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 م اهللا الرحمن الرحيمبس

 سخني از ناشر

حمد و ثنا قيومي را كه عقول بني آدم از ادراك كنه ذات بيچون او عاجز است و آيات 
صنعش در ايجاد عالم ظاهر است، و شكر و سپاس آن قديمي را كه بر وحدت أزليت او 

امر يك ه آن خالقي كه ب در آثار قدرت و تكوين مكونات عالم دليلها و برهانهاست،
ه نور و ظلمت را در ترتيب تركيب روح انساني ازدواج پذيرانيد، و ابناء آدم را ب "كن"

مشرف گردانيد، و كمال ايشان را در معرفت ربوبيت  "ولقد كرمنا بني آدم"خلعت كرامت 
و وحدانيت خود ـ جلت عظمته و علت كلمته ـ پيوست و توفيق بوجه كمال رفيق 

ان حال و طالبان اقبال بودند، و از براي ارشاد ابناء انسان انبياء اي گردانيد كه مستعد طايفه
مرسل فرستاد تا نور حق از ظلمت باطل و نفس از زنگ شبهه و كدورت شرك بزدودند، 
و سرور ايشان در رسالت و خاتم ايشان در نبوت سيد المرسلين و امام المتقين ابو القاسم 

عليه ـ از براي زيور نبوت و تاج رسالت از ميان  محمد بن عبداهللا ـ صلوات اهللا و سالمه
 ....خلق برگزيد

ــات   ــام عرص ــا بقي ــبح ازل ت  از دم ص
 شكند تيـغ زبـانم همـدم شـاخ نبـات     

 بگويم تا وقت ممات فرض عينست مي
 

 بر سر و پاي دالراي محمد صـلوات  
 باد بر قامت رعناي محمـد صـلوات  
 دمبدم بر گل رخسار محمد صلوات

 

يقت يك نامه محبت آميزي است از شخصي كه خداوند راه و رسم اين كتاب در حق
 .هدايت را بدو آموخت و از منجالب بدعتها و گمراهيها او را نجات داد
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قوم و خويش . نگرد ي نجات ايستاده و به پشت سر خود مي در اين كتاب او بر تپه
نجات اشك سرد با يك چشم از فرط شادي و خوشحالي از . بيند خود را در گمراهيها مي

و آه . اش بر ملت مردمش است و چشم ديگرش لبريز از بخار آتشين دل سوخته. ريزد مي

		"كشد كه  مي '''	 ‹æƒ›∏Í¥fi†‹≈	 «‚∑fiƒÍ́	 ‹Hfi∆Í≥;‹≈"h≈+/	 !	fiΩ‚∑	 «‚ºÍ¥‹†‹N‹√	 «ËB‹b	 «‚≥	 ‹cÍ®Í£	 ;‹∏‚B
	‹ç‚∑‹cÏ∞›∏Ï≥:"	"h≈+0! ..) پروردگار من و  كه بچه چيز بيامرزيد مرا. اى كاش قوم من بدانند

 ) ساخت مرا از نواختگان

نويسنده كتاب با اسلوب بسيار ساده وعاميانه بدور از اصطالحات و فلسفه گرائيها و 
 .دهد اي را مورد خطاب قرار مي سفسطه بازيهاي آخوندها عقل و بينش هر آزاده

و . است نويسنده از مكر و حيله و از دروغ و نيرنگ و از بازي با سرنوشت مردم بيزار
 . خواهد به همه ياد آور شود كه روزي در مقابل دادگاه عدل الهي خواهند ايستاد مي

؟ آيا تقليد كوركورانه از آخوندهاي جاه طلب و مال براي آنروز چه جوابي دارند
 !پرست و دنيا دوست، و زير پا نهادن عقل و منطق در آن روز خريداري خواهد داشت؟

ش جز بخود انديشيدن و از عقل سراغ گرفتن هيچ نويسنده از خواننده كتاب
تو را بگيرد و از باتالق هالكت بيرون كشيده در كنار  دست او تالش دارد. خواهد نمي

 ..نجات قرار دهد ي خود روي تپه
اي نيست اما وردي است كه طلسم جادوگران را  سحر و جادو هيچگونه در اين كتاب

 ...شكند درهم مي



 
 

 

 مقدمه

 .د بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب گرانقدرشسالم و درو
معموالً علما و مراجع شيعه به شبهات و سواالتي كه مخالفين ايشان طرح مي كنند بـه  
نحوي پاسخ مي دهند، البته در برابر سواالت صحيح و بجا پاسخهاي درستي ارائـه نمـي   

اديث و روايات باب ميل خود دهند و معموالً با سفسطه و بازي با كلمات يا رجوع به اح
به پاسخگويي مي پردازند، يا با رجوع به عقايد خود مثالً با استفاده از حربه تقيه يـا علـم   

 .به تمامي سواالت پاسخ مي دهند... غيب يا مصلحتها و غيره
ولي يك سري از سواالت هستند كه هيچگونه پاسخي ندارند و علماي شيعه در برابـر  

 .ي توانند سكوت كنند و نمي توانند آنها را توجيه و تفسير كننداين سواالت تنها م
به شرح و بيان يك سري از سواالت مـي پـردازيم تـا خواننـده گرامـي       كتابدر اين 

متوجه شود مكتبي كه آخوندهاي شيعه به عنوان مكتب اهل بيت معرفي مي كنند بي پايه 
شد و در واقع با مكتب اهل بيـت  و اساس است و داراي دروغها و خرافات فراواني مي با

 .در تضاد كامل است
الزم به تذكر است كه در مطرح نمودن سواالت از كتاب ارزنده آلفوس نوشتة عليرضا 
حسيني نيز استفاده مي كنيم و در اين تحرير كه تحرير دوم سـرخاب و سـفيدآب اسـت    

پيرامـون مسـئلة    سواالت جديدتري اضافه شده به همراه پاورقي هاي بيشتر و توضيحاتي
 . حديث كه در انتهاي كتاب آورده ايم

 حكومت نظامي
خالفت الهي  ص علماي شيعه دائم بر اين عقيده هستند كه پس از رحلت پيامبر -1

و در واقـع ابـوبكر    ،توسط كودتاي سقيفه بني ساعده غصب شده است حضرت علي
كـرده انـد پـس از    و كسانيكه حق علـي را غصـب    ،غاصب خالفت الهي علي بوده است
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خفقان شديدي ايجاد نمودند و هيچكس جرات مخالفت با ايشـان   ص رحلت نبي اكرم

را نگـه   ص را نداشته است و محيط به شكلي بوده است كه حتي حرمت دختـر پيـامبر  
نداشته اند و به خانه او هجوم برده اند و باعث سقط جنين او شده اند و حضرت علي را 

به گردنش براي بيعت گرفتن به بيرون كشيده اند و غاصبان خالفت  نيز به زور و با طنابي
 .در مدينه و محيط آن زمان خفقان شديدي ايجاد كردند

چرا كسي به حق الهي حضرت علـي و غـدير خـم     :حتي چنانچه به آخوندها بگوييد
 در ،اي آقـا : اشاره اي نداشته؟ خواهيد ديد كه همين پاسخها را خواهند داد و مي گوينـد 

مي زدند و طنـاب   ص آن زمان درب خانه آتش مي زدند و سيلي به گوش دختر پيامبر
به گردن علي انداختند، شما نمي دانيد كه ابوبكر و عمر و طرفـداران ايشـان در آن زمـان    

 .  چه خفقاني ايجاد كرده بودند
 :پس از اين توضيحات من سوال خود را طرح مي كنم

ي بوده كه حتي زنان مي توانسته انـد عليـه خليفـه در    مي شود بفرماييد اين چه خفقان
شيعه پـس از غصـب    ةفاطمه زهرا است كه به عقيد ةمسجد خطبه بخوانند؟ منظورم خطب

 .خالفت حضرت علي در مسجد عليه ابوبكر ايراد شده
اين چه خفقاني بوده كه زنان براي بيعت گرفتن به درب منزل انصـار مـي رفتـه انـد؟     

عقيده است كه فاطمه زهرا به همراه حضرت علي به درب منازل انصار  چون شيعه بر اين
 .مي رفته تا براي خالفت علي بيعت بگيرد
از منبر  :به ابوبكر مي گفته) امام حسن( ساله 10اين چه خفقاني بوده كه پسر بچه اي 

 پايين بيا؟
 مـي گفتـه چنانچـه   ) عمـر بـن خطـاب   ( اين چه خفقاني بوده كه يك عرب به خليفه

 بخواهي كج شوي با اين شمشير راستت مي كنيم؟
اعتـراض مـي   ) عمر بن خطـاب ( اين چه خفقاني بوده كه يك عرب خطاب به خليفه

 كرده كه چرا سهم پارچه و لباس تو بلندتر از ماست؟
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حضرت فاطمـه   :فراموش نكنيد شيعيان در مورد خطبه فاطمه زهرا نمي توانند بگويند

توانسته اين كارها را بكند، چون از آن طـرف مـي گوينـد     بوده و مي صدختر نبي اكرم
به همين دختر ظلم و ستم فراواني شده و به گوش او سيلي زده اند و درب منزل را آتش 

پس او نيز در خفقان به سر مي بـرده و در واقـع از   . زده اند و باعث سقط جنين او شدند
 .ظلم شده است همه بيشتر در اين خفقان بوده و از همه بيشتر به او

پس اين تضادها را چگونه توجيه مي كنيد؟ اگر ابوبكر و عمـر خفقـاني ايجـاد كـرده     
 بودند پس خطبه فاطمه زهرا و رفتن نزد انصار براي اخذ بيعت ديگر چيست؟

سوال ديگر اين است كه يك حكومت بايـد چنـدين سـال بـر روي كـار بيايـد و        -2
الزمه بتواند ايجاد خفقان كند، پس چطور ابوبكر  طرفدار جمع كند تا پس از ايجاد شرايط

فوري پس از به دست گرفتن حكومت ايجاد خفقان كرده؟ آن هم در همـان روز اول؟ او  
چطور توانسته فـوراً  . كه هنوز بر سر كار نيامده بود و هنوز نمي توانسته خفقان ايجاد كند

ايجاد خفقان كند؟  ص پيامبر در همان ابتداي امر عليه بزرگاني چون علي و فاطمه دختر
و همچنين عليه بقيه مردم و مخالفين؟، و آيا بقيه مردم به همين زودي خدمات حضـرت  
علي را فراموش كرده بودند؟ مگر اينكه همان جوابهاي احمقانه سابق را بدهيد كـه همـه   
 مردم و صحابه از همان ابتداي بعثت نفرت و كينـه علـي را در دل داشـته انـد و پـس از     

پس چنانچه همـه مـردم كينـه حضـرت     !!! اين كينه ها را نشان داده اند صرحلت پيامبر
علي را به دل داشته اند و اصحاب مرتد شده اند و بيعت خود در غدير خـم را فرامـوش   
كرده اند و در واقع دستور الهي مبني بر خالفت حضرت علي را زير پا گذاشته اند، پـس  

 :ا مطرح مي كنمبا اين اوصاف من سوال بعدي ر

 ..!در پي حكومت بر نا اهالن
اين مردمي كه چنين بوده اند و مرتد شده اند و دستوري به اين مهمـي را زيـر پـا     -3

گذاشته اند، پس آيا حضرت علي مي خواسته بر چنين مردمي حكومت كند و حق خـود  
ارنـد و  را از ابوبكر پس بگيرد؟ اين چنين مردمي كه لياقت خالفـت حضـرت علـي را ند   



 سرخاب و سفيدآب  10

چطور علي مي خواسته بر آنها فرمانروايي كند؟ مردمي كه از دستور الهي سرپيچي كـرده  
نهادند؟ پس چرا شما اينقـدر سـنگ خالفـت را بـر      بودند آيا به دستورات علي گردن مي

صحابه مرتد شدند پس آيا علي مي خواسته  :سينه مي زنيد؟ شما از يك طرف مي گوييد
وايي كند؟ مردمي كه از همان ابتـداي بعثـت كينـه علـي را در دل     بر عده اي مرتد فرمانر

ها را بروز داده اند، پس چطور علـي مـي    اين كينه ص داشته اند و پس از رحلت پيامبر

مرتـد   صاصحاب پس از رحلت پيامبر :شيعه مي گويد( خواسته بر آنها حكومت كند؟

با شورش اهل  ص بي اكرمشده اند، ولي از طرفي مي دانيم كه اصحاب پس از رحلت ن
رده به مقابله پرداختند، پس طبق نظر شيعيان عده اي مرتد به جنگ عده اي مرتـد ديگـر   

 !!!!)رفته اند

 !..خانه از پايه ويران است

 صمورد بعدي اين است كه طبق روايات متعددي كه در كتب شيعه آمده پيـامبر  -4
ارش مي كرده كه چنانچه خالفت را و مرتب به علي سف ،)و حتي امامان( علم غيب داشته

به تو ندادند سكوت و صبر پيشه كن و غيره، و در واقع به شخصيت واقعي ابوبكر و عمر 
 .آگاهي داشته است... و عثمان و عائشه و

اينقدر اين افراد را به خود نزديك مي كـرده؟   ص پس چرا پيامبر :حال ما مي پرسيم
مر و عثمان همين نزديكي و خويشاوندي ايشـان  و آيا علت به قدرت رسيدن ابوبكر و ع

نبوده؟ پس نعوذباهللا اولين مقصر در غصب خالفت الهي حضرت علي خود شخص پيامبر 
 .بوده، چون زمينه به قدرت رسيدن ايشان را فراهم كرده است

 كودتاي سفيد
در سقيفه بني ساعده كودتا شد و حق علي غصب شد و حتـي   :شيعيان مي گويند -5

نيز به فكر غصب خالفـت   ص ن نظر هستند كه ابوبكر و عمر قبل از رحلت پيامبربر اي
بوده اند و اين عقيده از احاديث و روايات متعددي كه در كتب ايشان بـر عليـه ابـوبكر و    
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 عمر ثبت شده به خوبي نمايان است و مرتب به حديث قرطاس اشـاره دارنـد كـه پيـامبر    

نشيني علي را متذكر شود و عمر از اين موضوع تقاضاي قلم و دوات مي كند تا جا ص
مطلع مي شود و اجازه اين امر را نمي دهد چون از همان موقع به فكـر غصـب خالفـت    

 .علي بوده است
موضوعي كه بين شيعه و سني مشترك است اين است كه انصار در سقيفه جمع شدند 

مي رسد و ايشان خود را  تا خليفه اي انتخاب كنند و اين موضوع به اطالع ابوبكر و عمر
 .رسانند به سقيفه مي

اين چه كودتايي بوده كه خود ابوبكر و عمر از آن بي اطـالع بـوده    :حال ما مي پرسيم
ايشان از قبل نيز به فكر غصب خالفـت بـوده انـد، پـس چـرا از       :اند؟ شما كه مي گوئيد

 .تا به آنجا بروندماجراي سقيفه بي اطالع بوده اند؟ و تازه به آنها خبر داده اند 
شيعه خواهد گفت كه چون انصار از قصد و نيت ابوبكر و عمر با خبر بوده اند زودتر 

 !!!به سقيفه رفته اند تا خودشان خليفه اي را انتخاب كنند

ايـن   ص جالب است كه همه دنيا از قصد ابوبكر و عمر با خبر بوده اند ولي پيـامبر (
مر را مرتب به خود نزديك كرده و اگر اين موضـوع  موضوع را نمي دانسته و ابوبكر و ع

را مي دانسته چرا براي پس از رحلت خويش فكري نكرده تا خالفت الهي علـي توسـط   
 )!؟ايشان غصب نشود

چرا انصار در جريـان انتخـاب خليفـه در سـقيفه و در مقابـل مهـاجرين        :مي پرسيم 
اند ابوبكر خليفه شود چرا در انتها با ما با علي بيعت مي كنيم؟ اگر نمي خواسته  :اند گفتهن

 او بيعت مي كنند؟

 الهي كودتايي در مسئوليت
چطور انصار متوجه موضوع بوده اند و سريعاً به فكر سبقت گرفتن از ابـوبكر و عمـر   
افتاده اند ولي خود حضرت علي متوجه اين موضوع مهم نبـوده و بـراي حفـظ خالفـت     

 .يعه حضرت علي علم غيب هم داشتهالهي فكري نكرده؟ تازه به عقيده ش
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موضوع خالفت الهي نيز : بوده، مي گوئيم ص علي مشغول تدفين پيامبر :اگر بگوييد
از نظر شما بسيار مهم است و از نظر شما مسئله امامت بسيار بسيار مهم است و بـه نظـر   
شما غصب خالفت الهي باعث انحراف در اسالم شده كه باعث ضربات بسياري شـده و  

واهد شد و حتي شهادت امام حسين در كربال را نيز از نتايج همين غصب خالفت مـي  خ
دانيد، پس چنانچه اصحاب از قبل به فكر كودتا بودند به طور حتم حضرت علي متوجـه  

و چنانچه خـودش بـراي حفـظ    ) يا حتي پيامبر توسط علم غيب به او مي گفته( مي شده
خصي ديگر را به عنوان نائب مي فرسـتاد و بـه   خالفت الهي به سقيفه نمي رفت الاقل ش

 .هر نحوي كه بود جلوي به خالفت رسيدن ابوبكر را مي گرفت

و  ص دار است كه خالفتي الهي كه توسط خداوند اعـالم شـده و پيـامبر    واقعاً خنده
پشتيبان آن بوده اند توسط دو نفـر غصـب شـده اسـت، دو     ... مالئكه و علم غيب و غيره

 .صالً آنها را قبول نداريدنفري كه شما ا
تمامي اين موارد نشان مي دهد كه ابوبكر و عمر سوء نيتي نداشته اند و از قبل به فكر 

 .  كودتائي نبوده اند تا حضرت علي يا انصار متوجه باشند و زودتر اقدام كنند

 نام علي در قرآن
داده اند اين است سوال بعدي كه بارها از شيعيان پرسيده شده و جوابي براي آن ن -6 

كه چرا در قرآن نامي از حضرت علي و خالفت و جانشيني او نيسـت؟ و همينطـور نـام    
 امامان ديگر و امام زمان؟ 

جوابي كه شيعيان مي دهند اين است كه تعداد ركعات نماز نيز در قرآن نيست و براي 
ز بـه احاديـث   فهم آن مي بايست به سنت و احاديث رجوع كنيم و در رابطه با خالفت ني

 !!!كنيم مختلف رجوع مي
شما شيعيان قيـاس را قبـول نداريـد و در اصـول كـافي از امـام        :در جواب مي گوئيم

صادق حديث داريد كه ابوحنيفه را لعن كرده به خاطر قياس كردنش و گفته كـه ديـن بـا    
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 ولي خودتان در اينجا دست به قياس مي زنيد و اصول مهم مـذهب . قياس به دست نيايد
 .خود يعني امامت را با فرعي از فروع دين يعني تعداد ركعات نماز قياس مي كنيد

ما در اصول عقايد قياس داريـم و تنهـا    :جالب است كه گاهي علماي شيعه مي گويند
در فروع ديني قياس را باطل مي دانيم ولي ناگهان مي بينيم كه در اينجا با فروع ديني نيـز  

ركعات نماز؛ پس نتيجه مي گيـريم كـه شـيعه هرجـا بـه نفـع       قياس مي كنند يعني تعداد 
 . خودش باشد قياس مي كند

از همه مهمتر اينكه اصول دين در جاي جاي قرآن به طور صريح و روشـن و واضـح   
بيان شده تا كسي بهانه اي نداشته باشد؛ اصولي چون توحيد و نبوت و معاد؛ ولي امامـت  

يان است و حتي آنرا از نبوت هم باالتر مي برنـد در  كه از اصول بسيار مهم ديني نزد شيع
قرآن بيان نشده و اين اصل مهم چه ربطي به تعداد ركعات نماز دارد؟ در قرآن عالوه بـر  
اصول ديني كه بيان شده فروع دين نيز بيان شده؛ مثل نماز و زكات و حتي فـروع فـروع   

كه واضح است اين است كـه   ولي امري 6 نيز بيان شده همچون وضو در سوره مائده آيه

مراجعه كنيم براي اموري چون  ص ما بايد براي فهم بعضي امور ديني به سنت نبي اكرم
تعداد ركعات و غيره؛ و اگر بنا بود در قرآن تمامي نكات ريز و فروع فروع فروع نيز بيان 

اي از شود مي بايست كتابي حجيم در چندين جلد نازل مي شد و در انتها باز براي عـده  
مراجع ديني سواالتي باقي بود و هيچكدام بدون سوال نمي ماندند؛ كافي است شما سري 

 .ها و كتب تفسيري ايشان بزنيد تا متوجه شويد به رساله
پس قرآن موارد مهم و اساسي و اصولي را بيـان نمـوده و راه بهشـت و جهـنم را بـه      

شيني حضرت علي اينقدر مهـم  خوبي نشان داده و چنانچه مسئله امامت و خالفت و جان
 .  بود حتماً بيان مي شد

اي مـي دهـد    پس مي بينيد كه شيعه پاسخ نمي دهد و گـاهي نيـز جوابهـاي احمقانـه    
همچون اينكه علت نبودن نام علي و مسئله خالفت به خاطر امتحان بوده و خداوند امـت  

 .ر آمديماسالمي را امتحان نموده و تنها ما شيعيان از عهده اين امتحان ب
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آيا خداوند در آخرين كتاب و فرستاده خود چنين كاري مي كند؟ و آيـا   :ما مي گوئيم
خداوند در خود امر دين امتحان و شبهه ايجاد مي كند؟ و بـا اينكـار بهانـه را بـه دسـت      
گمراهان مي دهد تا در جهان آخرت بگويند ما متوجه نشديم و دين الهـي را بـه خـوبي    

خداوند حجت را تمام مي كند و آيات را به طـور صـريح و روشـن و    نفهميديم يا اينكه 
 .مبين و قابل فهم مي فرستد تا كسي بهانه اي نداشته باشد

آيا قرآني كه حجت است داراي امتحان و پيچيدگي است؟ اينكه ديگـر حجـت نمـي    
 .شود؛ حجت يعني بينه و دليل روشن و آشكار
اسـت نـه   ... ده مربوط به مال و فرزنـدان و پس موضوع امتحان كه در قرآن نيز بيان ش

 .مربوط به خود قرآن و خود دين و اصول مهم آن
 يكي ديگر از پاسخهاي شيعيان اين است كه ذكر نام افرادي كه در آينده خواهنـد بـود  

باعث كينه و حسد و دشمني نسبت به ايشان خواهـد شـد ولـي دليـل ذكـر      ) مثل امامان(
رآن اين است كه اين اشخاص مربوط به گذشته بوده اند و از نامهايي چون ذوالقرنين در ق

 .دنيا رفته اند و ديگر كسي نسبت به ايشان حسد و كينه و دشمني پيدا نمي كند
بـه بنـي     آمـده كـه حضـرت عيسـي     6 الصف آيه ةدر سور :در جواب مي گوئيم

 .بعد از من پيامبري مي آيد كه نامش احمد است :گويد اسرائيل مي
سال بعد مي آمده بيان شده اسـت ولـي نـام جانشـين      600ر نام پيامبري كه پس چطو

 بالفصل آخرين پيامبر و يا نام امامان ديگر و امام زمان بيان نشده است؟
و اما در مورد حسد و كينه و دشمني كه شيعه به ان اشاره دارد واقعاً جاي بسي خنـده  

چطـور حسـد و    :ن ما مـي گـوئيم  چو ،دارد چون دليلي مسخره و بي پايه و اساس است
دشمني نسبت به اهل بيت ايجاد نشده است؟ از نظر شما تمامي دشـمني هـا نسـبت يـه     

سـال   25ايشان صورت گرفته و خود شما از همه بيشتر به اين دشمني ها اشاره داريد از 
خانه نشين شدن حضرت علي گرفته تا مضروب شدن حضرت فاطمه و سقط جنين او و 
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حسين در كربال و همچنين شهادت امامان ديگر چون امام رضا و حتي غيبت شهادت امام 
 .مهدي به دليل خطر كشته شدنش توسط حاكمان وقت

كينه و حسـد نسـبت بـه     ،پس چه حكمتي در نبودن نام ايشان در قرآن است؟ دشمني
 .ايشان ايجاد شده پس اين دليل شما مردود است

 ناست؟وصيت پيامبر در حق اهل بيت به چه مع
در مـورد مـاجراي سـقيفه از      نهج البالغه آمده كه حضرت علي 67در خطبه  -7

: پرسد كه انصار در سقيفه چه گفتند؟ و آنها پاسخ مي دهند كـه انصـار گفتنـد    يارانش مي
: فرمـود   زمامداري از ما و رهبري از شما مهاجرين انتخاب گردد پس حضرت علـي 

استدالل نكرديد كه آن حضرت درباره انصار سفارش  چرا با آنها به اين سخن رسول خدا
با نيكان آنها به نيكي رفتـار كنيـد و از بـدكاران آنهـا درگذريـد و در ايـن هنگـام        : فرمود

چگونه اين سخن آنها را از زمامـداري و خالفـت    :پرسيدند  يارانش از حضرت علي
حكومت در آنـان  اگر زمامداري و : در پاسخ مي گويد  دور مي كرد كه حضرت علي

 .بود سفارش كردن در مورد آنها معنايي نداشت
اگـر خالفـت فقـط     :مـي گـوئيم    حال ما در اينجا طبق گفته خود حضرت علـي 

در مورد اهل بيت  ص بوده است پس چرا اينقدر پيامبر ص منحصر به اهل بيت پيامبر
ر خالفت در بـين  اگ) شيعه نيز دائم به اين سفارشات اشاره دارد( سفارش مي كرده است

و به طور مثال ممكـن بـود    ،اهل بيت مي بود سفارش مكرر در مورد آنها معنايي نداشت
مردم در غدير خم يا جاهايي كه شيعه معتقد است علي به عنوان خليفه بالفصـل معرفـي   

تو مي بايسـت سـفارش مـا را بـه علـي بكنـي نـه         :بگويند ص مي شده است به پيامبر
چونكه او پس از تو خليفه و حاكم بر ما خواهد شد و بايد مراقب ما سفارش او را به ما، 

نتيجـه مـي گيـريم كـه دسـتوري از سـوي         پس طبق اين سخن حضرت علي. باشد
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و شما نيـز نمـي توانيـد     ،مبني بر خالفت در اهل بيت نبوده است ص خداوند يا پيامبر

 .بي ندارددر اين مورد نيز شيعه جوا. را قبول نكنيد ص سخن حضرت علي

 امير مؤمنان در پست نخست وزيري خلفاء پيش از خود
 .مشورت دادن به ظالم همچون شركت در ظلم اوست: فرموده  حضرت علي -8

و حتي به قـول   ؟پس چرا خود علي دائم به عمر مشورت مي داده است :ما مي پرسيم
و طبق  ،الك مي شدچنانچه علي نبود عمر ه :خود شما عمر بارها و حدود هفتاد بار گفته

و چطور دشمن اسالم و  ،اين سخن پس علي حداقل هفتاد بار به عمر مشورت داده است
 !؟غاصب خالفت براي مشورت نزد او مي آمده

شما كه معتقد هستيد عمر غاصب خالفت بوده و ظالم بوده؛ پس چرا حضرت علي به 
 !؟او مشورت مي داده است

اينكه اسالم منحرف نشود به عمر مشورت  حضرت علي به خاطر :شيعه خواهد گفت
 .مي داده است

پس طبق اين گفته اسالم منحرف نشده است چون حضرت علي  :در جواب مي گوئيم
با مشورت دادن جلوي انحراف آنرا گرفته و بنابراين تمامي ادعاهاي شما مبني بر تحريف 

 .اسالم به خاطر غصب خالفت علي مردود مي شود
جامعه ايده آل با خالفت علي درست مي شده و به خاطر غصـب   آن :شيعه مي گويد
 .خالفت نشده است

اسالم بسيار بسيار منحرف شده ولي از اين طـرف   :شما از طرفي مي گوئيد :مي گوئيم
ل درست نشـده؛ پـس   آمي گوئيد نخير منحرف آن چناني هم نشده و تنها آن جامعه ايده 

 شما چه مي خواهيد؟ نيست معلوم
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 كو دشمنانيچه ني
و چنانچه حضرت علي به عنوان وزير و مشاور نتوانسته باشد جلوي انحراف اسالم را 

 .بگيرد پس چنانچه خودش هم خليفه مي شده نمي توانسته كاري بكند
و سوال اصلي ما در اينجاست كه اگر عمر ظالم بوده و دشمن اسالم بـوده پـس چـرا    

مي رفتـه تـا از او مشـورت بگيـرد و ايـن       براي پيشرفت و كمك به دين اسالم نزد علي
اين سخن شـما   !؟دانسته كه علي بهتر از ديگران به او مشورت مي دهد دشمن از كجا مي

دزدي براي ساختن دستگاه دزدگيري نزد شخصي برود  :همچون اين مي باشد كه بگوئيم
 د؟آيا هيچ دزدي چنين كاري مي كن. تا به او كمك كند دستگاه دزدگير را بسازد

اگر عمر دشمن اسالم بوده نزد علي نمي رفت تا براي كمـك بـه اسـالم از او كمـك     
پس اي كاش اسالم هميشه از  ،بگيرد از كسي كه به نظر شما از همه براي اسالم بهتر بوده

 .اين دشمنان داشته باشد

 پرسشهاي حيران
ن، جمل جنگ نهروا 3چرا در هيچ يك از نامه هاي حضرت علي به مخالفينش در  -9

و صفين اشاره اي به غدير و ساير احاديث مورد نظر شيعه يا آيات قرآن كه در خصوص 
 علي است نشده است؟

اولين كسي كه خطبه فدك را نقل كرده احمد بن ابي طاهر است كه اين خطبه را  -10
سـال   120در كتاب بالغات النساء از قول زيد بن علي نقل كرده در حاليكه زيد بن علي 

 .از ايشان شهيد شده، پس اين چه سندي است؟ و در ضمن خبر واحد هم مي باشد قبل
راوي خطبه شقشقيه عكرمه موال ابن عباس است كه از خوارج است و بر همـين   -11

مذهب مرده است، از كي تا به حال شيعه روايت خـوارج را قبـول دارد؟ در ضـمن خبـر     
 .واحد هم مي باشد

گ احد روي قبر حمزه سيدالشهدا هيچ ساختماني بنا پس از جن ص چرا پيامبر -12
نكرد؟ و چرا پس از فتح مكه روي قبـر حضـرت خديجـه محبـوبترين همسـرش بنـايي       
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نساخت؟ و حتي اگر خلفا را علي قول شما مغرض بدانيم چرا آنها براي عوام فريبي روي 

پـول بـوده    گنبد و بارگاهي نساختند؟ وقتيكه بيت المـال هـم سرشـار از    ص قبر پيامبر
 .است

در كتب شيعه داستانهايي نقل شده مبني بر رويـت امـام زمـان توسـط مراجـع و       -13
و از همـان عـالم شـيعه در مـورد جزيـره      ) همچون مقدس اردبيلي( علماي صالح شيعي

 .خضرا مطالبي نقل شده است
هم اكنون همه مي دانند چنين جزيره اي وجود ندارد و حتي خود علمـاي شـيعه نيـز    

 .ود آنرا منكرند و داستانها و روايات پيرامون اين مسئله را رد مي كنندوج
آيا رويت امام زمان نيز توسط اين عالمان دروغ نمي باشد؟ و چطـور   :حال مي پرسيم

كسي كه با امام زمان در ارتباط بوده در مورد اين جزيره اشتباه كرده و از امام زمان سوالي 
 توجيه مي كنيد؟ نكرده؟ پس اين تضاد را چگونه

چرا حتي يكي از آيات مورد استناد شيعه با آيه قبل و بعد آن نظر شيعه را تاييد  -14 
 نمي كند؟ بلكه با حديث و روايت بايد منظور آنرا فهميد؟

 :آمده 165در سوره بقره آيه -15

﴿                           

                                 

   ﴾. 

كننـد و آنهـا را    بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند بـراى خـود انتخـاب مـى    «
از مشـركان  (بـه خـدا،    محبت شاناما آنها كه ايمان دارند، . دارند خدا دوست مىهمچون 

و معبـودى غيـر خـدا    (و آنهـا كـه سـتم كردنـد،     . شديدتر است) نسبت به معبودهاشان،
را مشاهده كنند، خواهند دانست كه تمامِ قـدرت، از  ) الهى(هنگامى كه عذاب ) برگزيدند،

 .»يد استآنِ خداست و خدا داراى مجازات شد
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پس چرا بيشتر شيعيان كربال را بيشتر از مكه، مفاتيح را بيشتر از قرآن و تكيه را بيشتر 
ممكن است شما اين حقيقت را رد كنيد ولي خود شـيعيان بهتـر    از مسجد دوست دارند؟

0Fمي دانند كه ما راست مي گوئيم يا دروغ

1. 
يه ناسزا نگوييد و به لشكريان معاو :در جنگ صفين مي گويد  حضرت علي -16

 .همينطور در قرآن آمده كه به بتهاي مشركين توهين نكنيد
 پس مي شود بفرمائيد زيارت عاشورا و لعن و نفرينهاي در آن چيست؟

بي ارزشتر مي دانيد كه به مقدسات  ص آيا شما اهل سنت را از مشركين زمان پيامبر
 ايشان توهين مي كنيد؟

همچون تهـران مسـجدي بـراي اهـل سـنت نمـي        چرا در شهرهاي بزرگ ايران -17
ساخت مسجد را به ايشان نمي دهيد؟ آيا در كشوري  ةسازيد؟ و چرا در اين شهرها اجاز

كه ادعاي وحدت شيعه و سني را دارد و رهبر خود را ولي امر مسلمين جهان مـي داننـد   
1Fنبايد مسجدي براي اهل سنت كه جمعيت بزرگ مسلمين هستند موجود باشد؟

2  
ما شيعيان هم به مكه و مدينه مي رويم و در مسـاجد اهـل    :نانچه در جواب بگوئيدچ

 :سنت نماز مي خوانيم و مسجد مسجد است و مسجد كه شيعه و سني ندارد، بايد بگوئيم
وقتيكه شما به مساجد اهل سنت مي رويد امري عادي است و كسي از اهل سنت با شما 

در مسجدي از شيعيان در تهران يا جايي ديگر بيايد  كاري ندارد ولي آيا اگر يك نفر سني
و دست به سينه نماز بخواند بقيه مردم چگونه به او نگاه مي كنند و آيا كاري با او ندارند 

 و آيا او را مسخره نمي كنند؟

                                                 
به عنوان مثال چندين شيعه را مي شناسم كه بارها و بارها به كربال رفته اند و مي گويند مكه را رها  1

 !!!و بيا برو كربال، كربال بهتر است و صفايي ديگر دارد كن
يا چرا شبكه اي در تلويزيون براي اهل سنت نمي گذاريد؟ شما كه خيلي خود را بر حق مي دانيد و  2

نبايد از اين امور بترسيد ، البته چقدر من ساده هستم چون اينها سايتهاي اينترنتي اهل سنت را هم فيلتر 
 . ت ما شبكه تلويزيوني مي خواهيممي كنند ، آنوق
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آمـده كـه    ص خطاب به پيامبر -1: در قرآن مسلمين به پيروي دعوت شده اند -18
خطاب به ساير مسلمين پيـروي از اصـحاب    -2 .ي مي شودپيروي كن از آنچه به تو وح

 .ذكر شده است
يعني روش نشر دين در بالد و نسل به نسل در طول تاريخ اين است كه پيامبر مطـابق  

و آيندگان طبـق روش اصـحاب،    ص وحي عمل مي كرده و اصحاب طبق روش پيامبر
احاديثي برويم كـه يـك مشـت     آيا ما اين روش كامالً عقلي و منطقي را رها كنيم و دنبال

 .فاسدالمذهب دروغگو كه اطراف امامان را گرفته بوده اند نقل كرده اند
 صريحاً فرمان داده كه بپيونديد به اكثريت و بيشـتر مسـلمانان    حضرت علي -19

 .)ملتزم شويد به سواد اعظم(
بـه تعـداد    چرا به فرمان او عمل نمي كنيد؟ و مي گوئيد اكثريت اعظم بايـد بپيوندنـد  

 كمتر؟
سي سال است كه براي اولين بار در تاريخ ايران تمامي شئونات كشور در دسـت   -20

بي عدالتي، تخريب وجهه ايرانيان در سـطح بـين    چرا ميزان تورم،. شما و عقايد شماست
... مشـكل مسـكن و ازدواج و غيـره    طـالق،  اعتياد، بيكاري، دين گريزي جوانان، المللي،

 قبل از انقالب چندين برابر شده است؟نسبت به زمان 
آيا شما شيعيان حاضر به ايجاد وحدت با خوارج هستيد؟ اگر حاضـر بـه چنـين     -21

كاري نيستيد و مي گوئيد خوارج حضرت علي را لعن مي كنند و دشمن او هستند، پـس  
چطور انتظار داريد اهل سنت با شما متحد شوند؟ با اينكـه شـما ابـوبكر، عمـر، عثمـان،      

 . عايشه و صحابه را لعن مي كنيد و با آنها دشمن هستيد

 صشيعه معتقد است كه حضرت علي از كودكي نيز به عنوان جانشـين پيـامبر    -22
خطـاب بـه    صمعرفي شده و به براي اين ادعا به يـوم االنـذار اشـاره دارد كـه پيـامبر      

ا بـه عنـوان جانشـين    هر كس از شما ايمان بياورد او ر: كسانيكه دعوت كرده بود فرموده
 .خيزد و قبول مي كند خود بر مي گزينم، كه فقط علي بر مي
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حال سوال ما اين است كه مگر مسئله ايمان آوردن معامله است كـه بگـوئيم هـركس    

هيچگاه چنين كاري مي كـرده كـه    صمقام را دارد؟ آيا پيامبر  پست و ايمان آورد فالن
ام و منزلت را صاحب مي شـود، در قـرآن نيـز    اي مشركين هر كس ايمان بياورد فالن مق

بيان شده كه هركس ايمان بياورد به نفع خود كار كرده و هركس ايمـان نيـاورد بـه خـود     
 .ظلم كرده

را قبول نداشته انـد   صسوال بعدي اينكه مشركين و افراد مقابل هنوز نبوت محمد  

 ه است؟ بر سر جانشيني خود با آنها گفتگو مي كرد صآنوقت آيا پيامبر
مـا  . مقامي الهـي اسـت   مقام امامت و خالفت حضرت علي : شيعه مي گويد -23

اگر اين مقام الهي بوده پس چرا حضرت علي در جاهاي مختلف اين مقـام را  : مي پرسيم
 خالفت از آب بيني بزغاله اي براي من كم ارزش تر مي باشد: نكوهش كرده، مثالً فرموده

آيـا مقـام الهـي    . از لنگه كفشي براي من كم ارزش تـر اسـت   و يا) نهج البالغه 3خطبه (

هيچگاه چنين سخناني در مورد نبـوت خـود    صشايسته اينگونه القاب است؟ آيا پيامبر

عباس و ابوسـفيان بـه حضـرت     ،صآمده كه پس از وفات پيامبر 5در خطبه  گفته بود؟
جـواب آنـان فرمـود     علي پيشنهاد خالفت دادند و مي خواستند با او بيعت كننـد كـه در  

2Fاينگونه زمامداري چون آبي بدمزه و لقمه اي گلوگير است

3. 
 

                                                 
چون ابوسفيان قصد داشته ايجاد جنگ و  ،حضرت علي از نيت ابوسفيان آگاه بوده :شيعه مي گويد 3

موضوع بر سر القابي است كه حضرت علي به خالفت داده چون : اوالً :تفرقه كند، در جواب مي گوئيم
اين مهمي از جانب خدا بوده كه جزء اصول مهم چنانچه امري به : آب بدمزه و لقمه گلوگير و ثانياً

پس علي مي توانسته قيام كند و البته پس از آن  ،دين است و ترك آن موجب انحراف اسالم مي شده
اجازه دخالت و تفرقه اندازي به ابوسفيان ندهد و اگر امام هدايتگر مردم جهان نتواند چنين امور ساده 

شتگان و داشتن علم غيب هم به او كمكي نكند، پس معلوم مي سياسي را انجام دهد و خداوند و فر
 .شود ادعاهاي شما باطل است
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 ابوبكر در تيرس
در رابطه با شورش اهل رده شيعه دائم به ابوبكر و اصحاب ايراد مـي گيـرد كـه     -24

اي واي بر آنهـا گوينـدة ال الـه اال اهللا را    : چرا ايشان مانع الزكات را كشته اند و مي گويند
 !!!كشتند

بحاراألنوار باب سـيره وأخالقـه و عـدد أصـحابه در خبـر دوم از       52در ج: بايد گفت
چيز حكم مي كنـد   3حضرت صادق و موسي بن جعفر نقل كرده كه اگر قائم قيام كند به 

را مـي   ةكه احدي از ائمه و پيغمبران حكم نكرده اند، شيخ زاني را مي كشد و مانع الزكـا 

 .يني كه در عالم اشباح برادر بوده اند، مي رسدكشد و ارث برادر به برادر د
: چرا امام زمان مانع الزكات را مي كشد؟ از شـيعيان مـي پرسـيم   : از شيعيان مي پرسيم

نفري كه  4000نفر گويندة الاله االاهللا را در جنگ نهروان كشت؟  4000چرا حضرت علي 
3Fن هم بوده اندنه تنها الاله االاهللا مي گفته اند بلكه حافظ سوره هاي قرآ

4. 

 !تأويلي شاخ دار
مرا واگذاريد و ديگـري را  «: فرموده نهج البالغه 92در خطبه   حضرت علي -25

يعنـي  ( »من وزير و مشاور باشم بهتر است تا خليفه و حاكم« :و فرموده .»به دست آريد
ضـرت  منظـور ح  :در اينجا باز عالم شيعي مي گويد .)تا كنون مشاور و وزير خلفا بوده ام

 چرا پيـامبر  :مي پرسيم !!!علي از اينكه مرا رها كنيد اين بوده كه شما توان عدل مرا نداريد

هـم   ص پيـامبر  ،طبق اين عقيـده  ؟،به كفار و مشركين مكه اين جمالت را نگفت ص
بايد به اهالي مكه مي گفته شما تحمل قوانين سخت اسالم را نداريد و توان از بين بـردن  

                                                 
نفري كه سوره هاي جعلي نمي  4000نفري كه چون مسيلمه كذاب ادعاي نبوت نداشته اند،  4000 4

ساخته اند، براستي اگر بنا به ايراد گرفتن باشد دست چه كساني پرتر است؟ البته اهل سنت عاقل 
ند و راه شيعيان را نمي روند و حضرت علي را قبول دارند و هيچگاه به او توهين نمي كنند ، هست

 .آفرين بر اهل سنت: بنابراين بايد گفت
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شما مي پرستيده اند را نداريد و تحمل خوانـدن نمـاز در پـنج وقـت را      بتهايي كه اجداد
مگر حضرت  را، نداريد يا تحمل يك ماه روزه داري يا دادن زكات و يا بقيه قوانين اسالم

در همان ابتداي بعثت بـا آن   ص كارهايي كه پيامبر ؟،مي خواسته چكار بكند  علي
 .ار سخت تر بودفرهنگ جاهليت و تعصب مردم انجام داد بسي

 حضرت علي و مردم ساالري
همان كساني با من بيعت «: به معاويه فرموده 6حضرت علي در نهج البالغه نامه  -26

كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان با همان شـرايط بيعـت كردنـد پـس آنكـه در بيعـت       
واند بيعـت  حضور داشته نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب كند و آنكه غايب بوده نمي ت

 . »همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است. مردم را نپذيرد
در مقابل اين نامه علماي شيعه دوباره دست به تاويل و بازي با كلمات مي زنند و مي 

چـون   !!!در اين نامه حضرت علي با زبان خود معاويه با او صحبت مي كرده است :گويند
را قبول نداشته و شوراي مسلمين را قبول داشته پس امـام   معاويه امامت او از جانب خدا

 .هم به شوراي مهاجرين و انصار اشاره كرده است
ما نمي دانيم چرا هر چه در احاديث و تاريخ به نفع شيعه است آنها فـوري آن را مـي   

ولي هرچه به ضرر آنهاست فوري شروع مي كنند به تاويل و تغييـر دادن معنـا و    ،پذيرند
 و اگـر واقعـاً   ؟دارنـد  و تفسـير  آيا به راستي اصول دين خدا نيازي بـه تاويـل  ، آن مفهوم

چرا  ؟دارند پس چرا اينقدر در اثبات آنها توضيحات الزم است در اين مسائل حق شيعيان

من از  :و به طور صريح گفت ؟با زبان ابوجهل و ابولهب با آنها صحبت نكرد ص پيامبر
اگر واقعا امامت از سوي خـدا بـوده    ،نابودي بتها آمده ام جانب خدا براي هدايت مردم و

تـر و تعـداد    شرايط بسيار سـخت  صتازه در زمان پيامبر ،نبايد در تبليغ آن كوتاهي كرد
و از همـه اينهـا    ،ياران او كمتر بوده تا در زمان حضرت علي كه خود خليفه بـوده اسـت  

اما حضرت  ،معاويه صحبت كرده گذشته گيريم كه در اين نامه حضرت علي با زبان خود
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آيـا آنجـا هـم     ،همين سخنان را در مدينه نيز خطاب به تمامي مردم گفته است  علي
در نهـج البالغـه در    ؟ يا به زبان مردم آنجا سخن مي گفته؟،داشته در پرده سخن مي گفته

اگر شـرط انتخـاب رهبـر حضـور     «: در مورد ويژگيهاي رهبر اسالمي فرموده 173خطبه 
بلكـه آگاهـان داراي    ،امي مردم باشد هرگز راهي براي تحقق آن وجود نخواهد داشتتم

صالحيت و راي و اهل حل و عقد رهبر و خليفه را انتخاب مي كنند كه عمل آنها نسبت 
آنگاه نه حاضران بيعت كننده حق تجديد نظـر دارنـد و نـه     ،به ديگر مسلمانان نافذ است

 .»تند حق انتخابي ديگر خواهند داشتآنان كه در انتخابات حضور نداش

 در خالفت رغبتي بي

بـه خـدا   «: در جـواب طلحـه و زبيـر فرمـوده     205در خطبه  حضرت علي  -27
سوگند من به خالفت رغبتي نداشته و به واليت بر شما عالقه اي نشان نمـي دادم و ايـن   

 .»شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد و آن را بر من تحميل كرديد
يـا خـود    ؟را بر وي تحميل كرده بود ص آيا كسي نبوت حضرت محمد: ي پرسيمم

در اين جا نسـبت   پس چرا حضرت علي ؟،از جانب خدا مامور بدان بود صپيامبر
پـس   ؟عالقه اي بدان نداشتم و شما آنرا بر مـن تحميـل كرديـد    :به خالفت الهي فرموده

و گرنه اولين مقصر خـود حضـرت    ،نتيجه مي گيريم كه دستوري از جانب خداوند نبوده
علي مي شود كه در گرفتن آن كوتاهي كرده و شما مطمئن باشيد اگر دستوري از جانـب  

اجازه نمي داد احدي آنرا پايمال كند و همينطور اصـحاب    خداوند بود حضرت علي

آن دستور را انجام مي دادند و به كسي اجازه نافرماني در امـر الهـي را نمـي     ص پيامبر
 .دادند

 كند علي تقيه نمي
 در اين خطبه حضرت علـي  ،نهج البالغه تقيه در بيعت رد مي شود 8طبق خطبه  -28

پـس   ،زبير مي پندارد با دست بيعت كرده نه بـا دل «: در مورد بيعت حضرت زبير فرموده
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بـر او الزم اسـت بـر ايـن      ،به بيعت با من اقرار كرده ولي مدعي انكار بيعت با قلب است

 .»دليل روشني بياورد يا به بيعت گذشته بازگردد ادعا
 .پس بيعت علي با ابوبكر، عمر و عثمان تقيه نبوده است

 در زير تيغ
از مكه به مدينه حضرت علي در رختخواب پيامبر  صدر جريان هجرت پيامبر  -29

ه از قبل و در يوم االنذار علي را ب صمي خوابد و از طرفي شيعه معتقد است كه پيامبر 
 .عنوان جانشين خود معرفي كرده بود

ريختنـد تـا او را    صحال سوال ما اينجاست كه وقتي مشركين به داخل منزل پيامبر 
بكشند و بجايش جانشين او را در رختخواب ديدند پس چرا اقـدام بـه قتـل جانشـين او     
نگرفتند؟ چون جانشين هركس بسيار مهم است، و پـس از شـخص مـذكور امـور را بـه      

و حضرت علي، چونكه پيامبر بيش  صواهد گرفت، مخصوصاً در مورد پيامبر دست خ
از پنجاه سال داشته و علي جواني در حدود بيست ساله بوده و پس از او مدتها حكومـت  

 .مي كرده است

 حجتهاي ساختگي
حجت خدا بـا پيغمبـر مـا    «: نهج البالغه فرموده 90در خطبه  حضرت علي  -30

، پس چرا شيعه امامـان را حجـت مـي    )ت بنبينا محمد حجتهتم( »تمام شد صمحمد 
 داند؟

 آيا اگر حديث و روايت را از شيعه بگيريم ديگر چيزي براي گفتن دارد؟ -31

 !ايمان در خطر
در روايتي از شيعيان نقل شده كه حضرت علي از پيـامبر در مـورد فضـيلت مـاه      -32

گويا بدترين خلـق  : و مي گويد اندوهگين مي شود صرمضان سوال مي كرد كه پيامبر 
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آيـا در  : ، حضرت علي مي پرسد...را مي بينم كه در اين ماه تو را به شهادت مي رساند و

 .جواب مثبت مي دهد صآن هنگام ايمان من به سالمت خواهد بود يا خير؟ كه پيامبر 
سوال ما اين است كه چطور امام معصوم از درستي ايمان خود سوال مـي كنـد؟ مگـر    

ص معصوم كافر از دنيا مي رود يا ناقص االيمان؟ چطور امام هـدايتگر مـردم جهـان    شخ
نمي داند خودش با ايماني سالم به آن دنيا مي رود يا خير؟ اين چگونه امـام، خليفـه مـن    
عنداهللا، معصوم و هدايتگر است؟ چطور امام مسئله اي به اين مهمي را نمي دانسته؟ مگر 

اصول كافي حديثي نيست مبني بر اينكه امامان قاتـل خـود را   علم غيب نداشته؟ مگر در 
مي شناسند و از زمان مرگ خود باخبرند و حتي به اختيار خويش مي ميرنـد، پـس چـرا    

 دانسته؟ حضرت علي از پيامبر مي پرسيده، مگر خودش نمي

 دار دروغهاي شاخ
ذاب و در احاديث مورد قبول شيعه آمـده كـه تعيـين كننـدگان وقـت ظهـور كـ        -33

دروغگو هستند، سوال ما اين است كه چرا مراجعي چون آيت اهللا بهجت در هنگام قنوت 
خود گفته كه قاتل امام زمان به دنيا آمد يا آخوندها و مراجع ديگر نيز گهگاه تعيين وقـت  

در : كنند، مثالً در جريان جنگ آمريكا با عراق مـي گفتنـد   مي كنند و سر مردم را گرم مي
ه كه در آخرالزمان در عراق جنگي صورت مي گيرد كه بر سـر طـالي سـياه    احاديث آمد

سفياني در ارتش فـالن كشـور ديـده شـده اسـت و      : است و آن نفت است، يا مي گويند
مزخرفات ديگر، پس آيا اين تعيين كنندگان وقت ظهور جزء كذابين نيستند و چرا مراجع 

شن است چون امام زماني وجـود نـدارد و   ديگر آنها را رسوا نمي كنند؟ البته دليل آن رو
شما به اين بهانه حكومت را در دست گرفته ايد و زمام عقل و ديـن مـردم را در اختيـار    

 .داريد

همانا پيامبران درهم و : العلم حديثي آمده به اين عنوان ةصفدر اصول كافي باب  -34

 ز پدرش اشاره مي كند؟پس چرا شيعه دائماً به فدك و ارث فاطمه ا .دينار ارث ننهادند
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 حديث قرطاس و اهانت به پيامبر
تقاضـاي قلـم و    صشيعه دائم به حديث قرطاس اشاره دارد كـه در آن پيـامبر   -35

 :، اما سواالت...دوات مي كند و
سال به ياد اين مطلب نبوده و در هنگام رحلـت بـه يـاد آن     23چطور پيامبر در آن  -

: تا آن لحظه به تاخير انداخت؟ آيا بهتر نبوده كـه اوالً  افتاد؟ آيا معقول است امري مهم را

نيـز بـراي علـي اخـذ     ) در پايگاه خالفت(پس از جريان غدير خم در مدينه  صپيامبر 
براي مدتي علي را خليفه كنـد و خـودش هـم    : بيعت كند در صورتيكه چنين نكرده، ثانياً

به او بدهد تا ايـن امـر در ذهـن     نظارت داشته باشد يا او را پيش نماز كند و امور مهم را
 .مردم جا بگيرد و امري عادي باشد، در صورتيكه پيامبر چنين نكرده

به خاطر سخن كسـي مطلـب و دسـتور الهـي را بيـان نمـي        صكي و كجا پيامبر  -

4Fكند؟

از ابوجهل، ابولهب و مشركين مكه نترسيد و سخناني بزرگتـر از   صچطور پيامبر 5
، و ...ا و خدايان كعبه و باطل بودن تثليـث در مسـيحيت و غيـره   اين گفت، از نابودي بته

چنانچه شيعه بگويد در روايات ديگر ما آمده كه پيامبر پس از بيرون رفتن اصحاب سخن 
بحث ما در مورد اين حديث است نه احاديـث ديگـر،   : خود را به علي گفته، بايد بگوييم

                                                 
شيعه اين سخنان را در مورد غديرخم هم بيان مي كند كه جبرئيل چند بار آمد و دستور خالفت علي  5

ه آمد كه چنانچه بيان نكني مانند اين است كه رسالت را داد ولي پيامبر در ابالغ آن مردد بود تا آي
خويش را انجام نداده اي و در غديرخم اين امر صورت مي گيرد، البته جالب اينجاست كه وقتي نوبت 

معني دارد و تاكنون بين  27به ابالغ مطلب اصلي مي شود پيامبر از كلمه مولي استفاده مي كند كه 
، !نزاع است، آيا شخص فصيحي چون پيامبر اينگونه عمل مي كند؟ شيعه و سني بر سر معناي خالفت

 .آن هم با دستور الهي
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5Fليم بن قيس هالليشما كه بر اين امر تاكيد دارد و در كتبي چون س

آمده و در ضمن امر  6

 از مشركين مكه بدتر بوده اند؟ صالهي بايد به همه ابالغ شود و مگر اصحاب پيامبر 
پيـامبر هـذيان مـي گويـد، و بـا ايـن سـخن او بـين         : عمر گفته: شما كه مي گوييد -

طرفداران علي و اصحاب ديگر كشمكش ايجاد شده، پـس در واقـع يـاران علـي نيـز در      

 .صداي خود را باال برده اند و درگير شده اند و مقصر هستند صلوي پيامبر ج

حضرت علـي را بـه عنـوان     صمگر به عقيده شما دو ماه قبل از اين جريان پيامبر -
جانشين خود معرفي نكرده بود؟ مگر براي او بيعت نگرفته بود؟ پس تكرار آن براي چـه  

گذارند و بيعت خود را بشكنند آيا به نوشته پيامبر بوده؟ و كسانيكه دستور الهي را زير پا ب
 اهميت مي دهند؟

قلم و دوات بياوريد تـا  : امي و بيسواد بوده، ولي در اين حديث فرموده صپيامبر  -
 ).املي(در صورتيكه بايد مي گفته امالء كنم ) اكتب(بنويسم 

او بيـان   كه سخن خود را نگفته پس شما از كجا فهميديـد كـه منظـور    صپيامبر  -
خالفت علي بوده؟ شايد منظورش ابوبكر بوده؟ و همانطور كه قبالً نيز گفتم نمـي توانيـد   

 .به سليم بن قيس و كتب ديگر اشاره كنيد و بگوييد در آنجا پيامبر سخن خود را گفته
اصول دين مي بايست در قرآن به طور صريح بيان شوند نه اينكه بـا حـديث ثابـت     -

چيزي نگفته، پس اين چه اصولي است؟ ايـن   صن حديث هم پيامبرشوند و تازه در اي
 بيان نمي شود؟) عمر به عقيده شيعه(چه اصولي است كه به خاطر سخن يكنفر 

چيزي را كه موجب هـدايت امـت بـوده و از گمراهـي      صطبق اين حديث پيامبر -
 آنها جلوگيري مي كرده، نگفته است، پس يعني همه مسلمين گمراه هستند؟

                                                 
كتاب سليم بن قيس مملو از دروغ است و خود علماي شيعه هم آنرا رد كرده اند علمايي چون شيخ  6

نان مفيد، كافي است خودتان آنرا بخوانيد تا به مزخرفاتش پي ببريد ولي ظاهراً خرافيون و تفرقه افك
 .خيلي اين كتاب را دوست دارند، چون دكان خوبي براي آنهاست



 29  طالبفهرست م 

 ايقي پنهانحق
چرا هيچ وقت آخوندها باالي منبر موارد زير را به شيعيان نمي گوينـد بـا اينكـه     -36

 :خودشان اين موارد را قبول دارند

جـزء اذان و سـنت نبـي     أشهد أن علياً ولي اهللا و أشهد أن علياً حجـة اهللا  جمله -

6F!!نيست، و ما تنها براي تبرك مي گوييم صاكرم 

7 

نيسـت و جـزء آداب و    صزني و زنجير زني جزء سنت پيـامبر  عزاداري و سينه  -
7Fرسوم خود ما مي باشد

8. 

نيسـت و در زمـان نبـي اكـرم چنـين       صگذاشتن مهر در نماز جزء سنت پيـامبر   -
8Fچيزي نبوده و ما به خاطر سجده بر خاك اين مهر را اختراع كرده ايم

9. 
قـرآن نيسـت؟ همينطـور نـام     چرا به مردم نمي گوئيد كه نام هيچ يك از امامان در  -

 .فاطمه زهرا
چرا در مورد ازدواج ام كلثوم دختر فاطمه زهرا بـا عمـر بـن خطـاب و ازدواج دو      -

 با عثمان، سخني نمي گوئيد؟ صدختر از دختران پيامبر 
چرا به مردم نمي گوئيد كه مولوي، سعدي، خيام، عطار نيشابوري، نظـامي، سـنائي،    -

 ي ديگر از مشاهير ايراني داراي مذهب اهل سنت بوده اند؟ابن سينا، غزالي و بسيار

                                                 
 !!!نمي دانم از كي بدعتها هم متبرك شده اند؟ 7
البته اين ادعا نيز باطل است چون همه مردم اين امور را به نام دين و اهل بيت مي دانند و هر چيز هم  8

الم باطل است و جزء اعمال كه جزء آداب و رسوم باشد صحيح نيست چون نوحه سرايي در اس
جاهلي به شمار مي رود و شيعيان كشورهاي عربي نيز اين امور را انجام مي دهند، پس آيا جزء آداب 

 رسوم آنها نيز مي باشد؟
از تكنولوژي پيچيده تبديل خاك به مهر بي اطالع بوده و آنرا به  ص واقعاً خنده دار است كه پيامبر 9

 !!!علوم گذشته و آينده در سينه امامان است: مي گويند علي نياموخته ولي از طرفي
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و البته دليل بيان نكردن اين موضوعات روشن است، چون ممكن است در ذهن يكـي  
از شيعيان جرقه اي بخورد و بخواهد خودش به فكر تحقيق بيفتد و در آن هنگـام مشـت   

خواهـد شـد و   شما باز خواهد شد و پول خمس تعطيل خواهد شد و دكـان شـما بسـته    
 . پيوندد صدها اتفاق ناگوار ديگر به وقوع مي

 ديانت و سياست
9Fديانت ما عين سياست ماسـت : آخوندها و مراجع شيعه دائم مي گويند -37

، سـوال  10
ما اين است كه چرا نام خليج فارس را خليج اسالمي يا خليج مسلمين نمي گذاريد؟ مگر 

به سياست و منافع ديگر مـي چسـبيد و بـه    شما جمهوري اسالمي نيستيد؟ چرا در اينجا 
 ديانت كاري نداريد؟

 !جامعه تا ابد نوپاست
پس از انقالب و حتي هم اكنون و پس از گذشت سي سال از آن، بارها و بارها  - 38

10Fديده شده كه آخوندها و حتي جناب خامنه اي

هنوز جامعه ما : بر باالي منبر گفته است 11
ما بايد بيشتر تالش و كوشش به خرج دهيم تا معايب  بطور كامل اسالمي نشده است و

 .خود را رفع كنيم
: واقعاً كه ما نمي دانيم به اين مغرضان چه بگوئيم؟ به جناب خامنه اي بايد گفت

سال كار آكادميك در حوزه ها و توسط علماي  1400چطور مكتب تشيع پس از گذشت 
چون صفويه و آل بويه و همينطور مختلف خود و همينطور با داشتن حكومتهاي مختلفي 

پس از گذشت سي سال از انقالب خود در ايران و داشتن حكومت واليت فقيه باز هم 
                                                 

 .ديانت ما نردباني براي سياست ماست: البته بهتر است بگويند 10
ما براي گرفتن حكومت انقالب نكرده ايم بلكه براي : حتي جناب خامنه اي در تلويزيون مي گفت 11

موش كرده كه ديانت ايشان عين سياست ، ظاهراً جناب ولي فقيه فرا!!!برقراري اسالم انقالب كرده ايم
ايشان مي باشد و شعار اصلي انقالب يكي بودن دين با سياست است، حال چطور براي دين و اسالم 

 .دروغگو كم حافظه است: از قديم گفته اند! انقالب صورت گرفته نه براي سياست و حكومت؟
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نتوانسته اسالم واقعي را پياده كند؟ و هنوز داراي معايبي مي باشد، آنوقت شما از صبح تا 
تعداد  شام نشسته ايد و به حكومت ابوبكر، عمر و صحابه ايراد مي گيريد كه چرا در

 ! يا چرا فالن كار را درست انجام ندادند؟! تكبيرها يا موارد ديگر اختالف كردند؟
آيا اسالم نوپايي كه در آنوقت وجود داشته بايد از هرگونه لغزشي بر كنار مي بوده 

 . است؟ ولي حكومت شما پس از سي سال نتواند اسالم واقعي را پياده كند
معايبي جزئي داشت، در صورتيكه ما مي دانيم تنها البته اي كاش حكومت شما تنها  

كار شما خرابكاري و به انحطاط بردن اسالم و ترويج خرافات بوده است نه معايبي 
 .جزئي

 !دليل براي دشنام

علماي شيعه براي توجيه لعن و نفرينهايي كه مي كنند رواياتي را از كتب اهل  – 39

شخصي به ابوبكر  ص مقابل پيامبر سنت بيرون مي كشند همچون اينكه روزي در

(!! سكوت كرده و مانع اين امر نشده است ص توهين كرد و ناسزا گفت و پيامبر
11F

12(. 

                                                 
بخـاطر خشـمگين    كه رسول خـدا  اين روايت مخالف است با روايتي كه در صحيح بخاري آمده  -12

ْرَداِء  .به خشم آمدند شدن ابوبكر صديق  َبَل أَبُو َبْكٍر  ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّيبِّ : َقالَ  َعْن َأِيب الدَّ ِإْذ أَقـْ
اَل النَّـِيبُّ  ـَدى َعـْن رُْكَبِتـِه، فـََقـ ىتَّ أَْب اِحُبُكْم فَـ «: آِخًذا ِبَطَرِف ثـَْوِبِه َحـ ا َصـ ْد َغـاَمرَ أَمَّـ ـالَ  .»َقـ لََّم َوَق اَن بـَْيـِين : َفَسـ ِإينِّ َكـ

، َفَأقْـ  ُر اللَّـُه «: فـََقالَ  ،بـَْلُت ِإَلْيكَ َوبـَْنيَ اْبِن اْخلَطَّاِب َشْيٌء َفَأْسَرْعُت ِإَلْيِه، ُمثَّ َنِدْمُت َفَسأَْلُتُه َأْن يـَْغِفَر ِيل َفَأَىب َعَليَّ يـَْغِفـ
رٍ  ـا َبْكــ ـا أَبَـ ـا» لَــَك يَـ َألَ  .َثالثًـ ٍر، َفَســ ـِدَم فَــَأَتى َمْنــزَِل َأِيب َبْكــ َر نَـ اُلوا: ُمثَّ ِإنَّ ُعَمــ ٍر؟ فـََقــ  فَــَأَتى ِإَىل النَّــِيبِّ . ال: َأمثََّ أَبُــو َبْكــ

ْيِه فـََقالَ  ،يـََتَمعَُّر َحىتَّ َأْشَفَق أَبُو َبْكرٍ  َفَسلََّم َفَجَعَل َوْجُه النَِّيبِّ  ـا ُكْنـُت َأْظَلـَم يَا َرسُـ : َفَجَثا َعَلى رُْكَبتـَ وَل اللَّـِه َواللَّـِه أََن
ْفِسِه َوَماِلِه، فـََهْل أَنـُْتْم : ِإنَّ اللََّه بـََعَثِين ِإَلْيُكْم فـَُقْلُتْم َكَذْبَت َوَقاَل أَبُو َبْكرٍ «: فـََقاَل النَِّيبُّ  ،َمرَّتـَْنيِ  َصَدَق، َوَواَساِين ِبنـَ

، فَ  ؟»َتارُِكوا ِيل َصاِحِيب   )٣٦٦١:خبارى. (َما أُوِذَي بـَْعَدَهاَمرَّتـَْنيِ
آمد در حالي كه گوشـة لباسـش را   نشسته بودم كه ابوبكر   نزد نبي اكرم : گويد مي درداء  ابو :ترجمه

دوسـت شـما، خـود را    «: فرمـود   نبـي اكـرم   . گرفته و به اندازه اي باال زده بود كه زانويش، ديده مي شد
او را . بـين مـن و پسـر خطـاب بگـو مگـو پـيش آمـد        : م كرد و گفتابوبكر سال. »دچار مشكلي كرده است

بدينجهت، خـدمت شـما   . ولي او نبخشيد. سپس پشيمان شدم و از او خواستم تا مرا ببخشد. خشمگين كردم
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اين نشان مي دهد كه لعن، نفرين و توهين به ابوبكر اشكالي نداشته و ما نيز مي  ،بنابراين
ز صحت به ، هر چند كه اين روايت دروغ است و اساسي اتوانيم اينكار را انجام دهيم

خاطر مخالفت با روايتي كه در كتاب صحيح بخاري اهل سنت آمده است تناقض دارد 
 .ولي متأسفانه روافض به دروغ و تهمت ناروا به هيچ كس ابايي ندارند

 :براي مسلمين الگو و اسوه حسنه است، ما مي پرسيم ص طبق قرآن پيامبر: سوال

ن اسالم روي مي آوردند يا حتي به دي ص اعراب و اشخاصي كه در زمان پيامبر

را اسوه خويش قرار دهند آيا دچار  ص مسلمين فعلي و كساني كه مي خواهند پيامبر

توهين و ناسزا به ابوبكر را  ص بينند كه پيامبر چون از طرفي مي! گمراهي نمي شوند؟
ال خوب مي داند ولي از طرفي ديگر دختر همين ابوبكر را به همسري قبول مي كند و امو

او را در راه اسالم خرج مي كند و همراه او از مكه به مدينه هجرت مي كند و اينقدر او 

و  ،اشتباه مي گرفتند صرا به خود نزديك مي كند كه حتي افراد تازه وارد او را با پيامبر

بوده كه صحابه او را به عنوان جانشين  ص به علت همين دوستي نزديك او با پيامبر

مي كنند، وگرنه مسلمين ديگري نيز در آن زمان بوده اند همچون قبول  ص پيامبر
كساني كه در فتح مكه مسلمان شدند، ولي بطور حتم آن دوستي و نزديكي خاص ابوبكر 

 .را نداشته اند

                                                                                                                              
سـر  . و اين جملـه را سـه بـار تكـرار كـرد     . »خداوند تو را ببخشد! اي ابوبكر«: فرمود  رسول خدا . رسيدم

آنگـاه، نـزد نبـي    . خيـر : ابوبكر اينجاست؟ گفتند: يمان شد و به خانة ابوبكر رفت و پرسيدانجام، عمر نيز پش
كـه  (ابـوبكر ترسـيد   . داشت دگرگـون مـي شـد    با ديدن او، چهرة پيامبر خدا . آمد و سالم كرد  اكرم 

ا كـه مـن   سـوگند بـه خـد   ! يا رسول اهللا: لذا دو زانو نشست و گفت) به او چيزي بگويد  مبادا رسول خدا 
همانا خداونـد مـرا بـه سـوي شـما      «: فرمود  نبي اكرم . و اين جمله را دو بار، تكرار كرد. ام كرده كوتاهي 

آيـا  . شما مرا تكذيب كرديد و ابوبكر مرا تصديق كرد و با جـان ومـالش، مـرا همراهـي نمـود     . مبعوث كرد
 . بعد از آن، هيچ كس ابوبكر را اذيت نكرد .؟ و اين جمله را دو بار تكرار نمود»دوستم را برايم مي گذاريد

 )مصحح(
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شخصي را دائم به خود نزديك مي كرده  ص پس آيا اينها تناقض نيست؟ آيا پيامبر
آيا اين امور عقلي و منطقي !! كرده است؟ ولي ناگهان در جايي ديگر او را طرد مي

 )براي شيعه هست( !!است؟

در مورد اشخاصي كه به خودش نيز توهين مي كرده اند  ص مورد بعدي اينكه پيامبر
اسوه و الگوي  مسكوت اختيار مي كرده و صبر پيشه مي كرده، چون همانطور كه گفتي

12Fمسلمين ديگر بوده است

13. 
بطور گزينشي عمل مي كنيد و احاديث مورد پسند خود را مورد بعدي اينكه چرا شما 

مردم را از  ص احاديث فراوان ديگري نيز موجود هستند كه پيامبر!! كشيد؟ بيرون مي
و حتي  ،ناسزا گفتن به اصحابش منع كرده و اين در مورد حضرت ابوبكر نيز صادق است

چشمان شيعه آنها را  احاديث بسياري در مدح حضرت ابوبكر وجود دارند ولي ظاهراً
نمي بيند و البته آيات قرآن نيز گواه اين امر هستند و در آيات بسياري از مهاجرين و 

 .انصار تمجيد شده است
مورد ديگر اينكه علماي شيعه توجه داشته باشند كه چنانچه شخصي ابوبكر را در 

للعالمين  ةمرحمورد سرزنش قرار داده در واقع اينكار را در برابر  صحضور پيامبر

انجام داده نه در برابر خميني يا خامنه اي كه چنانچه كسي نگاه چپ به اين افراد بكند 
 . حسابش با كرام الكاتبين است

 امام زمانبا ديدار 
 .سوال بعدي پيرامون رويت امام زمان است -40

                                                 
در دوران خالفت ابوبكر و عمر نيز بارها مي شده كه شخصي به ايشان اعتراض مي كرده و البته  13

 .ايشان منطقي برخورد مي كرده اند
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يدا در مجالت داخلي ايران مرتب مي خوانيم كه افراد بسياري در قم يا جاهاي ديگر پ
ر و يشده اند كه ادعاي مهدويت داشته اند و اين افراد كذاب توسط نيروهاي قضايي دستگ

 .روانه زندان شده اند
آيا رويت مهدي كه در گذشته توسط شيعيان صورت گرفته و  :حال مي پرسيم

داستانهاي آن نيز در كتب مختلفي ثبت شده، آيا احتمال نمي دهيد كه آن افراد نيز 
 !!!بوده اند و آن فرد شيعي را فريب داده اند؟ اشخاصي كذاب

تا اين كذابين  اند در گذشته دستگاههاي قضايي خيلي پيشرفته نبوده كه فراموش نكنيد
 . ر كننديرا دستگ

 عمر در پي ابوبكر
 ص شما چرا پيامبر ةطبق عقيد: شيعيان مرتب خطاب به اهل سنت مي گويند -41

 !تعيين كرده و عمر را بجاي خود گذاشته؟ جانشيني تعيين نكرده ولي ابوبكر
مثل اصول ( سوال ما اين است كه شما شيعيان منكر قياس هستيد و در كتب خود

) بخاطر قياس كردنش( احاديثي داريد همچون اينكه امام شما ابوحنيفه را لعن كرده) كافي
 ...و دين با قياس به دست نيايد و قياس عمل شيطان است و

 چرا خودتان قياس مي كنيد؟ پس؛ هحال مي پرسيم ك

 قياس مي كنيد؟ ص چرا ابوبكر را با پيامبر
 چرا غير نبي را با نبي قياس مي كنيد؟

و الزم به تذكر است كه مردم با حضرت عمر بيعت كرده اند و باعث خالفت او شده 
 .اند نه اينكه به زور و بطور انحصاري عمر توسط ابوبكر خليفه شده باشد

رستاده خدا بوده و كاري را بدون اذن الهي انجام نمي داده، آن هم كاري ف صپيامبر
 .به اين مهمي، يعني جانشيني و خالفت
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بنام دين تمام مي شده و چنانچه خطايي از خلفاي بعدي سر مي  ص هر عمل پيامبر

مي ديده اند، همچون زماني كه  ص زده، همه مردم آنرا از ديد اسالم، قرآن و پيامبر

از اين عمل اندوهگين  ص بن وليد به اشتباه اقدام به كشتن عده اي كرد و پيامبرخالد 
 .و از آن اظهار برائت كرد شد

 :چرا حضرت علي جانشيني انتخاب نكرد؟ و به هنگام رحلت فرمود ،از همه گذشته
 .هركاري خواستيد بكنيد

 زبان عربي زير سؤال
 ﴾الَِّذْينَ ﴿ ،ت كه مور ادعاي شماستدر آيه والي :وقتي به علماي شيعه بگوييم -42

آمده است؟ در ) حضرت علي( و چطور براي يك نفر ،جمع است ﴾الَِّذْينَ ﴿و  ،آمده
نه جمعي  ،اين جمع براي تكريم و احترام به حضرت علي بوده است :جواب مي گويند

 !!!كه چند نفر بوده باشند
و در بسياري از آيات  ؟يستپس چطور اين تكريم در مورد پيامبر اسالم ن :مي پرسيم

آيا شما علي را باالتر از  ،به او خطاب شده است... و »ك«يا ضمير ) تو( قرآن با انت
 !!!دانيد؟ پيامبر اسالم مي

 !تيري شكسته
آيا قهر كردن حضرت فاطمه با ابوبكر دليل بر نامشروع  :علماي شيعه مي گويند -43

 بر خالفت الهي علي و حقانيت او نيست؟ بودن خالفت ابوبكر نيست؟ و آيا اين دليل 
مگر شما امامت و خالفت حضرت علي را جزء  :از علماي شيعه مي پرسيم: سوال

اصول دين نمي دانيد؟ و مگر امور مربوط به دين از قرآن و سنت به دست نمي آيد؟ پس 
 شما مي! مي شود بفرمائيد كه قهر كردن فاطمه چه ربطي به اثبات امامت علي دارد؟

بايست اين ادعاي ديني خود را از كتاب و سنت به اثبات برسانيد، نه از قهر كردن فالن با 
 .شما قصد داريد از هر چيزي كه شده خالفت علي را بيرون بكشيد .فالن
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 عمر داماد علي

به تواتر ( ام كلثوم دختر حضرت علي به همسري عمر بن خطاب در آمده است – 44
كافي، بحار االنوار، تهذيب و تاريخ : تي كتب شيعه همچوندر كتب مختلف ثبت شده، ح

 .)يعقوبي
مگر در اسالم نيامده كه با هم كفو خود ازدواج كنيد؟ پس چرا حضرت علي به : سوال

 !اين قانون اعتنايي نداشته است؟
فراموش نكنيد كه دختر گرفتن از شخصي با دختر دادن به او تفاوت دارد و دختر 

شما مي توانيد از اهل كتاب دختر بگيريد، ولي نمي توانيد به ( .است دادن بسيار مهمتر
 .)آنها دختر بدهيد

 زحمات پيامبر به باد فناء
بيشتر اصحاب ايشان مرتد  ص شيعه معتقد است كه پس از رحلت نبي اكرم -45

شدند، چونكه دستور مهم خالفت و جانشيني حضرت علي را زير پا گذاشتند و در 
 .عده جمع شدند و ابوبكر را به خالفت برگزيدندسقيفه بني سا

شيعيان در واقع ابوبكر و عمر و عثمان را غاصب خالفت الهي ميدانند و همينطور 
ظالم و ستمكار و به همين خاطر ايشان را لعن و نفرين مي كنند و بغض و كينه ايشان را 

حجتي از جانب خدا باالي به دل دارند و معتقد هستند كه هميشه بايد امامي من عنداهللا و 
 . سر مردم باشد تا امت اسالمي به انحراف نروند

سال زحمت و مجاهدت و  23طبق اين عقيده حاصل دسترنج پيامبر اسالم در : سوال
نزول وحي و فرشتگان،  فقط عده اي خاص و اندك شده است و شيعه از طرفي ديگر 

مردم وجود داشته باشد، با اين معتقد است كه هميشه بايد حجتي از جانب خدا براي 
تفاسير ما مي پرسيم كه چنانچه امام زمان شما و حجت الهي شما نيز ظهور كند و مانند 
پيامبر اسالم بر مردم حكومت كند، باز چه تضميني مي دهيد كه در انتهاي كارش اصحاب 

 !!! و ياراني مرتد تحويل اجتماع ندهد؟
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ا آن كمكي كه از جانب وحي الهي و فرشتگان وقتي پيامبر اسالم با آن عظمتش و ب
داشته در انتها يارانش مرتد شده اند، پس ديگر چه انتظاري از مهدي صاحب الزمان شما 

آيا او كارش را بهتر از پيامبر اسالم !! مي رود؟ آيا او باالتر و برتر از پيامبر اسالم است؟
 !!!تري از جانب خداست؟آيا او داراي معجزات و امدادهاي بيش! انجام مي دهد؟

 !!!نيست؟ صآيا اين تحقير مقام پيامبر 

 هجوم به خانه فاطمه
يكي از داليل دشمني شيعيان با عمر بن خطاب، خليفه دوم، بخاطر يك سري از  -46

و طبق آن شيعيان معتقدند كه عمر و اطرافيان او به خانه اي كه فاطمه در  ،روايات است
درب منزل را سوزانده اند و باعث شهادت فاطمه زهرا و حتي آن بوده، هجوم برده اند و 

 . جنين داخل شكمش شده اند كه نامش محسن بوده است
لطفاً صحت اين روايت را ثابت كنيد و فراموش نكنيد منظور ما تنها و تنها : سوال

 :است نه چيزي ديگر كه بصورت مبهم و گوشه و كنايه باشد بطور كامل اثبات موارد زير
 .ش زدن منزل يا درب منزلآت -1
 .سقط جنين -2

 .شهادت فاطمه زهرا بخاطر اين هجوم -3

حتي رواياتي كه در كتب اهل سنت پيرامون اين مسئله موجود است و علماي شيعه 
نيز دائم به آنها اشاره دارند تنها تهديد به سوزاندن منزل را بيان مي كنند نه اينكه اينكار 

 .ن و شهادت فاطمه نيز در آنها نيستعملي شده باشد و همچنين سقط جني
در ضمن لطف كرده و به كتبي چون سليم بن قيس هاللي اشاره نكنيد، چون در چند 

 .و علمايي چون شيخ مفيد آنرا رد كرده اند )قرن چهارم( قرن بعد ظهور يافته

 !دزدي از جيب آسمان
 .شيعه معتقد است كه خالفت الهي حضرت علي،  غصب شده است -47
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 اگر اين منصب، منصبي الهي است، پس چگونه قابل غصب شدن است؟: لسوا

 !! را غصب كند؟ ص مگر كسي مي توانسته نبوت پيامبر
اگر امامت منحصر به وجود . عالوه بر اينكه شيعه، امامت را باالتر از نبوت مي داند

 شخصي خاص است و توسط خداوند به او اهدا مي شود، پس آيا شخصي ديگر ميتواند
 !اين مقام را از او بگيرد؟

الزم به تذكر است كه شيعه خالفت و امامت را جدا از هم نمي داند و نمي تواند 
بگويد كه خالفت علي غصب شده ولي امامت او پابرجا بوده و منصب امامت را داشته 

 .، امام بوده استص و در واقع پس از رحلت نبي اكرم ،است
علي با هم بوده و هر دو الهي بوده و از جانب  به اعتقاد شيعه، خالفت و امامت

 .خداوند اهدا شده، پس تنها متعلق به خود حضرت علي بوده نه شخصي ديگر
در واقع شيعه مقام خالفت را تنها براي كسي مي داند كه منصب امامت را نيز داشته 

مي باشد، پس خالفت جزئي از همان امامت است و چيزي جدا از آن نيست و تنها اما
 و خالفت معصوم و من عنداهللا مي تواند خليفه شود، پس چطور اين منصب امامت

 !!! غصب شده است؟

 مالقات با امام زمان
طبق داستانهايي كه در كتب شيعه ثبت شده، عده اي از شيعيان و علما توانسته  -48

 . اند كه امام زمان را ببينند
ند كه متوجه شده اند او مهدي است؟ و مگر اين افراد قبالً مهدي را ديده بود: سوال

اگر خود مهدي خودش را معرفي كرده، پس مگر نمي دانيد كه شهادت فرد در مورد 
خودش قابل قبول نيست؟ از كجا معلوم كه شخصي حقه باز نبوده كه آن فرد شيعي را 

 فريب داده و رفته؟
ويت مهدي را در ضمن اين اشخاص در زمان زنده بودن نمي توانسته اند ادعاي ر

 . بكنند
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مورد معجزات و كرامات مهدي نيز مردود هستند و نمي توان به آنها استناد كرد،  
 :چون بطور خالصه

اين داستانها پس از مرگ اين اشخاص جمع آوري شده اند و صحت و سقم آنها : اوالً
د اين مشخص نيست و از كجا معلوم كه دروغ نباشند؟ خود آن افراد نيز نمي توانسته ان

داستانها را بنويسند و در جايي پنهان كنند، چون ممكن بوده به دست مردم بيفتد و او را 
اگر هم نوشته اند و در جايي گذاشته اند و بعد از اينكه مرده اند توسط . كذاب بخوانند

شخصي ديگر انتشار داده شده، پس دوباره مي گوئيم كه شهادت فرد در مورد خودش 
 .قابل قبول نيست

معجزه مخصوص انبياء بوده براي اثبات نبوت خويش و بخاطر اينكه در قرآن : ثانياً
ذكر شده اند ما نيز به آنها ايمان داريم و شما نمي توانيد معجزات مهدي را با آيات قرآني 

 .و معجزات انبياء قياس كنيد
راي كسي اين داستانها و روايات، جزء اخبار واحد هستند و با خبري واحد ب: ثالثاً

معجزات انبياء در حضور مردم بوده تا باعث ايمان آوردن آنها . معجزه ثابت نمي شود
شود، معجزات مهدي در وسط بيابان براي شخصي شيعه بوده كه او را هم قبول داشته و 

 !!ما نمي دانيم فايده اين معجزات چه بوده است؟
راي مهدي مي كنند كه مخالف با برخي از اين داستانها ادعاي داشتن علم غيب ب: رابعاً

و ) 50/و انعام 188/اعراف(غيب نمي دانسته  صآيات قرآن است كه حتي پيامبر 
 .بنابراين مردود هستند

متن و محتواي بسياري از اين روايات داراي خرافات است و نمي تواند مورد : خامساً
 ).وشن استو يا در مورد خمس هستند كه البته دليل آن ر(پذيرش قرار بگيرد 

از كجا معلوم كه اين كارهاي خارق العاده معجزه بوده و نوعي سحر و جادو و : سادساً
 يا شعبده نبوده است؟

 شما كه همراه آن شيعه نبوده ايد تا اين موضوع را بفهميد؟
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آن شيعيان كه دانشمند نبوده اند و يا علم جادوگري يا شعبده بازي نداشته اند تا 
ن فرعون با علم سحر آشنا بوده اند و فوري متوجه مي شوند كه كار ساحرا. متوجه شوند

نيز در ميان مردم  صحضرت موسي سحر نيست و معجزه است، در زمان پيامبر 
فصاحت كالم رواج داشته است، و قرآن نيز داراي فصاحت و بالغت است و معجزه مي 

 .باشد و به همين خاطر كافران نتوانستند مانند آنرا بياورند
البته دليل آن روشن است، (پس نمي توان رويت مهدي توسط ديگران را قبول كرد 

 ).چون چنين شخصي وجود ندارد، يعني محمد بن الحسن العسكري
 



 
 

 

 تناقضات

 رقص و پايكوبي مردم در حكومت نظامي
1-  

وقتي ابوبكر به همراه اطرافيانش از سقيفه به سمت مسجد : يك جا مي نويسند: الف
فتند اطرافيان او هر كس را در راه مي ديدند مي زدند و با زور بيعت مدينه مي ر

 .و اين اخذ بيعت در جوي آكنده از ترس و رعب و تهديد، بعمل آمد !!ميگرفتند

چرا هنوز آب غسل بدن پيامبر خشك نشده با ! اي واي: در جايي ديگر مي گويند :ب
 ه ها جشن و پايكوبي مي كردند؟ انتخاب ابوبكر هلهله و شادي براه انداخته و در كوچ

باالخره معلوم نيست جشن و پايكوبي و شادي بوده يا ترس و خفقان و ارعاب و : ج
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؟ و آيا نعوذ باهللا 

علي كه كامالً با قتل حضرت عثمان مخالف بود در اين هلهله و شادماني نقشي  حضرت
 داشت؟ كه اگر هلهله اي در سوگ نبي اكرم بوده باشد ابوبكر را در آن شريك بدانيم؟

 !فصاحت دليل است و بالغت نه
2-  

متعلق به معصوم است براي اين كه  زيارتنامه عاشورا قطعاً: محقق شيعه مي گويد: الف
در ستايش   خطبه علي: ب. ن زيارتنامه از فصاحت و بالغت بااليي برخوردار استاي

بنا به عقيده شيعه متعلق به علي نيست هر ) فالن ءهللا بال( از حضرت عمر رضي اهللا عنه
 .باشد مانند لحن و شيوه كالم علي  چند از فصاحت بااليي برخوردار بوده و دقيقاً
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 !روايت دشمن علي روي چشم
صحيح ) از خوارج( خطبه شقشقيه با اينكه خبر واحد است و راوي آن عكرمه -3

است ـ خطبه هللا بالد فالن در ستايش از حضرت عمر رضي اهللا عنه، صحيح نيست زيرا 
 !!!خبر واحد است و راوي آن مغيره

 حكايت مجهول
ها در كتاب) پس از رحلت پيامبر( در تمام داستانها و سخناني كه از آن روزگاران -4

نقل شده حتي يك مورد اشاره به غصب خالفت و زير پا گذاشتن آيه قرآن و فرمان 

؟ و اگر موضوع خفقان را پيش مي كشيد چگونه اصل واقعه غدير  نيست ص پيامبر
 نفر از اصحاب نقل شده است؟ زيرا اگر به زعم شما اين واقعه مستقيماً 110توسط 

آيا اين دو . يد جرات نقل آنرا داشته باشدمربوط به خالفت بوده حتي يك نفر هم نبا
 مطلب با يكديگر در تناقض نيستند؟

 بر پيامبر حالل
بوده كه از  ص منظور خداوند در آيه غار پيامبر :وقتي مي خواهند بگويند -5

13Fناحيه خدا آرامش بر او فرستاده شد و نه ابوبكر

هم مانند بقيه  ص پيامبر :مي گويند. 14

                                                 
در اين . سوره مباركه توبه است كه جانبي از هجرت را به تصوير كشيده40منظور از آيه غار آيه 14
اند  كه پيامبر و يارش ابوبكر در آن پناه گرفته "ثور"صوير مشركان باالي غار كوچك و سرباز ت

ابوبكر از اينكه مبادا مشركان پيامبر را دستگير كرده مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار دهند و . رسند مي
ا ـ صلي اهللا عليه و سلم و با ناراحتي به پيامبر خد. شود يا بقتل برسانند بسيار ناراحت و اندوهگين مي

پيامبر خدا بدو . يا رسول خدا اگر كسي از آنان به زير پايش نگاه كند ما را خواهد ديد: ـ ميگويد
و دوست ـ  اين آيه از ابوبكر بنام يار! چرا كه خدا با ماست "ال تحزن"ناراحت مباش: فرمايند مي

ي واال و  كه قرآن بدين صراحت مقام و رتبهو ابوبكر تنها كسي است . برد پيامبر خدا نام مي صاحب ـ
 ...نشان فخري بر شانه او نهاده است
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 ﴿: و به آيه... احت مي شده وانسانها بشر بوده و نار          ﴾  اشاره مي

را پيش بكشند مي  ص كنند ولي وقتي مي خواهند جريان قلم و دوات خواستن پيامبر

﴿: چرا عمر گفت اين مرد هذيان مي گويد و مگر قرآن نگفته :گويند     

  ﴾ ا خداوند در ارتباط بوده و مويد به تاييدات الهي بوده وو پيامبر ب ... 

الذين در . به پيامبر بر مي گردد) يعني يك نفر( ﴾أَيدهو﴿ )ه( در آيه غار ضمير -6

َا َولِيُُّكُم اللَّهُ ﴿آيه  ولي اگر الذين مي تواند خطاب به . يعني جمع به علي بر مي گردد ﴾ِإمنَّ

                                                                                                                              
، و اين آيه كريمه تا روز معرفي نمودهحال چگونه چين شخصي كه قرآن او را يار و غمخوار پيامبر 

بنا به عقيده . قيامت بر زبانهاي مردم چون يك گواهي و شهادت آشكاري است بر صالح اين شخص
 ...عمرش را در نفاق بسر برد و با وفات پيامبر از دين مرتد شد و شيعه تمام

و شيعه هم جرأت تصحيح . و چون اين آيه بصورت بسيار روشن و آشكاري با عقيده شيعه در تضاد بود
عقائد خود و بازگشت بسوي حق را نداشتند تصميم گرفتند تيشه به ريشه آيه زنند و آنرا بصورتي 

كه همه اين تفسيرهايشان با عقل و نقل و منطق و قواعد و اسلوب . كنندو تفسيرها  بسيار ابلهانه تأويل
پيامبر نگران و اندوهگين شد خداوند كه : جمله آن تفسيرها اينكه از. عربي قرآن كامال مخالف است

 !!!...نترس كه خدا با ماست: گفت) پيامبر باشد( دوست او در سفر بود به دوستش كه 

 :نين استو آيه كريمه چ                             

                                                

                              

گر نصرت ندهيد پيغامبر را چه باك هر آئينه نصرت داده است او را خدا آنگاه كه بيرون كردندش (
نگاه كه ميگفت يار خود را اندوه مخور هر كافران دويم دو كس آنگاه كه اين دو كس در غار بودند آ

ى كه يلشكرهاه آئينه خدا با ما است پس فرو فرستاد خدا تسكين خود را بر پيغامبر و قوت دادش ب
كار  نديديد آنرا و ساخت سخن كافران را فروتر و سخن خدا همونست بلند و خدا غالب درست

 ) است
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يا خطاب به يك نفر !!! نبايد خطاب به دو نفر باشد؟ ﴾يدهأَو﴿ »ه«يك نفر باشد چرا 
 يعني ابوبكر؟

 !تو را چه به آتش در خرمن دشمن؟

و . نفر 3پس از نبي اكرم همه مردم مرتد شدند به جز : شما در جايي مي گوييد -7
علت عدم پرداخت زكات و شورش عليه ابوبكر اين بود كه  :در جاي ديگر مي گوييد

نفر كه بنا به اعتراف شما  3همه به جز : ال اينجاستوقبول نداشتند ولي سخالفت او را 
آيا مرتدين اين همه غم دين داشته اند كه حاضر شده اند به خاطر . مرتد شده بودند

آيا خنده دارتر از اين، لطيفه !!! چيزي كه به آن اعتقاد ندارند خودشان را به كشتن بدهند؟
اينكه اين مرتدان رفته اند و با عده اي مرتد ديگر جنگيده  و خنده دارتر ؟ ايد اي شنيده

 !!!!اند

 ثروتمند گرسنه

هل «و به عقيده شيعه سوره  .حضرت علي و فاطمه هميشه در فقر بوده اند -8

در مدح آنان نازل شده كه سه روز غذا نداشتند و غذاي خود را به يتيم و فقير و  »تيأ
به حالتي نزديك به مرگ ) كه كودك بودند( اسير دادند به نحوي كه حسن و حسين

اتاق فاطمه كه داخل مسجد بوده پس در جريان اخذ بيعت اجباري : سئوال. رسيده بودند
حضرت علي را از كجا به كجا بستند و بردند و حضرت فاطمه از كجا در راه آمدند به 

وم هم كنار نه، حضرت علي يك خانه د: ؟ پاسخ شيعه...مسجد براي ايراد خطبه فدكيه و
وقتي سائل وارد مسجد شد حضرت علي انگشتري خود را كه !!/ قبرستان بقيع داشته اند

َا َولِيُُّكُم ﴿و آيه . به او بخشيد!!!) قيمت يكسال خراج يمن ( بسيار گران قيمت بود ِإمنَّ
به هر حال ايشان فقير بودند يا . در مدح و تعيين ايشان به خالفت نازل شد ﴾اللَّهُ 

 !!!!!مند؟ و براي اينهمه تناقض چه پاسخي داريد؟ شايد تقيهثروت

 مجتهدان تازه به دوران رسيده
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بوده و در هر غم و سختي يار و ياور  ص افرادي كه از اول عمر همراه پيامبر -9
او بوده و با او رابطه خويشاوندي داشته و از طرف او سمتهاي متعددي را داشته اند و 

نمي توانند حكم حكومتي صادر كنند ولي كساني كه يك شبه پس از او خليفه شده اند 
خالف نظر شوراي نگهبان حكم حكومتي صادر كرده و  مجتهد شده اند مي توانند مثالً

يا حكم اعدام صادر كنند ! كانديداهاي رد صالحيت شده رياست جمهوري را تاييد كنند
 ... يا حكم تخريب مسجد بدهند و

 مير مؤمنانباالتر از اامام زمان و سر و گردني 

وقتي حضرت ابوبكر خليفه شده بود بسياري ادعاي پيامبري كرده بودند : الف -10
و بسياري از قبايل نيز شورش كردند و هر لحظه بيم حمله قبايل راهزن به مدينه مي رفت 

ابوبكر با سياست و مصلحت جويي ... و مدينه در جوي از تهديد و رعب فرو رفت و
ا شورش رده را سركوب بلكه چنان تثبيتي به مركزيت اسالم داد كه خاص خود نه تنه

14Fحضرت عمر توانست در زمان حكومتش سه امپراطوري را به زانو درآورد

شيعه : ب. 15
معتقد است علت عدم موفقيت حضرت علي قتل عثمان بود ولي آيا اگر ايشان به جاي 

شيعه معتقد است : د؟ جابوبكر خليفه شده بودند مشكالت شديدتري پيش رو نداشتن
وقتي امام زمان ظهور مي كنند جهان مملو از ظلم و جور است و ايشان موفق به پيروزي 

در حاليكه بايد در ابتدا امامت خود را ثابت كنند چيزي كه (و تسلط بر جهان مي شوند 
براي حضرت علي ثابت شده بود عالوه بر اينكه حضرت علي ياران بسياري نيز داشته 

آيا اين تناقض نيست كه امام زمان در شرايط بسيار سخت تر و با ياوران كمتر )  ...و
موفق مي شوند ولي حضرت علي موفق نشدند؟ و اگر قضا و قدر و خواست خدا را 

 .مطرح مي كنيد حريف شما نيز در مقابل، همين پاسخ را مي دهد

                                                 
به اسالم نمود و اين را نيز به خدمات قبلي خود اضافه ابوبكر با اين كار خود باز هم خدمت بزرگي  15

 . داد  كرد و از نظر اينجانب بهترين نمره و امتياز را مي توان به حضرت ابوبكر
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 ...حرف حسابي

 ص پس از پيامبر اكرم: كه در كتب شيعه به حد تواتر اين روايت وجود دارد -11
از سوي ديگر اين مطلب نيز به حد تواتر در  ،نفر 5يا  3همه مردم مرتد شدند به جز 

كتب شيعه وجود دارد كه بيشتر انصار و عده زيادي از سران اصحاب خواستار بيعت با 
15Fعلي بوده و حتي تا مدتي با ابوبكر بيعت نكردند

مه ارتداد ه(اكنون اگر اين دو مطلب  .16
تناقض نيست پس چيست؟ و اگر هم  )نفر و عالقه همه به علي به جز چند نفر 3به جز 

شما عده اي از  ةطبق عقيد كنيد كه بيعت آنها با ابوبكر موجب ارتداد است اوالً توجيه مي
 ... اين افراد تا مدتي بيعت نكردند و در ثاني حضرت علي هم بيعت كردند پس نعوذ باهللا

 ايراد بي مورد

و   به همراه حضرت عمر ص در حديث است كه روزي پيامبر اكرم -12
كوه شروع به لرزيدن كرد . بر روي كوهي بودند  و حضرت عثمان حضرت ابوبكر

شيعه با . نلرز كه بر تو نبي و صديق و دو شهيد است ،اي كوه :فرمودند صپيامبر
براي تولد ) ي خانه خدايعن (لرزد؟ ولي وقتي ديوار كعبه  مگر كوه مي: تمسخر مي پرسد

چرا نبايد كوه زير پاي پيامبر خدا  شود پس و دوباره هم بسته مي طفلي از هم باز مي شود
16Fفقط بلرزد؟

17  

 تخلف يا احترام

اطاعت امر   در جريان صلح حديبيه حضرت علي :سني مي گويد: الف -13

دشان نام خود با انگشت مبارك خو ص پيامبر را در پاك كردن نام ايشان نكرد و پيامبر

                                                 
نفر از سران اصحاب را آورده  250نام  ةالفصول المهمدر ) عالم شيعه( شيخ شرف الدين ،به عنوان مثال 16

 .كه طرفدار علي بوده اند
در دنيا نظير ندارد، آنوقت خنده دار است كه ) غالت و صفويه( چرنديات كتب شيعه خرافات و 17

 .همين شيعيان وقتي با مذاهب ديگر اسالمي روبرو مي شوند از سختگيرترين منتقدان خواهند شد
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شيعه پاسخ مي دهد كه عمل حضرت علي از شدت احترام و عالقه به نبي . را پاك كردند
(چرا عمر و ابوبكر از جيش اسامه تخلف كردند؟ :شيعه مي گويد: ب  .اكرم بوده است

17F

18( 

ولي شيعه اين . بوده اند ص از شدت عالقه نگران حال پيامبر اكرم: سني مي گويد
 آيا اين تضاد در نقد و تجزيه و تحليل يك مساله نيست؟. ي كندموضوع را قبول نم

 پيامبر يا امام؟

حضرت علي امام اول : ب. آخرين نبي هستند صحضرت محمد : الف  -14
حضرت : د .مقام امامت از مقام نبوت باالتر است: ج. تعيين شده از جانب خدا هستند

 !!!!!وت مقام حضرت علي باالتر از مقام نب ،محمد آخرين پيامبر

 هاي خدا كجايند؟ مژده

خداوند وعده حفظ قرآن از . خداوند و رسول اكرم سه مژده به مسلمانها دادند -15
نابودي و سركوب شورش رده و پيامبر اكرم وعده فتح سه امپراطوري توسط مسلمانها را 

و حضرت   جالب است كه هر سه اين مژده ها به دست حضرت عمر. به آنها داد
 ! حت فرماندهي و پافشاري و سياستمداري آنها عملي شدو ت ابوبكر

 قرآن يا ديوان مدح و ثنا

حضرت : ب. عمر احاديث پيامبر را سوزاند تا فضايل علي را كتمان كند:  الف -16
: ج. عمر رضي اهللا عنه آيات قرآن را جمع آوري كرد تا جلوي نابودي آن گرفته شود

لي و مقدار زيادي از آيات قرآن نيز در آيه قرآن در ستايش ع 300شيعه معتقد است 

                                                 
، بنـابر  نبودنـد، امـا عمـر     در لشـكر اسـامه    ذكر است كـه حضـرت ابـوبكر صـديق     قابل  -18

را اجازه بدهد كه در مدينه با ايشـان باشـد كـه بـه      كه عمر  ق از اسامه درخواست ابوبكرصدي
 )مصحح. (وي نياز داشتند، و اسامه درخواست ايشان را قبول كرد
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18Fنكوهش عمر و ابوبكر است

اكنون آيا مورد ج با مورد الف و ب در تناقضي مسخره  .19
 نيست؟

 همبستگي كيان امت قبل از دفن رهبر

چرا مردم، پيامبر اكرم را دفن نكرده به سرعت ابوبكر را به خالفت : الف -17
چرا مردم، . متعددي را جهت تدفين داشتند پيامبر به هر حال افراد: انتخاب كردند؟ ب

عثمان را به خاك نسپرده و همانوقت براي بيعت به طرف خانه حضرت علي هجوم 
19Fآوردند؟

20  

ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمه يك رسم عادي و پيش پا  -18
كنم فكر مي ... (ولي ازدواج علي با فاطمه/ افتاده بوده و چندان موضوع مهمي نيست

 .)نيازي به توضيح نباشد

دولتي كه تمام اصول خود را بر مبناي مذهب مي داند و مذهب خود را بهترين  -19
، با بدترين و گمراه ترين و سياست خود را عين ديانت خود مي داند مذهب جهان

يعني بدتر از مشركين ( مكاتب فكري يعني ملحدين و كساني كه خداوند را قبول ندارند
ترين روابط تجاري و سياسي را دارند آيا اين با مباني  و شوروي و كوبا گرمبا چين ) مكه

فكري و عقيدتي و حتي فقهي آنها مبني بر ممنوعيت رابطه با چنين دولي در تناقض 
سال به حضرت عمر و  1400نيست و اگر مساله مصلحت را پيش مي كشيد پس چرا 

با قياس مخالفيد از كجاي احاديث حضرت ابوبكر انگ بدعت مي زديد؟ به هر حال شما 
 و آيات قرآن چنين حكمي را استخراج كرديد؟

                                                 
 .آياتي ديگر را نيز به امام زمان مرتبط مي كنند 19
بتأخير خبر وفاتش را براي چند روز . ش وقتي آيت اهللا خميني وفات كرد1368جالب اينكه در سال 20

اي را ـ پس از جنجالهايي در كادر رهبري و مجلس خبرگان رهبري و  انداختند، تا آيت اهللا خامنه
د وردنآ دانستند و او مرجع بشمار نمي اي مي اختالفات شديدي بين مراجع كه خود را حقدارتر از خامنه

 !!...ندبعنوان رهبر انقالب معرفي كردند، سپس آيت اهللا خميني را دفن كرد ـ ...و
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اهل بيت فقط و  :به ام سلمه گفت ص پيامبر اكرم :در حديث كساء مي گوييد -20

و ام سلمه  را حتي با تمام خوبي ) حسن و حسين -فاطمه  –علي ( فقط اين چهار نفرند
پيامبر  :ند ولي در جايي ديگر مي گوييدو نيكي و اصراري كه دارد جز اهل بيت ندانست

براستي هيچ زني ! است ما سلمان از اهل بيت: »هل البيتأسلمان منا «: فرمود ص اكرم
قرني كه تا كنون از اسالم گذشته به اندازه خديجه نقش موثر و مهمي  14در كل تاريخ 

 چرا؟ براستي ! در اسالم، نداشته است ولي شيعه او را جز اهل بيت نمي داند

علت شورش رده اين بوده كه مردم ساير قبايل  :افرادي مانند تيجاني مي گويند -21
ولي مسلمان كه بودند پس چرا ابوبكر آنها را مي كشت؟ ! خالفت ابوبكر را قبول نداشتند

نفري كه مردم قبائل دور آنها جمع شده بودند و ادعاي پيامبري  4آيا آن : سئوال اينجاست
حضرت علي : ؟ سئوال جالبتر؟الفت با ابوبكر ادعاي پيغمبري كردندداشتند به خاطر مخ

مي توانستند همراه با قبيله بني هاشم و كمكهاي ابوسفيان به آنها پيوسته و خالفت را پس 
وقتي يك به اصطالح دانشمند درباره مسائل تاريخي اينگونه قضاوت مي  ،آري .بگيرند

مي رود؟ براستي خوارج هم كه مسلمان آن هم كند چه انتظاري از مداحان و مردم عادي 
هزار نفر از آنها را  4از نوع خيلي دو آتشه بودند چرا حضرت علي در عرض يكساعت 

 كشت؟

 زخم زبان به خود

را  ص برخي از نويسندگان شيعه مانند تيجاني يكسري از احاديث پيامبر اكرم -22
پيامبري امت اختالف نكردند  پس از هيچ :مطرح مي كنند مبني بر اينكه ايشان فرمودند

مگر اينكه بدترين افراد زمام كار را به عهده گرفتند و يا اينكه پس از من حاكمان بدي 
 :سئوال اينجاست... روي كار مي آيند و از اينگونه احاديث

  حضرت علي  و امام حسن و سران جمهوري اسالمي نيز پس از نبي اكرم
 ...پس نعوذ باهللا ،به قدرت رسيدند
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 چه كسي مخالفت كرد؟ حتي حضرت علي ص پس از پيامبر  در پاسخ
كره عن أني إ: عباس كه ايشان را تحريك به عدم بيعت با ابوبكر مي كند مي فرمايند

در حد فرموده نبي اكرم ( يعني حضرت علي نيز مخالفتي. من از اختالف بيزارم: اختالف
 . نكردند) و درجه مخالفت يعني كشت و كشتار

عدم بيعت حضرت علي را تا مدت زماني اندك نوعي مخالفت قلمداد  شيعه -23
من از : كره عن اختالفأني إ: حضرت علي به عباس در مورد بيعت مي فرمايند/ مي كند

 آيا اين دو عقيده متناقض نيست؟. اختالف بيزارم

متاسفانه شيعه و نويسندگان آن به جاي اينكه در يافتن علل وقايع تاريخي  -24
حضرت علي را سرمشق خود قرار دهند كه هم به زعم خودشان به آن حضرت پاسخهاي 
ورزند و هم آن حضرت در همان مكان و زمان زندگي كرده اند به جاي اينكار  عشق مي

اين تحليل هميشگي آنها كه علت  مثالً .به تحليلهاي من درآوردي بسنده مي كنند
ولي ! ابكاريهاي خلفاي قبلي بودمشكالتي كه براي علي در زمان خالفتش پيش آمد خر

چرا در زمان : شخصي به آن حضرت مي گويد: پاسخ را از زبان خود آن حضرت بشنويد
خلفاي قبلي چنين مسائلي پيش نمي آمد كه در زمان خالفت شما پيش آمده؟ حضرت 

! اشخاصي مثل توحكومت مي كردند و من بر اشخاصي مثل من آنها بر : پاسخ مي دهد

﴿ :منطبق با آيات قرآن است كه مي فرمايد قيقاًاين سخن د           

       ﴾ )خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد «) 11: رعد

اين يعني اينكه هيچگاه يك نفر نمي تواند عامل . »مگر اينكه خودشان را تغيير دهند
ا بدبختي ملتي شود و جو عمومي و فرهنگ كلي جامعه عامل اساسي و خوشبختي ي

كند همه گناهان را به گردن حضرت عمر  شيعه تالش مي ةولي نويسند. تعيين كننده است
ايكاش نويسنده شيعه در تجزيه و تحليل وقايع نيم نگاهي نيز  .و حضرت ابوبكر بيندازد
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راهي براي كوبيدن حضرت عمر هم نه به سخنان حضرت علي مي انداخت هر چند اينگو
  .و ابوبكر نخواهد داشت

 مطهري در پي راه چاره

مطهري در كتاب سيري در امامت براي رهايي از تناقضات متعددي كه در اين   -25
سال كشمكش، راه حل تازه اي  ارائه  1400زمينه گريبانگير محققين شيعه شده پس از 

! مي كردند كه امامت را همان خالفت  مي دانستندمتكلمين شيعه اشتباه : داده و مي گويد
!!!!  و وظيفه مهمتر امام، تفسير و توضيح و تبيين دين است ،خالفت، جزئي از امامت است

 :ولي

  آيا مي شود هر از چندگاهي براي رهايي از سئواالت بي پاسخ، موضع خودمان
 را عوض كنيم؟

 اين سخن مطهري مخالف نص صريح قرآن است: ﴿          

                    ﴾ )مي بينيد چقدر تاييد و تاكيد  )3: مائده

همه اينها براي اين است كه كسي هوس نكند پس . دارد كه امروز دين كامل و تمام شد

. ين، چيزي جديدي بياورد و موجب بدعت شودبه بهانه تكميل و تفسير د ص از پيامبر
و مگر در همان ابتداي  )توسط تفكرات ابن سباء يهودي... (كه متاسفانه آوردند و شد

﴿: نمي خوانيم 2قرآن در سوره بقره آيه                 ﴾ ،

ا چيزي را كه در آن شك داريد توجيه و الريب يعني نبودن شك، ظن و ترديد و شم
 .تفسير مي كنيد نه چيزي را كه روشن، مبين، واضح و بدون شك و شبهه باشد

 است مخالف كامل با اصل خاتميت . 

  سال مي شود آيا اتفاقي كه در طول هزاران سال عمر  150فهرست نام امامان تا
ا آن شرايط بيسوادي و عدم بشر نيفتاد مي توانست در عرض چند نسل بيفتد؟ آن هم ب

 وجود وسايل ارتباط جمعي؟
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 بيمه، مصرف مواد مخدر، قرصهاي اكستازي، : در زمان امامان شيعه مواردي مانند
ارتباط تجاري و سياسي با دول مشرك و كافري چون چين و شوروي و كوبا، شبيه 

وز قيامت ادامه پس آيا بايد سلسله امامان و مفسران دين تا ر. وجود نداشته... سازي و
و اگر بحث اجتهاد را پيش  مي كشيد پس گناه حضرت ابوبكر و حضرت . داشته باشد

 عمر چيست؟ 

  شده و مي گويد شان ) شان حكومتي امام( مطهري به خوبي متوجه اين تناقض
! اصلي امام، تفسير و توضيح دين و مقام معنوي امام است و شان حكومتي فرع آن است

ولي تمام دعوي  ،ما نيز اين سخن را قبول داريم. لي را حل نمي كندخوب، اين كه مشك
 بر سر خالفت است و اينكه شما طبق كدامين دليل، معتقد به وجود نص هستيد؟

 تقيه شكن

از سويي ديگر . شيعه زيارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقر مي داند  -26
اين . ام محمد باقر و امام صادق مي داندشيعه رواج تقيه و جواز آنرا متعلق به دوران ام

به خصوص عليه خلفاي اول و دوم و سوم ) بار لعن 18( زيارتنامه مملو از نفرين و لعن
است آيا چنين چيزي با اصل تقيه در تعارض نيست؟ زيرا اين دو امام به قول شيعه 

و . دمرتب سفارش به پنهان كاري و عدم درگيري با ديگر فرق مسلمان ميكرده ان
زيارتنامه نيز چيزي است كه به صورت اوراد و اذكار در سفر و حضر و در خانه و در 

مگر اينكه ( پس اين چه سفارشي به تقيه بوده است؟. شده خوانده مي... كربال و مسجد و
 .)قبول كنيم اين زيارت ساخته و پرداخته غاليان است

 اشتباه از امام يا از خدا

امام را به ترتيب تا امام زمان بيان  12نام  ص اكرمشيعه معتقد است پيامبر  -27
فرزند ارشد خود يعني اسماعيل را به عنوان امام معرفي كردند   امام صادق. كرده اند
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20Fولي پس از فوت او فرمودند در اين مورد، بداء حاصل شد

و پس از آن فرزند سوم  21
يليه شد كه كردند آنچه اين امر باعث پيدايش فرقه ضاله اسماع. خود را معرفي كردند

بي اطالع  ص از حديث پيامبر اكرم چگونه است كه امام صادق. بگذريم. كردند
 بوده اند؟

 آيا شرك شاخ و دم دارد؟

آنچه در فرهنگ توده شيعه جريان دارد بسيار قويتر است از آنچه نويسندگان  -28
 :ه زيبا را مي خوانندشيعيان يكجا با سوز و گداز اين آي. شيعه در كتابهايشان مي نويسند

﴿           ﴾ مداح( و جايي ديگر، همراه با آقاي ذاكر (

مي خام امشب رو بخونم واستون از سر احساس كه چرا هر كي گرفتار : فرياد مي زنند
ن بايد خداوند را صدا زد براستي آيا هنگام گرفتاري طبق آيه قرآ. شه مياد پيش عباس مي

يا حضرت ابوالفضل را؟ وآيا بايد به سراغ خداوند رفت يا به سراغ حضرت عباس؟ و 
 آيا شرك، شاخ و دم دارد؟ و اگر اينها شرك نيست پس شرك چيست؟

 كودتاي نافرجام

در جريان   شيعه اين داستان را قبول دارد كه ابوسفيان به حضرت علي -29
ر بخواهي مدينه را از سواره و پياده عليه ابوبكر پر مي كنم ولي اگ :انتخاب ابوبكر گفت

شيعه در جايي ديگر . برو من نيازي به سواره و پياده تو ندارم :حضرت علي به او گفت
از برخي افراد خواست تا سر خود را بتراشند و هنگام  معتقد است كه حضرت علي

... ايند كه اين افراد خلف وعده كردند وسحر براي قيام عليه ابوبكر به در خانه ايشان بي
عجيب است شيخ شرف الدين علت عدم اشاره حضرت علي به ماجراي غدير را حفظ و 

                                                 
آنها بر اين ادعايند كه خداوند اسماعيل را بعنوان امام پس از . بداء يكي از عجائب عقيده شيعه است 21

اينجا بود كه خداوند دريافت ـ ! ولي ناگهان متوجه شد كه اسماعيل وفات كرد. پدرش مقرر نموده بود
 !!!برگزيد العياذ باهللا ـ اشتباه كرده، و فرزند ديگر امام صادق را به امامت
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نفر خواسته اند كه عليه  40رعايت مصلحت مي داند ولي در اين داستان، حضرت علي از 
ت براستي عل !!و از آن طرف كمك ابوسفيان را رد مي كند!!!! حكومت شمشير بكشند

 اينهمه تناقضات درهم و برهم چيست؟ 

 زنداني يا وزير

 :سال خانه نشين شدند ولي 25حضرت علي  :شيعه مي گويد -30

  چگونه است كه حداقل دو بار در تاريخ ثبت شده كه ايشان دو بار هر بار به
21Fمدت يكماه در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنه جانشين او در مدينه بوده اند؟

22 
 شان را در زمان خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنه به عقد خليفه چگونه دختر

 آورند؟  در مي

 چگونه امام حسن و امام حسين در جنگهاي ايران شركت داشته اند؟ 

  ما مي دانيم حضرت عمر رضي اهللا عنه به هيچ يك از صحابه سرشناس كه
هر چه در  :و مي گفتهداراي پايگاه قبيله اي باال بوده اجازه خروج از مدينه را نمي داده 

و اين اجازه عدم خروج . زمان رسول اهللا در راه اسالم شمشير زده ايد صوابش كافي است
 . يا عدم اجازه شركت در جنگها مختص حضرت علي نبوده است

 براي ( حضرت علي قسم ياد كرده بودند پس از رحلت نبي اكرم تا قرآن را
 .جمع نكنند از خانه خارج نشوند) خودشان

 است و ما مي دانيم  35يا  30ور و نشاط و جنگجويي يك جوان تا سن ش

پس مقايسه و . سال داشته اند 33حداكثر  ص حضرت علي در زمان رحلت نبي اكرم
انتظار اينكه ايشان مانند زمان جواني خود از خانه خارج شوند يك قياس باطل و اشتباه 

 .است

 

                                                 
 .و در واقع حضرت علي به عنوان وزير و مشاور خلفا عمل مي كرده است 22
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 با دو تير يك نشان

قي و فساد قدرت و ظلم و ستم پادشاهان ساساني و شيعه از يكسو ضعف اخال -31
مي داند و از سوي ديگر مي گويد  يرانرا علت شكست سپاه ا ...تبعيضات طبقاتي و

حضرت ابوبكر و عمر حكومتي خفقان زا و ديكتاتوري داشته اند پس علت پيروزي آنها 

در غدير جانشين  بايد حتماً ص بر ايران چه بود؟ ضمن اينكه يكي از علل اينكه پيامبر
و روم در مرزهاي كشور  ايرانمعرفي مي كردند را حضور دو ضلع قدرتمند و خطرناك 

 .اسالمي مي دانند ولي شما كه مي گوييد دربار ايران رو به انحطاط و ضعف بوده است

 ،شيعه ظهور امام زمان نياز به زمينه سازي و شرايط مناسب دارد ةبه عقيد -32

مي شد هر چند زمينه فرهنگي اعراب،  صبالفصل پيامبربايد خليفه  حضرت علي
سن پيرمردها را براي رهبري قبول مي كرد و هر چند حضرت علي سران و جنگجويان 

 . بسياري از قبايل را از دم تيغ گذرانده بود

علم را فرابگير حتي از منافق /  )عليحضرت ( به سخن نگاه كن نه به گوينده -33
قط سخنان و عقايد ما حق است و فقط سخنان مرا بشنويد ف: واعظ شيعه)/ عليحضرت (

 .و فقط كتابهايي خاص مورد تاييد است و فقط بايد پيرو آقا بود

با مفهومي و معناي وسيعي كه نزد شيعه به عنوان اصل دارد و نه با ( شفاعت -34
با اين سخن نبي اكرم در تضاد كامل ) معناي واقعي آن كه امري فرعي و استثنايي است

هر كاري  ،فكر نكن من مي توانم براي تو كاري كنم ، كار كن و كار كن،اي فاطمه: ستا
22Fكردي خودت براي خودت كرده اي

23. 

35- ﴿                       ﴾  تمام اصحاب به

 آيا اينها تناقض نيست؟ : جز سه نفر پس از پيامبر اكرم مرتد شدند

                                                 
الصالحات تاكيد شده، يعني انجام اعمال صالح، ولي شيعيان به شفاعت  ادر قرآن بارها و بارها به عملو 23

 .دلخوش كرده اند
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 ي سه گانهخلفا نادرست اختالفات بعدي در امت اسالم به خاطر عملكرد: الف -36
تمام فرق و مذاهب اسالمي با وجود تشتت آراء در اعتقاد به قرآن و : ب. بوده است

و حسب تواتر قطعي موجود در تاريخ اين حضرت ابوبكر و . صحت آن متفق القولند
 . كه قرآن را جمع آوري و از خطر تحريف و پراكندگي نجات دادند عمر و عثمان بودند

در غدير خم با علي بيعت  :اگر امامت با بيعت منعقد نمي شود چرا مي گوييد -37
كردند؟ و اگر با بيعت منعقد مي شود چرا حضرت علي از مردم كوفه براي امام حسن، 

انيد خواستيد با حسن بيعت خود د :بيعت نگرفتند؟ و حتي در پاسخ به آنها مي فرمايد
  !!كنيد نخواستيد نكنيد

براي مسلمين الگو باشد  ص نص صريح آيات قرآن بايد رفتار پيامبر طبق -38

ديگران را به كرات به  ص پيامبر -:اكنون ببينيم با عقايد شيعه مي توان چنين كرد
ان رعايت عدالت به خصوص بين همسران و فرزندان خود سفارش كرده اند ولي خودش

اول (نعوذ باهللا خالف اين عمل كرده و دو تا از دخترانشان را به ازدواج بدترين آدم 
! در مي آورند) علي( و ديگري را به ازدواج بهترين انسان) عثمان: ران ابولهب و سپسسپ

 پيامبر اكرم/ اكنون من به عنوان پيرو بايد در مورد فرزندانم پارتي بازي كنم يا عدالت؟

گران را سفارش به انتخاب دوست خوب و با ايمان و نشست و برخاست مرتباً دي ص
انسانها   !!با صالحين كرده اند ولي خودشان بر خالف اين هميشه با بدترين و ظالمترين

همسفر و مونس و همدم و يار و همراه بوده اند و حتي با آنها نسبت خانوادگي برقرار 
ان و ساير اصحابي كه به قول شيعه پس از حضرت عمر و ابوبكر و عثم(! !مي كرده اند

عمل  ص اكنون من به عنوان يك پيرو طبق سخن پيامبر!) رحلت نبي اكرم مرتد شدند
اگر طبق عقائد منحرف و ضاله غاليان و احمقها بروي به  ،آري! كنم يا طبق عمل ايشان؟

يشان ميان حرف جايي نمي رسي و مسلماً پيامبر عزيز ما و خاندان با معرفت و بزرگوار ا
و عملشان هيچ تضاد و تفاوتي نبوده است و نفاق و دورويي كار كساني است كه تمامي 

 .  شئونات آنها با مصلحت و تقيه و توريه طي مي شود
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اگر حق با علي بود پس حضرت عمر : محقق شيعه در مقام جدل سئوال مي كند -39

جامعه عرب  ص آيا پيامبر اكرم: من بر همين مبنا سئوال مي كنم ،و ابوبكر باطل بودند
مي  ،بله: را در زمان رحلت خود از نظر فرهنگي و اخالقي ساخته بود يا نه؟ اگر بگويي

و اگر   !پس چگونه جامعه خوب دست به انتخاب بد زد؟ و فرد خوب را رها كرد: پرسم
و گناه چرا از جامعه بد، انتظار داري دست به انتخاب خوب بزند؟   :نه، مي پرسم: بگويي

هر ملتي ناچار از داشتن : نمي گويد فرد منتخب چيست؟ مگر حضرت علي 
و چگونه انتظار داري اسالم، ديني انسان ساز باشد وقتي پيامبرش . اميريست حتي ستمگر

: و اگر بگويي! به زنده بودنش نتوانست مردم و حتي نزديكان خود را هدايت كند
قضاوت كرد و افراد يك جامعه در طيفهاي متفاوتي توان درباره همه جامعه اينگونه  نمي

پس چگونه است كه فرد منتخب توسط همين طيفهاي متفاوت : من مي پرسم. قرار دارند
نگاه كنيد هر پاسخي بدهيد دچار تناقض مي !!! گيرد؟ در يك طيف كامالً باطل قرار مي

تناقض در پيش رو زيرا سئوال غير منطقي و پاسخهاي غير منطقي تر، راهي جز . شويد
 . ندارد

زنده بود كسي مخالفتي نكرد ولي به محض رحلت  ص چرا تا پيامبر: اولي -40

ناگهان همه در سقيفه جمع شده و از فرامين آن حضرت، سرپيچي كردند؟  صپيامبر

زنده بود كسي جرات مخالفت نداشت ولي به محض رحلت ايشان،  صتا پيامبر: دومي

 ص آنها كه هميشه مطيع محض فرامين پيامبر: اولي. تحسدهاي ديرين مجال بروز ياف
نخير، : پس چرا در اين يك مورد خاص، مخالفت كردند؟ دومي. و دستورات الهي بودند

را  ص الدين در كتاب خود، دهها مورد از تخلفات آنها در زمان حيات پيامبر شيخ شرف
آنها با رحلت پيامبر، جرات   : شود تكليف ما را روشن كنيد لطفاً مي: اولي!!! آورده است 

مخالفت پيدا كردند يا در زمان حيات ايشان هم جرات مخالفت داشتند و مخالفت 
 !!!!كردند مي
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شيعه پاسخ بسياري از شبهات دوران خلفاء را در قالب كلمات مصلحت يا تقيه  -41
و خلفاء را حمل  ممكن است روابط و مناسبات في مابين حضرت علي . كند بيان مي

قبيله ( اش اين دو كلمه كرد ولي در مورد پيامبر چه مي گوييد؟ زيرا او با تمام خانواده بر
از همه آنها بريد و به مدينه ! درگيري ايجاد كرد و هيچ رعايت مصلحت هم نكرد )قريش

يا چرا ! با اينكه در مكه در ضعف و اقليت هم بود! رفت و رعايت مصلحت نكرد
نا بر توصيه ابن عباس رعايت مصلحت نكرد تا در زمان حضرت علي در مورد معاويه ب

 مناسب او را بركنار كند؟ 

 ي داغتر از آش كاسه

علي را  :در گرماي غدير مردم را نگهداشت كه بگويد ص آيا پيامبر: اولي -42
هزار نفر مسلمان را به  120ولي عجيب است كه پيامبر اكرم : دوست داشته باشيد؟ دومي

را اعالم كند  زياد نگهداشت تا موضوع خالفت حضرت علي  قول شما در آن گرماي
وقتي موقع بيان اصل مطلب فرا مي رسد از كلمه اي براي ... ولي با تمام اين مقدمات و

براستي پيامبر در . معني مختلف است 27بيان اين موضوع مهم استفاده مي كنند كه داراي 
به كنايه سخن گفتند كه اين بار دومشان  ابالغ و تفسير كدام يك از آيات الهي در پرده و

و اگر اينچنين نيست پس اين اختالف ناشي از  !!بوده باشد؟ آن هم موضوع به اين مهمي
 چيست؟

 ): حسب عقيده شيعه( ! آخرين روزهاي حيات پيامبر اكرم، اولين ها در اسالم .1

) آيه ابالغ( پيامبر اكرم براي اولين بار در طول عمر گهربار خود در ابالغ يك آيه -1
 ! !!دچار شك و ترديد و ترس از مردم مي شوند

براي اولين بار پيام خدا را در پرده اي از ابهام و با كلمه اي كه داراي  ص پيامبر -2
 . معني متفاوت است بيان مي كنند 27

معرفي ) بيسواد( براي اولين بار و با وجود اينكه قرآن ايشان را امي ص پيامبر -3
 . م و كاغذ مي كنند تا چيزي بنويسند كه مردم تا قيامت گمراه نشوندكرده، درخواست قل
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 .حضرت عمر براي اولين بار مي تواند نقطه نظراتش را به كرسي بنشاند -4

اگر مي دانستم بيش از هفتاد بار طلب آمرزش  :پيامبري كه قبل از آن مي گفت -5
رين مي كنند آن هم براي منافقين موثر است چنين مي كردم براي اولين بار لعن و نف

در صورتيكه پيش ازاين خداوند، پيامبر را در حادثه ( !!نزديكترين مسلمانان به خودش را
 .)بئر معونه از لعن و نفرين حتي قاتلين مسلمانها منع كرده بود

ساعت ياران از جان  2براي اولين بار در تمامي تاريخ بشري در فاصله بين  -6
 !!!ظالم و ياور غاصب گذشته تبديل مي شوند به مرتد و

 شيعه يا خوارج

23Fورالطان الواعظين در كتاب شبهاي پيشس -43

مكرر به اين نكته اشاره مي كند كه  24
تمامي كين توزيها از جانب سني هاست و شيعه هيچ تحريكي در طول تاريخ انجام نداده 

                                                 
شيرازي نگاشته شده سال پيش توسط شخصي بنام سلطان الواعظين  80كتاب شبهاي پيشاور بيش از  24

ادعا نموده كه در شهر پيشاور پاكستان با تعداد بسيار زيادي  ي درغگودر اين كتاب اين نويسنده. است
از علماي مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنت مناظراتي داشته كه در نهايت همه را شكست داده و تعداد 

اين !! اند دين تشيع اثنا عشري است گرويده بسيار زيادي از آنها به دين حق ـ كه بگمان نويسنده كتاب ـ
دانسته كه نه تنها در پيشاور بلكه  و نويسنده كتاب نمي. حادثه بطور كامل خياالتي و دروغي محض است

در همه پاكستان مذهب فقهي مردم تنها حنفي است و اثري از مذهب شافعي و حنبلي و مالكي در اين 
 .كشور نيست تا او با آنها مناظره كند

كشد اين است كه او فرق بين مذاهب فقهي و  نقطه ديگري كه پرده از دروغ پردازي اين نويسنده برمي
هاي فقهي هستند كه همه در عقيده با هم  مذاهب چهارگانه اهل سنت مدرسه. عقيدتي را تشخيص نداده

اختالفي عقيدتي در حاليكه اختالف آنها با مذهب شيعه . مشتركند و هيچ اختالفي در بين آنها نيست
و شيعه عقائدي براي خود تراشيده كه هيچگونه اساس و مدركي از قرآن و سنت پيامبر اكرم . است
چون قضيه امامت و معصوم بودن امامها و تعداد آنها و تحريف قرآن و عقيده بداء كه طعن بسيار . ندارد

 ..يگرتندي است بر ذات پاك خداوند متعال و بسياري از قضاياي خرافاتي د
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كنند چرا كه  اي نمي اهل سنت غالبا به كتابهايي از اين قبيل كه هدفشان شهرت يافتن است هيچ توجه

از . سازد اي آنها را مطرح مي اهتمام دادن به اين كتابهايي كه خود گواه بر دروغ بودن خود هستند بگونه
جمه آنها به زبانهاي مختلف جهان اين رو با وجود اهتمام بالغ حكومت ايران به اين گونه كتابها و تر

كنند، چون هدف دعوتگران اسالمي از نگاشتن باال بردن سطح فهم  غالبا علماي اسالم به آنها توجه نمي
و اگر آنها وقت و قلمشان را بر رد زدن به . ملتهاي مسلمان از دينشان و دعوت كافران به اسالم است

 .يگر از قضاياي مهم دعوت اسالمي كوتاهي خواهند كرداين كتابهاي پوچ ضايع كنند در حق بسياري د
البته با وجود همه اينها يكي از روشنفكران شيعه كه سالها پيش پس از بحث و پژوهشها و مطالعات زياد 
به مذهب اهل سنت گرويده و از ترس جان خود به خارج از ايران هجرت نموده، و محمد باقر 

  .بزبان فارسي در رد كتاب شبهاي پيشاور نگاشته است "ي پيشاورروزها"سجودي نام دارد كتابي بنام 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_news.php?rowID=118 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=533 
آقاي سجودي كه از متن جامعه شيعه ايران برخواسته است، چون دلش براي قوم و خويش و ملتش 

سوزد از باب دلسوزي و شفقت و مهر اين كتاب را نگاشته تا پرده از مكر و حيله آخوندهاي حقود و  مي
دانشمندي كه خداوند او را براه حق هدايت نموده كتابهاي  البته اين دوست. دروغگوي شيعه بركشد

وغيره به رشته تحرير درآورده است  "چرا نام علي در قرآن نيامده"و  "تضاد در عقيده"ديگري نيز چون 
 .اند و در سايتهاي انترنتي در دسترس هستند كه برخي از آنها به عربي نيز ترجمه و چاپ شده

يكي از علماي آنها كه . ام شيعه طرفندي پيش پا افتاده و شناخته شده استاين طرفند دروغگويي و اته
عبد الحسين موسوي نام دارد سالها با پوست دوستي و وحدت اسالمي شيخ األزهر سليم البشري را در 

سال بعد از وفات شيخ أزهر چاپ نمود و  20 "المراجعات"و در نهايت كتابي بنام . مصر به بازي گرفت
عا كرد كه شيخ أزهر قبل از وفاتش به عقائد شيعه پيوسته و باطل بودن مذهب اهل سنت را در آن اد

و البته چون اين دروغ بسيار گنده بود شاگردان شيخ ازهر !! اعالم داشته و با مذهب شيعه از جهان رفته
كردند  يرايي ميو دوستان او را كه با تمام كرم و سخاوت از اين ميهمان ايراني نمك بد حرام در مصر پذ

 .آزرد و آنها كتابهايي در رد كتاب مراجعات تأليف نمودند
. شخص ديگري بنام محمد حسيني قزويني سالها خود را با دكتر احمد الغامدي در سعودي نزديك نمود

اي گشاده از اين ميهمان ايراني خود  و دكتر غامدي كه استاد دانشگاه ام القرا مكه مكرمه است با سينه
ولي اين آخوند كينه توز شيعه بجاي اينكه جواب نيكي را با نيكويي دهد كتابي . بال و پذيرايي نموداستق

به فارسي در ايران منتشر ساخت و در آن ادعاهايي دروغين كرد و خود را رستم دستاني معرفي نمود كه 

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_news.php?rowID=118
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=533
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حتي در اماكن ( براستي براي انسان، جاي تعجب است چه كساني از صبح تا شب. است
در حال خواندن زيارت جعلي عاشورا و لعن خلفاي آنها هستند؟  )قدس در عربستانم

چه كساني ورد زبان صبح . ن راه مي اندازنداچه كساني همه ساله در عيدالزهرا عمر كش
براستي اگر جماعتي حضرت علي را لعن كنند رفتار شيعه   تا شبشان لعنت بر عمر است؟

ان حاضر به ايجاد وحدت با خوارج هستند؟ پس باز مي و آيا شيعي با آنها چگونه است؟
 .فهميم كه چقدر سني ها خوب هستند

 علي و مشاركت در ظلم

... كمك به ظالم مانند شركت در ظلم اوست و: مي فرمايند  حضرت علي -44
دو بار هر بار به مدت يكماه جانشين حضرت عمر در مدينه مي   چرا حضرت علي

چرا عمار ياسر و سلمان فارسي . م و فلسطين سركشي كندشوند؟ تا حضرت عمر به شا
آنقدر به حضرت  چرا حضرت علي  !؟در زمان خلفاء، حاكم كوفه و مدائن مي شوند

چرا  !؟»لوال علي لهلك عمر«: بار گفته 70عمر مشورت مي دهد كه فقط حضرت عمر 
ا پس از قتل و چر !؟فرزندانش حسن و حسين را براي دفاع از حضرت عثمان مي فرستد

من وزير و : فرمايد حضرت عثمان وقتي مردم براي بيعت با ايشان هجوم مي آورند مي
تنها و  البته) (ام سال مشاور بوده 25يعني در اين ( مشاور باشم براي شما بهتر است تا امير

در رابطه با پذيرش واليتعهدي فرموده اند بين كشته شدن  امام رضا به قول خود شيعه
ايشان با اجبار وادار به اينكار شدند ولي حضرت  به طور كلي يعني كار مخير شدم وو اين

 !؟)علي و ديگران در مصاديق فوق، اجباري نداشته اند
                                                                                                                              

اين آخوند ... دهدتوانسته استاد جامعه ام القرا را در مناظرات خاموش در پشت درهاي بسته شكست 
شود خبرش به گوش دكتر غامدي  كرد چون كتابش به فارسي است و در ايران نشر مي لو گمان مي ساده

و او نيز در كتابي . اما از بخت شوم آقاي قزويني خبر دروغهايش به دكتر غامدي رسيد. نخواهد رسيد
 .پرده از حقيقت اين آخوند دروغگو بركشيد "الحوار الهادئ"بعنوان 

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=461 
 

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=461
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 !كودتاگران بي اطالع

... كودتا، دسيسه و توطئه،( حضرت عمر و ابوبكر در جريان سقيفه :مي گويند -45
نيم كه به آن دو نفر خبر مي رسد كه انصار خوا ولي ما در تمامي كتب تاريخ مي) كرده اند

در سقيفه براي انتخاب خليفه جمع شده اند و آن دو نفر نيز با سرعت خود را به آن محل 
ايكاش مردم ( خبر بوده اند؟ مي رسانند  اين چه توطئه اي بوده كه خود آنها هم از آن، بي

و  !!مي كردند فشار وارد ما با شنيدن هر سخني، اندكي به سلولهاي خاكستري مغز خود
 )سريع هر حرفي را قبول نمي كردند

 يك سوراخ و دو نيش

آدم عاقل و يا مومن از يك سوراخ دوبار گزيده  :نفرموده اند ص مگر پيامبر -46

در غدير خم، البته ( پيمان شكني با وجود ص شود؟ چگونه است كه حضرت علي نمي
مي  باز كه( شوند با مردم بيعت كنند؟  سال بعد حاضر مي 25باز هم ) بنا به زعم شيعه

و آن حضرت با چه اعتمادي بيعت ) پيمان شكني كردند ...بينيم طلحه و زبير و خوارج و
كردند؟ و چرا در گله و شكايت خود از بيعت شكنان در كوفه به اين نكته اشاره نمي 

 24F25؟دبقه داريكنند كه اين كار امروز و بار اول شما نيست و شما در اينگونه امور سا

اهداف و نيات پليد و شوم حضرت عمر و ابوبكر از به دست گرفتن قدرت چه  .2
 بوده است؟ 

چپاول بيت المال و ساختن كاخهاي سر به فلك كشيده و خريدن غالمان و كنيزكان  –
همان كاري كه اكثر مسئولين حداقل !!! (و پوشيدن لباسهاي فاخر و خوردن غذاهاي لذيذ

  .)در انديشه آنند

                                                 
عثمان دختران پيامبر را كتك مي زده و باعث مرگ ايشان شده است و ما : بعضي خرافيون مي گويند 25

از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود؟ ) يا مومن( لنفرموده كه انسان عاق صمگر پيامبر: مي پرسيم
بعد از اينكه دختر اول را به عثمان مي دهد دوباره دختري ديگر را به  صپس چطور خود پيامبر

 .همسري او مي دهد تا او كتكش بزند و باعث مرگش شود
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همان باند ( !!!اعطاي حكومت واليات به پسران و برادران و نزديكان قبيله خود –
 ) بازي خودمان

 .25F26)براي پس از خود( اعطاي منصب خالفت به فرزند يا اقوام خود –

 .)همان پارتي بازي خودمان( !!!اجرا نكردن حدود الهي بر نزديكان خود –

همان كاري كه دارد ( !!!نعدم جمع آوري قرآن و سعي در نابودي و يا تحريف آ –
  .)افتد اتفاق مي

همان كاري كه در زمان ما ( !!!بسط و گسترش ندادن اسالم به كشورهاي همسايه –
 .)تا دور ايران را در پنجه خود گرفته عكسش اتفاق افتاد و مي بينيم آمريكا دور

كدام يك از ( !!! حضرت علي: گوش نكردن به مشورتها و نصايح افرادي چون –
 .26F27)حتي به يك حديث علي عمل كرده ايم؟ما 

همان محافظها و بادي ( !!!نداشتن خطر جاني و كشته نشدن در اين مقام و منصب –
 ) ...گاردها و

 !!! از ترس جانم مي ترسم ادامه دهم –

در حيله گر بودن و كتمان حق كردن و تعصب وعاظ و نويسندگان، همين بس كه  –
رت عمر، داماد حضرت علي و پدر زن رسول خدا حتي يك نفر از شيعيان نمي دانند حض

گويند حضرت عمر  يعني چيزهايي كه قطعي و حتمي است ولي دري كه مي! بوده است
يعني يك چيز . به پهلوي فاطمه زد و در هيچ كتاب غير شيعي نيامده را همه مي دانند

شما نيز  پس به من حق بدهيد كه در دروغ بودن ساير سخنان و عقايد. دروغ غير قطعي
 .شك كنم

 

                                                 
 .به شهادت تاريخ عمر و ابوبكر حتي به يك نفر از افراد قبيله خود سمتي ندادند 26
حتي اگر به يك شيعه بگويي يك حديث از فالن امام را فقط بازگو كن شايد عاجز باشد حال عمل  27

 .كردن به آن حديث پيشكشش
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 !مؤمنان كافر

از : مگر طبق صريح آيات قرآن، خداوند نفرموده: از يكي از حضرات پرسيدم -47
كسانيكه هجرت كردند و در جنگ بدر حاضر بودند و در بيعت رضوان حضور داشتند 

27Fخدا راضي است

و بهشت را بر آنها وعده داده و حضرت عمر و ابوبكر نيز در تمام اين  28
: ر، آن هم حضور حساس و سرنوشت ساز داشته اند؟ ايشان پاسخ دادندموارد حضو

چه بي ايماني جالبي كه به : من پاسخ دادم. مومنين و آنها مومن نبودند: خداوند مي گويد
كند در خطرات و سختي هاي  پيامبر دختر مي دهد تمام اموالش را در راه اسالم خرج مي

من ! !به هر حال، ايمان نداشته اند: شان باز هم گفتنداي... هجرت، تنها همراه پيامبر است و
مگر : بله، گفتم: گفتند. آيا قبول داريد كه بهترين تفسير قرآن، تفسير آيه به آيه است: گفتم

در قرآن نيامده كه مومنان بايد از مومنان دوست بگيرند و فقط با مومنان رفت و آمد 
ام حضرت عمر و ابوبكر و علي و عمار ياسر چطور تاريخ را كه مي خواني ن .داشته باشند

را همه جا در كنار نام پيامبر مي بيني؟ مگر در قرآن نيامده كه فقط مومنين حق تعمير و 
آباداني مساجد را دارند چطور پيامبر به ابوبكر اجازه مي دهند كه زمين مسجد بخرد و 

و آزاد كند و هزينه برده هاي تازه مسلمان شده را از جيب خودش در راه خدا بخرد 
را بدهد و در اين جنگ علمدار هم باشد و چطور ) به خصوص جنگ تبوك( جنگها

يك نفر بي ايمان را سال قبل از آن، امير حجاج مومن كرد و در آخرين  صپيامبر

﴿: رمايدو چطور در ابتداي آيه اي مي ف... و روزهاي حياتش امام جماعت مسجد؟    

                                                 
لَقَد رضي اللَّه عنْ الْمؤْمنينَ إِذْ يبايِعونَك تَحت الشَّجرَةِ فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ : فرمايند خداوند مي 28

ا السا قَرِيبفَتْح مهأَثَابو هِملَيينَةَ عهر آئينه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتى كه بيعت ) (18الفتح(ك
ميكردند با تو زير درخت پس دانست آنچه در دل ايشان است پس فرود آورد اطمينان دل بر ايشان و 

 ). ثواب داد ايشانرا فتحى نزديك
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         ...﴾28F29 در  منظور عمر و ابوبكر بوده اند :شما مي گوييد و

 .فبهت الذي كفر .صورتيكه در ابتداي آيه به مومنان خطاب شده

 !پيامبر در كنار گمراهان

آقايان علماي ما باهوشند و زيرك و با مطالعه ! !در عجبم ص من از كار پيامبر -48
دد و احاديث بحاراالنوار و كتاب سليم ابن قيس، متوجه بد بودن و كتب تاريخي متع

آن عرب بيچاره بدوي . منافق بودن و ظالم بودن و خيانتكار بودن برخي از صحابه شدند

) نعوذباهللا(آنها را  ص جاهلي بيسواد ساده دل كه اين چيزها را نمي دانسته، چرا پيامبر
را به خود نزديك كرد؟ تا جايي كه گاه، غريبه  فريب داد و اينقدر حضرت عمر و ابوبكر

و ابوبكر دچار اشتباه مي شدند، دختر آنها را به زني مي  ص ها بين تشخيص پيامبر
حسب نگاه .... گرفت به آنها دختر مي داد، آنها را طرف شور و مشورت خود قرار داده و

د كه موجبات با اتخاذ چنين روشي نعوذباهللا اولين كسي بو ص شما شخص پيامبر
گمراهي امت خود و ايجاد اطمينان در آنها نسبت به حضرت عمر و ابوبكر را فراهم 

اكنون با عنايت به اين نكته كه شما پيامبر اكرم را داراي علم غيب و معصوم از ! نمودند
براي سئوال من بسيار دشوار و غير ممكن نمي  هر خطايي مي دانيد، آيا يافتن پاسخ

 شود؟ 

 بزرگ صفوياناختراع 

از كارهاي بسيار جالب و ديدني پتروشيمي صفويه اين است كه تبصره را اصل  -49
 ،عمل خوب و ايمان به خداست: در قرآن، مالك رستگاري در!!  !مي كند و اصل را حذف

                                                 
29 ينَ آما الَّذهاأَيضٍ أَنْيعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو رُوا لَههلَا تَجو النَّبِي توقَ صفَو اتَكُمووا أَصنُوا لَا تَرْفَع 

اى مسلمانان بلند مكنيد آوازهاى خود را باالئى آواز )( 2الحجرات(تَحبطَ أَعمالُكُم وأَنْتُم لَا تَشْعرُونَ 
ئيد با او سخن را مانند بلند گفتن بعض شما با بعضى براى احتراز از انكه نابود شود پيغمبر و بلند نگو

 ).عملهاى شما و شما خبردار نباشيد
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ولي در پتروشيمي صفويه اصل را در شفاعت نشان مي دهند در حاليكه شفاعت، تبصره 
ام با تعقل و تفكر است ولي اينجا اصل را در دعاي توام اصل بر عمل تو! اي بيش نيست

اصل بر انتخاب توام با تحقيق و تعقل است ولي اينجا اصل را ! با نذر و نياز مي دانند
داند با اين روال شايد  پيروي همراه با تقليد و تعبد نشان مي دهند و كسي چه مي
ود قرار داده به تبصره خداوندي كه اصل را در روز قيامت بر رحمت و بخشايش خ

 .شاء اهللا رجوع كرده و در روز قيامت، آقايان را روانه جهنم كند، ان

 آتش در خانه وحي

يكي از جمالت تكراري و بسيار خنده آور نويسندگان شيعه اين است كه با آه و  -50
گويند كه اي واي، دار و دسته ابوبكر پس از رحلت نبي اكرم به خانه وحي حمله  ناله مي

دند و خانه وحي را به آتش كشيدند و حرمت خانه وحي را ريختند در حاليكه ما مي كر

بوده و در  )يعني دختر ابوبكر( لدر خانه عايشه صدانيم بدن مطهر پيامبر اكرم
و همه از جمله حضرت فاطمه و علي در اتاق !!! همانجا نيز به خاك سپرده شده است
اقش را داشته كه درش را بروي هر كس مي خواهد عايشه بوده اند و عايشه نيز اختيار ات

نداشته و  بيكنيم اتاقهاي آن دوره در گر چه در جاي خودش ثابت مي( ببندد و يا باز كند
 ) !!!فقط يك پارچه جلوي آن آويزان بوده است

 از طال شدن پشيمانيم

سال،  10حضرت عمر ادعاي صدور اسالم را نداشت ولي ظرف مدت فقط  -51
سال تا زمان ما دوام  1400تمام جهان متمدن آن روز صادر كرد به نحوي كه  اسالم را به

آقايان نيز با ادعاي صدور اسالم به جهان، خونها به زمين ريخته و ميلياردها دالر . آورده
از ذخاير كشور را بر باد فنا داده و در عوض نه تنها اسالم را صادر نكردند و نه تنها  

م در جهان ترسيم كردند بلكه كم كم داريم به جايي ميرسيم كه بدترين چهره را از اسال
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و زبان !! اسالم حتي در داخل كشور نيز دستخوش تحريف و نابودي قرار گرفته  است
 :حال انسانهاي دلسوخته اين مرز و بوم نيز اينچنين است

 .از طال گشتن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس كنيد

 پاسخ علي گوش شنوا ندارد

چرا حضرت عمر، معاويه را در شام پرو : يكي از آقايان با خشم، سئوال مي كرد -52
برادر عزيز، اتفاقاً حضرت عثمان نيز همين سئوال شما را از : بال داد؟ من به او گفتم

را قبول داريد يا نه؟ آن شخص  علي  حضرت علي مي پرسد آيا شما پاسخ حضرت
طمئن باشيد حتي اگر حضرت علي زنده هم شود، اين آقايان زير بار حرف م(جواب نداد 

مگر تو نمي داني  ":حضرت علي به عثمان پاسخ مي دهند: من ادامه دادم) حق نمي روند
و آن دوست عزيز  "كه معاويه از يرفا غالم حضرت عمر، بيشتر از خود عمر مي ترسيد؟ 

 !!همچنان به من نگاه مي كرد

 !قبر برخيزداگر علي از 

ـ يعني امامي كه شيعه مقام او را باالتر از همه امامان حتي  حضرت علي  -53
امام حسين مي داند ـ در زمان حيات و خالفتش مردم شهر انبار را كه دنبال ايشان فقط 

چه زشت است رنجي كه پايانش آتش  :كند و مي فرمايد راه افتاده بودند سرزنش مي
بر سر ) عوام كه جاي خود دارد( ي مثل من بايد با روحانيونآنگاه افراد  !!!دوزخ است

يعني كوبيدن با شمشير به فرق سر در سوگ و حب ! !تحريم قمه زني بحث و جدل كنيم
خدا وكيلي با روشي كه از حضرت علي سراغ داريم اگر ايشان يا امام ! !امام حسين

 شدند به ما چه مي گفتند؟ حسين زنده مي

 يك سوزن بخود

اين مطالب كه به نفع شيعه است در كتب اهل سنت هم : تي مي گفتدوس -54
آيا تمام مطالبي كه در كتب شيعه وجود دارد صحيح و درست : به او گفتم. نوشته شده
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نه حتي در كتب قديمي و معتبري مانند اصول كافي نيز روايات دروغ و : است؟ گفت
زيرا : گفت. اين عيب مبرا باشدپس چرا كتب اهل سنت بايد از : گفتم. جعلي وجود دارد

مگر آنها دشمن علي هستند يا ايشان را : گفتم. اين مطالب به نفع ما و به ضرر آنهاست
 .و در اينجا دوستم به فكر فرو رفت قبول ندارند؟

به ابوبكر تاخته اند كه چرا مرتدين !!! آقاي تيجاني در كتب گرانقدر و علمي خود -55
الاله اال اهللا  ةكر طبق حديث پيامبر اكرم، حق نداشته گويندابوب :گويد را كشته است و مي

را بكشد ولي عجيب است كه اين محقق گرانقدر فراموش كرده كه حضرت علي در 
نفر عابد متقي حافظ قرآن را از دم تيغ گذراند فقط براي اينكه نخواست  4000يكروز 

نا بر گرفتن ايراد باشد براستي اگر ب! براي حفظ ظاهر هم كه شده يك كلمه توبه كند
29Fدست چه كساني پرتر است؟

30 

آيا تو  :روزي به او گفتم. يكي از دوستانم به عقايد من مرتب ايراد مي گرفت -56
تواني بدون استفاده از روايات تاريخي حتي نيم آيه از قرآن در تاييد عقايدت بياوري؟  مي

ه آن علم رجوع كرد و در گويند در هر علمي بايد به خبر روحانيون مي :گفتم ،نه: گفت
ها حتي يك واحد  در حوزه دانيم كه قبالً ما مي... ها رجوع كرد و علوم فقهي به رساله

. تاريخ تدريس نمي شده شما يك استاد تاريخ از دانشگاه  بياور تا من با او بحث كنم
كردن جالب است كه بدانيد سالها از اين مباحثه مي گذرد ولي دوستم هنوز موفق به پيدا 

 !!! آن استاد تاريخ نشده است

                                                 
صحابه در خبر دوم از حضرت صادق و موسي بن أخالقه وعدد أبحاراالنوار باب سيره و 52در ج 30

دي از ائمه و پيغمبران حكم نكرده چيز حكم مي كند كه اح 3جعفر نقل كرده كه اگر قائم قيام كند به 

را مي كشد و ارث برادر به برادر ديني كه در عالم اشباح برادر  ةاند، شيخ زاني را مي كشد و مانع الزكا
 بوده اند، مي رسد، پس چطور امام زمان مانع الزكات را مي كشد؟
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صلح كل فاسد أاللهم : مذهبيون در ايران مرتباً دعايي را مي خوانند از اين قرار -57
چرا در عمل . اصالح كن در امر فاسدي از امور مسلمين را ،خداوندا: مور المسلمينأمن 

 اگر كسي قصد كوچكترين اصالحي را آنهم فقط در حد حرف و سخن را داشته باشد

﴿. سرو كارش با كرام الكاتبين مي شود                    ﴾. 

  ).227: شعراء(

البته در . علي بهترين بشر است( علي خير البشر: شما طبق حديثي مي گوييد -58
ولي چرا ما اينكه حضرت علي فردي بسيار واال با كماالتي بي حد بوده اند شكي نيست 

بايد مقام نبي اكرم و ساير پيامبران الهي را پايين بياوريم؟ و اگر اينها غلو نيست پس غلو 

 ﴿: در قرآن كريم خطاب به نبي اكرم آمده) چيست؟          ﴾:  بگو من نيز

ند؟ يعني چرا به جاي بشر خير بشر نبوده ا صپس چرا پيامبر. بشري مانند شما هستم
 ! !بگو من بهترين بشر هستم :خداوند نفرمود

و آنرا فقط در ( چرا شيعه در سه قرن اول هجري، اجتهاد را باطل مي دانست -59
ولي پس از آن، باب اجتهاد را يكسره در فقه باز ) دانست حوزه صالحيت معصوم مي

 كرد؟ 

طلحه و زبير  آيا امكان دارد :مردي از حضرت علي قبل از جنگ جمل مي پرسد -60
تو اشتباه كردي از آنجا كه فكر : و عايشه بر باطل باشند؟ حضرت علي به او مي فرمايند

ولي حق و باطل را مالكي است كه افراد با . مي كني افراد، مالك تشخيص حق و باطلند
 : سئوال. آن سنجيده مي شوند

و الحق مع  علي مع الحق: چرا حضرت علي در پاسخ به اين مرد، نمي فرمايند -
  !!!!!علي؟

بر خالف عقيده حضرت علي ايشان مالك حق ) مع الحق علي( چرا در اين حديث -
ولي شيعه قصد دارد از اين حديث برداشت معناي عصمت بدون ( معرفي شده اند؟

  .)احتمال ذره اي خطا بدهد كه البته فقط خداوند اينگونه است
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بسيار مهم و معروف بي ) الحق علي مع( چگونه شخص پرسشگر از اين حديث -
30Fخبر بوده است؟ كه سئوال مي كند حق با كيست؟

31 

 فةنفسنا طرألي إربنا ال تكلنا «: پيامبر اكرم دو دعا را مرتب مي خوانده اند -61

خدايا بر : و ديگر اين دعا. مرا حتي براي يك لحظه به خود وامگذار ،خدايا: »بداأعين 

يعني ( چرا دعاي اول با اعتقاد به عصمت تكويني :يداكنون بيان بفرماي. حيرت من بيفزا
اكرم و مورد دوم با  در خصوص نبي) عدم امكان ذاتي و سرشتي حتي خطا و اشتباه

كسي كه از همه چيز و همه جا با خبر است از چه ( داشتن علم غيب در تضاد است؟
 )!!چيز بايد در حيرت باشد

يعني كسي جز خدا نميتواند در اين  اهللاال موثر في الوجود اال : اين جمله كهآيا  -62
با اعتقادات شما به توسل و وساطت تضادي وجود ندارد؟ و  مسائل تأثيري داشته باشد

  ﴿ :همچنين آيات بيشماري مانند           ...﴾. 

ره و دعا و زيارتنامه و مرشد آيا توحيد كه هدف اصلي است بين اينهمه قبر و مقب -63
 و شيخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمي شود؟

بار كلمه لعن بكار  18علت رواج و قرائت روز و شب زيارت عاشورا كه در آن  -64
رفته چيست؟ اين روايت، خبر واحد است و فقط از سه طريق، روايت شده كه در دو 

نيز يك نفر مشكوك به غلو در  طريق آن، اسامي افراد غالي وجود دارد و طريق سوم

در ( ؟ و ائمه بوده است ص سلسله روات وجود دارد؟ آيا لعن، روش خدا و پيامبر
ثواب قرائت اين زيارت هزار هزار حج  :گويد ابتداي زيارت كه راوي از قول امام باقر مي

و چگونه است ) است انديشه هاي غلو به خوبي موج مي زند... و هزار و هزار شهيد و
 ام لعن كننده بلكه دعوتي دارم همراه با رحمت من برانگيخته نشده: كه پيامبري كه فرموده

                                                 
رت هم تنها برداشتي كه مي احاديثي كه شيعيان نقل مي كنند بيشتر خبر واحد هستند و در غير اينصو 31

 .توان از آنها داشت پيرامون فضائل حضرت علي است نه خالفت بالفصل او از جانب خدا
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 18چگونه اين حديث به قول شما قدسي را نقل مي كند كه در آن ... ) بعث لعاناأني لم إ(
و چگونه است كه علي در !!! بار نزديكترين و وفادارترين ياران خود را لعنت كرده است

گويد به سپاهيان شام توهين نكنيد و چرا در قرآن آمده كه به  ياران خود مينبرد صفين به 
 خدايان كافران توهين نكنيد و چرا و چرا و چرا؟

به  ص اين زيارت، حديث قدسي است و از طريق پيامبر :شما مي گوييد -65
چرا با وجود تصريح به نام ابن زياد . حضرت علي و سپس بقيه امامان، منتقل شده است

اين زيارت، حضرت علي به پدر او سمتها و اختيارات فراواني در حكومت خويش در 
 اند؟  داده

روند تدريجي شكل گرفتن نيابت خاصه به نيابت عامه و پس از آن واليت  لطفاً -66
فقيه و در نهايت واليت مطلقه فقيه را در ادوار مختلف تاريخي بيان بفرماييد؟ و اعمالي 

اتوري با مخالفان و منقدان و مصلحان انجام مي دهد را تشريح كه طرفداران اين نوع ديكت
 ! !و توجيه كنيد

علت تشابه فكري و حتي ظاهري بسيار فراوان، ميان خوارج با افراد مصطلح به  -67
 در ايران، چيست؟ ... حزب اللهي و گروه كاوه و ابوذر و

للهي ها و علت تشابهات حيرت انگيز، ميان فريسيان و روحانيون يهود با حزب ا -68
31Fروحانيون در چيست؟

32  

اگر خالفت، به قول شما غصب نمي شد كه كار به غيب شدن امام زمان نمي  -69
 كشيد براي اين تناقض چه سفسطه اي را بيان مي كنيد؟

يعني اينكه ( مجتهدند 4گروه آنها پيرو  4چرا اهل سنت، امت واحدند و حتي  -70
فقهي دارند مانند پيروان دو مجتهد در با هم اختالف عقيدتي ندارند بلكه فقط اختالف 

                                                 
حماقت، تعصب، لجاجت، تك بعدي و گاهي نيز سگ : علتش وجود چند چيز مشترك ميان اينهاست 32

ه خوبان همه دارند بعدي، غير قابل تغيير بودن، مقاومت شديد در برابر سخن حق، نداشتن عقل و هرچ
 .تو تنها داري
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ولي شيعه پس از قتل عثمان، تا كنون به هزار و يك فرقه تقسيم شده و هزار و ) شيعه
 يك دروغ و خرافه و هزار و يك تفرقه و دشمني با ساير مسلمين؟

در فرهنگ گذشته شيعه، اعتقاد به تحريف قرآن و حذف نام علي از آيات قرآن  -71
به ... امان بر زمين و زمان و مشاركت آنها در اداره خلقت با خداوند وو واليت مطلقه ام

اكنون، چه . شدت و عمق هر چه تمامتر، وجود داشته كه البته اكنون، بسيار كمرنگ شده
 . تضميني وجود دارد كه ساير اعتقادات شما درست باشد؟ و به مرور زمان كمرنگ نشود

 نديشه اي را در خودش جذب كرد وقرن هر گونه ا 14چرا اهل سنت در اين  -72
ولي نتوانسته با شيعه ... ) مانند عقايد اشاعره و معتزله و( به نوعي اصالح كرد و پذيرفت

32Fكنار بيايد؟

آيا اين به خاطر آن نيست كه عقايد شيعه در تضاد كامل با دو اصل اساسي  33
رسول اهللا  زيرا دشمني شيعه با اصحاب است و سنت( اسالم يعني توحيد و سنت است

  .)از طريق همين اصحاب و با جانفشاني آنها دست به دست گشته و به ما رسيده است

نوعي اعتراض به خداوند نيست؟ و اينگونه عزاداري ) به اين شيوه( آيا عزاداري -73
آمدند تا  الًچه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟ و مگر نه اينكه پيامبران اص

 خرافي مبارزه كنند؟ سومو ربا مراسمات و آداب 

 ساختن و آباداني قبور، چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟  -74

، تمجيد كرده است صخداوند در يكصد آيه از قرآن كريم از اصحاب پيامبر -75
ولي شيعه معتقد است همه  اصحاب، به جز سه يا پنج نفر پس از نبي اكرم مرتد شدند، 

 تكليف چيست؟ 

 حاضر به ازدواج شد؟) يعني حضرت عمر( م با قاتل مادرش فاطمهچرا ام كلثو -76
در كافي حديث صريحي در تاييد اين كه ام كلثوم، دختر علي همسر عمر، بوده است (

 )وجود دارد

                                                 
 .چون عقايد شيعه مانند سنگريزه هستند و به هيچ عنوان با اهل سنت حل نمي شوند 33



 73  طالبفهرست م 

در گوش محسن، اذان  صمي خوانيم كه پيامبر) شيعه( چرا در تاريخ يعقوبي -77
شما (الي بر اثر بيماري درگذشت؟ گفت و اين نام را براي او انتخاب كرد و او در خردس

 !!!!) حضرت عمر يا قنفذ قاتل او بوده اند :مي گوييد

چرا خرافات هندي و عراقي و اسرايليات يهودي و خرافات يهودي و مسيحي  -78
در فرهنگ ايراني شدت و نمود بيشتري دارد تا در فرهنگ اهل سنت؟ آيا اين به خاطر 

 ها نيست؟  زمينه مستعد و روحيه زودباور ايراني

بيشترين ظلم و ستم در تاريخ، نسبت به اهل بيت از جانب مدعيان تشيع بوده  -79
. امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهل بيت مي زدند كشتند ،است

. حضرت علي توسط يكي از افراد سپاه خودش و شيعيان خيلي تندرو خودش، شهيد شد
 ست؟ پس شيعه به چه كسي معترض ا..  و

يكي از اعتراضات مكرر شما بر اهل سنت اين است كه قرآن در كنار امام بايد  -80
اكنون كه امامي در قيد : سئوال اينجاست. فهميده شود و قرآن به تنهايي قابل فهم نيست

معتبرترين و قديمي ترين . حيات نيست قاعدتاً بايد به احاديث اين امامان رجوع كنيم
كتابي نوشته ) مجتهد شيعه( ولي عالمه برقعي. اصول كافي استكتاب شيعه در اين زمينه 

حتي با استناد به نظرات مجلسي ( به نام بت شكن و در اين كتاب اكثر احاديث كافي را
مخالف قرآن و يا از نظر سلسله روات ضعيف و ناموثق تشخيص داده است پس ) خرافي

احاديث نيست را چه بايد تكليف، چيست؟ همچنين مسائل مستحدثه روزافزون كه در 
 كرد؟

آيا بين امامت منصوص با خاتميت، تعارض جدي وجود ندارد؟ با عنايت به  -81
شود؟ اگر  اينكه شيعه مقام امامت را باالتر از نبوت مي داند آيا اين تعارض شديدتر نمي

به خاطر عدم آمادگي مردم، الزم بوده امامت امتداد رسالت باشد چرا  :هم مي گوييد
د مثل هزاران سال قبل، نبي نفرستاد؟ و چرا پس از حضرت عيسي تا رسالت خداون

ساله بدون حتي يك پيامبر و يا امام داريم كه نه  600يك دوره  صحضرت محمد 
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پس امان زمين و زمان در آن دوران، كه . زمين به آسمان مي آيد و نه آسمان به زمين
سال طول كشيد  240همين امامت كه  چرا حتي: هادي مردم؟ در آخر: و همچنين! بوده؟

 هم جواب نداد؟

بسياري از آيات قرآن، مخالف وجود علم غيب در انسان است، پاسخ شما   -82
 .)188/مثل اعراف( چيست؟

به مردم بگو من مزد و اجر رسالت از شما  ،اي پيامبر :دهها آيه قرآن، مي گويد -83
ايشان باشد و فدك را نيز به نمي خواهم اگر خالفت به صورت موروثي در خاندان دختر 

 ايشان داده باشند تكليف اين آيات چه مي شود؟ 

لطفاً نقش خواجه نصير الدين طوسي شيعه را در حمله هوالكو خان مغول به  -84
 بغداد و كشتار يك ميليون نفر از مسلمانان آنجا را بيان نماييد؟

ه سال آخر اقامت تمامي آياتي كه در آن كلمه منافق و منافقين آمده مربوط به د -85

) ساله اقامت پيامبر در مكه 13يعني دوران ( در مدينه بوده و در آيات مكي صپيامبر
حتي يك بار هم كلمه منافق وجود ندارد به كدامين دليل، شيعه برخي از مهاجرين را 

 مشمول منافقين مي داند؟ آيا شيعه عالمتر از خداوند است؟

خداوند لعنت : متواتر نبي اكرم بيان فرماييدلطفاً نظر خود را درباره اين حديث  -86
 ! !كند يهود و نصاري را كه قبر پيامبرانشان را قبله و مسجد قرار دادند

در نماز از مهر استفاده نمي كرده اند؟ آيا نعوذباهللا ايشان از  ص چرا پيامبر -87
يد چنين اطالع بوده اند؟ يا اينكه وسايل آنزمان اجازه تول تكنيك تبديل خاك به مهر بي

 داده است؟ محصول استراتژيك را نمي

روي قبور شهداي احد به خصوص حمزه، ساختماني بنا  ص اكرم چرا پيامبر -88
 كنند؟ يا روي قبر پسرش ابراهيم يا روي قبر حضرت خديجه يا شهداي بئر معونه و نمي
  ...غيره



 75  طالبفهرست م 

هرام ا( آيا شباهتي بين عمل فراعنه در آباداني و ايجاد عمارت بر روي قبور -89
و اهتمام يهوديان و مسيحيان و هنديها به آباداني قبرستانها با عقايد شيعيان در اين ) مصر

 زمينه وجود ندارد؟

نام فرزندي از ايشان كه قيام مي كند همنام : شما مي گوييد نبي اكرم فرموده اند -90
است نه چرا نام پدر امام مهدي، حسن  ،است) عبداهللا( ايشان و نام پدرش نام پدر ايشان

 عبداهللا؟

امام در سياق قرآن به معناي الگو است شما چگونه از آن برداشت خالفت  -91
 كنيد؟  مي

شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء زياد قيل و قال براه مي اندازيد لطفاً بيان  -92
 : فرماييد در زمان حيات رسول خدا كدام يك از موارد زير وجود داشته

بايد  يد، ولي فقيه، روحاني و اينكه مردم حتماًوجود اصنافي به نام مرجع تقل -93
چرا مالصدرا با تقليد مخالف بوده است و چرا علماء او را از ( مقلد افرادي خاص باشند؟

 )كنند؟ شهر بيرون مي

 . ساختن و تعمير و آباد كردن قبرها و احداث بنا روي آنها

 .وجود چيزي به نام مهر

اي اول و دوم و سوم و خودآزاري و زنجير و وجود دهه ه) به جز گريه(عزاداري 
 ... هاي خياباني و قمه زني ووانزني و سينه زني و براه انداختن كار

در حاليكه شيخ صدوق در من اليحضر ( .ن علي ولي اهللا در اذانأشهد أوجود جمله 

آيا شيخ ! وارد اذان كرده اند –نا و تبركاً متي -الفقيه غاليان را لعنت كرده كه اين جمله را 
يا  !!صدوق عالم نمي دانسته غاليان اين جمله را از جهت تيمن و تبرك وارد اذان كرده اند

 )اينكه او هنوز به اين توجهيات كالمي شيعه آشنايي نداشته است؟
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در اصول كافي حديثي هست كه زراره در آن روش وضو گرفتن را از امام محمد  -94
گرفته مگر پدر و  ا آن روز چگونه وضو ميزراره ت -1: سئوال. باقر توضيح مي دهد

33Fاند؟ مادرش سني بوده

بار وضو نميگرفته اند و  5مگر امام محمد باقر روزي حداقل  -2 34
 او نمي ديده؟

يعني دريافت يك پنجم منافع ساليانه از مردم و نه يك پنجم غنايم ( خمس -95
ند سيره ابن در كتب قديمي مان( براستي چرا حتي يك روايت معتبر تاريخي) جنگي

وجود ندارد كه پيامبر اكرم در ده )  اسحاق يا تاريخ طبري و حتي تاريخ يعقوبي شيعه
كسبه و بازرگانان ( سال خالفتشان از مردم 5سال حكومت در مدينه و حضرت علي در 

به عنوان خمس، سود منافع ساليانه را دريافت كرده باشند ولي ) و كشاورزان و دامداران
خلفاء هم كه ( اتي را مي بينيم كه خمس غنايم جنگي را دريافت كرده اند؟به كرات رواي

از گرفتن خمس منافع بدشان نمي آمده ولي چرا اين كار را انجام نمي داده اند در اينجا 
 !!!) كه ديگر ظلمي به اهل بيت وارد نمي شده؟

به خصوص زيارات ( قرائت زيارتنامه هاي موجود در مفاتيح توسط اصحاب -96
 آيا وجود داشته است؟... ) شورا و دعاي ندبه و دعاي عهد وعا

به قبر حضرت حمزه يا قبر پدر و مادر نبي اكرم، آيا  ص توسل اصحاب پيامبر -97
 وجود داشته است؟

 آيا وجود داشته؟. لعن و نفرين بتها و خدايان كافران -98

ه به حضرت حمزه لقب سيدالشهداء را دادند ولي شما اين لقب را ب ص پيامبر -99
البته من، خاك پاي امام حسين هم نمي شوم ولي بحث بر سر ( ايد داده امام حسين

بدعت و نوآوري است اگر خوب است چرا براي ديگران بد است و اگر بد است چرا 
 ) شما انجام مي دهيد؟

                                                 
 .فراموش نكنيد به عقيده شيعه ، زراره جزء ياران خاص و نزديك امام بوده نه از اشخاص دور به امام 34
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ارتباط با دولتهاي مشرك و كافري كه خدا را قبول ندارند و حتي مبادالت  -100
مگر اين كار طبق نص صريح قرآن و احاديث متواتر، گناه كبيره و . گسترده تجاري با آنها

 حرام نيست؟

سود ساالنه در برخي موسسات و بانكهاي ايراني سود است يا % 24آيا پرداخت  -101
ربا؟ اگر مضاربه يا هر چيز ديگر است چرا هميشه سود است و هيچگاه خبري از ضرر 

 ره هايي داده نمي شود؟  نيست؟ و چرا حتي در بانكهاي ملل كفار چنين به

البته براي اثبات عقايد خود به تفسير از آيات قرآن، اشاره نكنيد يا به يك خبر واحد 
در ) ه تواترب( جعلي بلكه بايد در كتب معتبر تاريخي نوشته شده باشد كه چنين مواردي

تاخر اشاره به كتب م. زمان حيات رسول خدا وجود داشته و مورد تاييد ايشان بوده است
 .  نيز  بيهوده است ....و جعلي بحار و منتهي اآلمال و

حضرت علي وقتي ابن عباس را براي گفتگو به سوي خوارج مي فرستد مي  -102
با آنها با آيات قرآن مجادله نكن زيرا آيات قرآن تاب تفسيرها و برداشتهاي  :گويد

اي همين من در مورد گوناگون را دارد بلكه با آنها از سنت نبوي دليل و حجت بياور بر
كل سئواالت اين بخش از روحانيون مي خواهم كه از سنت متواتر و قطعي نبوي دليل 

 . بياورند

آيا وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي جز تصويب  :بيان فرماييد -103
زيرا اين مجمع قوانيني ) (يعني همان بدعت( قوانين خالف شرع و خالف اسالم است؟

خيص داده خالف شرع است و به مجلس برگردانده را تصويب مي كه شوراي نگهبان تش
 !)كند

در زمان حكومتهاي قبلي در ايران هر گاه حاكم يا شاهي مي خواسته از قوانين  -104
او را سر جاي خود مي ... اسالم سرپيچي نمايد روحانيون و علماء با انتقاد و سخنراني و

اسي فعلي در جامعه ايران آن نيست آيا علت ضعف و انحطاط اخالقي و سي. نشانده اند
كه روحاني نمي تواند عليه روحاني حاكم انتقاد كند و هر كسي هم كه انتقاد كند مارك 
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اگر سياست شما عين ديانت شماست پس  وهابي و سني و كافر و آمريكايي مي خورد؟
چطور در فريضه ديني امر به معروف و نهي از منكر ناگهان سياست از دين جدا مي 
شود؟ و هركس اينكار را بكند ضد دين، مرتد، محارب با خدا، مفسد في االرض و ضد 

  واليت فقيه مي شود؟

شما برخي از سخنان ائمه را كه در تاييد و ستايش حضرت عمر و ابوبكر وارد  -105
اند در  دانسته شما معتقديد ائمه علم غيب داشته و دقيقاً مي. كنيد شده، حمل بر تقيه مي

پس با داشتن اين علم غيب، تقيه، . رسند توسط چه شخصي به شهادت مي كجا و كي و
در كتاب كافي حديثي هست مبني بر اينكه امامان از زمان چه معنايي داشته است؟ 

شهادت خود باخبرند و حتي به اختيار خويش مي ميرند، پس با اين وجود تقيه به چه 
ي بداند فرد مقابلش قاتل نيست معناست؟ چون تقيه براي حفظ جان است و چنانچه كس

 .پس ديگر تقيه ندارد

 فرقيبين هيچيك از پيامبران  گويند كه مي ذكر شده كه مومنين در قرآن صريحاً -106
تر الچرا شما ائمه را از همه انبياء حتي پيامبران اولي العزم با) ال نفرق(شويم  قائل نمي

 .دانيد مي

حضرت علي احاديثي  با وجود حضور حضرت فاطمه و ص چرا نبي اكرم -107
دارند كه به اصحاب گفته اند قرآن را از برخي از اصحاب فرابگيرند؟ و چرا ايشان افرادي 
به جز خاندان خود را براي تبليغ اسالم به ساير قبايل مي فرستادند؟ مگر نه اينكه فقط 

ساله و حضرت  15حضرت فاطمه : اهل بيت صالحيت اين كارها را دارند؟ يعني فقط
 !!ساله؟ 8و  7ساله و حسن و حسين  25علي 

داليل ما در  :تمامي استنادات و تنها برگ برنده شما اين است كه مي گوييد -108
امام و اشاره به  13لطفاً بيان بفرماييد اشاره به وجود ! كتب اهل سنت نيز وجود دارد

شيعه به : تحريف قرآن در كتب شيعه آيا مي تواند عليه شيعه بكار رود؟ و اينكه بگوييم
كه با ( اين مسائل معتقد است؟ به هر حال تفاوت شما با اسالم شناسان مغرض غربي
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اسالم را مي ) در كتب تاريخي مسلمانها استناد به روايات و افسانه هاي دروغين موجود
 كوبند در چيست؟ 

و خلفاي اول و  صآيا اين شيعه نبود كه با توهين به همسر مورد عالقه پيامبر -109
م مورد عالقه يك ميليارد مسلمان، بي احترامي و هتك مقدسات را باب كرد تا دوم و سو

خدا لعنت كند كساني را كه اساس اين : پس. اينكه غربي ها كاريكاتور نبي اكرم را بكشند

يران إفي  فةساس الظلم والكذب والخراأسس أاللهم لعن : پس! (كار را بنيان نهادند

 ) سالمواإل

 قبر پرستي

در خصوص اين احاديث كه ) سفسطه و توجيه شما :يا بهتر بگوييم(نظر شما  -110
در كتب معتبر و اصلي و قديمي شيعه آمده چيست؟ در كتاب تهذيب و وسائل الشيعه 

ال تبنوا عيل القبور وال تصوروا سقوف (: بنقل از جراح مدائني آمده كه جعفرصادق فرمود

ها را  بر قبرها بنا نسازيد و سقف خانه )ذلك وسلم كره صيل اهللا عليه البيوت، فإن رسول اهللا

. اينكار را ناپسند شمرده است  پر از تصوير نكنيد كه رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم
باب ) شيعه  از كتب اربعه(» من ال يحضره الفقيه«همچنين در مآخذ فوق و نيز در كتاب 

 :اده كه جعفرصادق فرمودمناهي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بنقل از يونس بن ظبيان آم
رسول اهللا «) هني رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم أن يصيل عيل قرب أو يقعد عليه أو يبني عليه(

نهي فرمود از اين كه بر قبري نماز گزارند يا برآن بنشينند و يا برآن  صلي اهللا عليه وسلم
أال أبعثك عيل ما بعثني عليه : بطال قال يل عيل بن ايب: عن أيب اهلياج األسدي قال( .»بنا سازند

از «. )رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم أن ال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مرشفا إال سويته

بآن چيزي  تو را آيا: طالب به من گفت علي بن ابي: ابوالهياج اسدي روايت شده كه گفت
كس و تصوير و وآن اين است كه هيچ ع مرا فرستاده بود نفرستم؟ كه رسول اهللا 

اي را فرونگذاري جز آنكه آن را پاك نمايي و از بين ببري و هيچ قبري را  مجسمه
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در كتاب وسائل الشيعه چاپ سنگي جلد اول  .»فرونگذاري جز آنكه آن را تخت نمايي
: قال اإلمام عيل : عبداهللا قال عن أيب( :از كليني بدين صورت نقل شده است 209/ ص

جعفرصادق « )وسلم إيل املدينة يف هدم القبور و كرس الصور يل اهللا عليهبعثني رسول اهللا ص

) بنا و گنبد( امام علي فرمود، رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم من را جهت تخريب: گفت
همچنين . »ها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد روي قبور و شكستن تصاوير و مجسمه

قال ( :آورده است) ارشاد الساري 304ي ال 301/، ص4ج( امام نووي در شرح مسلم

عليه وسلم  اهللا و رأيت األئمة بمكة يأمرون هبدم ما يبني و يؤيد اهلدم قوله صيل: الشافعي يف األم

امام شافعي در كتاب االم فرموده : فرمايد امام نووي مي. ))…وال قربا مرشفا إال سويته (

بناي روي قبور را ويران نمايند و اين  در مكه مشاهده نمودم كه ائمه دستور دادند: است

) سويته و ال قبرا مشرفا إال: (كه فرموده ي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عمل را فرموده
 .كند تأييد مي

 چرا وصيت به اهل بيت

عده اي از سقيفه بر مي گشتند حضرت : اين سوال مهم را دوباره مي آوريم -111
: با حديث :گويند مي ؟بر انصار غلبه يافتندمهاجرين چگونه  :علي از آنها مي پرسد

چرا از اين حديث استفاده نكردند كه : فرمايد حضرت علي مي .»ألئمة من قريشا«

از كجاي اين  :پيامبر اكرم مرتب سفارش انصار را به مهاجرين مي كردند؟ مي گويند
كه  از آنجا: حضرت علي مي گويد. حديث، رياست و خالفت مهاجرين، معلوم مي شود

اكرم، سفارش مهاجرين را به انصار مي كردند و نه  اگر خالفت در انصار بود پيامبر
آيا آنهمه كه پيامبر اكرم، : اكنون سئوال من اينجاست. سفارش انصار را به مهاجرين

سفارش اهل بيت و خاندان خود را به ديگر مردم مي كردند دليل بر اين نبوده كه خالفت 
اگر مردم مي دانسته اند كه خالفت به : به ديگر سخن. ه استدر خاندان ايشان نبود

: صورت موروثي در خاندان علي است آيا نبايد يك نفر تعجب كند و بلند شود و بگويد
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يا رسول اهللا، شما بايد سفارش ما را به دستگاه خالفت بكنيد كه هواي ما را داشته باشند 

: مةئاألا حضرت علي نمي گويند منظور از ضمن اينكه چر( !!!و نه سفارش آنها را به ما؟

 ) من و فرزندان من هستند؟

 خطبه فدكيه

زيرا در ( محققين تاريخ مي دانند چيزي به نام خطبه فدكيه وجود نداشته است -112
سال قبل مرده  120النساء شخصي كه دارد روايت را براي مولف مي گويد  تكتاب بالغا
مه صورت نگرفته است و حسن و حسين را نيز ام حمله اي نيز به خانه فاط!!!) بوده است

علت فضيلت تراشي و غلو شما براي برخي شخصيتهاي تاريخي . بزرگ كردند... البنين و
اند؟ يا دختري كه  چيست؟ براستي آيا حضرت خديجه و سميه بانوهاي اول اسالم نبوده

) سالگي 28يا ( سالگي 18عليرغم محبت فراوان پيامبر نسبت به او و فرزندانش در سن 
براستي بهترين . در وقايع صدر اسالم نداشته است آن چناني وفات مي كند؟ و تاثيري

كتاب در اين مورد كتاب فاطمه فاطمه است اثر دكتر شريعتي مي باشد من هر چه اين 
كتاب را خواندم عليرغم نثر قوي و مطالب آموزنده آن، چيزي در خصوص فضيلت و 

. بيان نماييد هم شما اگر متوجه شديد براي من. ستگيرم نشدبرتري حضرت فاطمه، د
البته به خداوندي خدا قسم اگر در زمان پيامبر زنده بودم حاضر بودم جان خودم و (

خانواده ام را در راه خدا و به پاي پيامبر و حتي دختر بزرگوار ايشان حضرت فاطمه فدا 
خود آن بزرگواران نيز راضي به  كنم ولي منظور من شرك و غلو و دروغگويي است كه

  .)آن نيستند

 روايت خوارج

چرا شيعه برخي از احاديث عكرمه و سويد ابن غفله را قبول دارد و برخي را  -113
اهل  :گويد خطبه شقشقيه از عكرمه را قبول دارد ولي روايتي كه مي ،به عنوان نمونه( نه؟

يا . عكرمه است قبول ندارد بيت مشمول همسران پيامبر نيز مي شده اند را چون راوي
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هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتري داد بر او حد مفتري  :حديثي كه حضرت علي فرموده
مي زنم چون راوي، سويد ابن غفله است را قبول ندارد در صورتي كه بسياري از 

  .)احاديثي كه مورد عالقه شيعه است متعلق به همين سويد ابن غفله است

 قليدتحقيقي بدتر از ت

پس چرا همه مردم بايد . اصول دين، تحقيقي است و نه تقليدي: شما مي گوييد -114
 يعني توحيد و نبوت و معاد و اصول مذهب( پيرامون اصول دين در تحقيقات خودشان،

دقيقاً به همان  نتايجي برسند كه شما بر اساس تقليد و تلقين و ) عدل و امامت: شما
ان گمراه خود، رسيده ايد؟ و آيا نام چنين روشي، تعصب و كينه و پيروي از گذشته گ

34F!!!تقليد است يا تحقيق؟

35  

 كشاف العيوب

چرا عقيده داريد نامه . شما و همه مسلمانان، خداوند را ستارالعيوب مي دانند -115
اعمال شما هر هفته به مالحظه امامان مي رسد؟ اينگونه آيا دارالسالم براي آنها دارالحزن 

و اينگونه ستارالعيوبي  اعمال هر هفته به حضور امام زمان مي رسد؟يا نامه  نمي شود؟
 خداوند چه مي شود؟

 شرك در صفات 

آشكارترين نوع شرك آن است كه صفات خالق را براي مخلوق قائل شويم چرا  -116
عدم ( :وقتي در متون و سخنراني هاي شما دقيق شويم به چنين عقايدي برمي خوريم

حي و حاضر  –داشتن علم غيب و علم لدني كامل  –ائمه امكان خطا و اشتباه براي 

 .)شنوايي و بينايي در ممات و حيات –بودن در همه جا و همه ساعتها 

 

                                                 
 .مردم بتوانند تحقيق كنند و چرا سايتهاي اينترنتي اهل سنت را بسته ايد؟ تا مبادا 35
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 !يا أيها الذين آمنوا علي است

شما طي حديثي معتقديد كه هر كجا از قرآن آيه اي با يا ايها الذين آمنوا شروع  -117
يا نعوذ باهللا حضرت علي مصداق اين شده مصداق اتم و اكمل آن حضرت علي هستند آ

اي كساني كه ايمان آورده ايد  –اي كساني كه ايمان آورده ايد ربا نخوريد : آيات هستند

اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالت مستي نماز  –صدايتان را جلوي پيامبر بلند نكنيد 

البته ... مل نمي كنيد واي كساني كه ايمان آورده ايد چرا مي گوييد آنچه را ع –نخوانيد 
. بر منكر اينكه حضرت علي يكي از بهترين مومنان و اصحاب نبي اكرم بوده اند لعنت

 ولي چرا دروغ و چرا جعل حديث؟ 

 امام قرآن است

. آيات قرآن بعض آن مفسر و مبين بعض ديگر است :حضرت علي فرموده اند -118
يز كلمات متعددي دال بر اين حقيقت در قرآن كريم ن. اند و قرآن را امام خود معرفي كرده

و دعوت  ،است »الذين آمنوا يهاأيا «و  »الناس يهاأيا «: خطاب اكثر آيات. وجود دارد
بسياري جاها گفته اين كتاب نور . با همين واژه ها به تعقل و تفكر و تدبر و آن هم دقيقاً

با (ود آن است است فرقان و وسيله جدايي حق از باطل است ذكر است تفصيل آن در خ
روي چه حساب شيعه تنها مرجع توضيح قرآن را  ... )واژه هاي تفصيل، يفصل، بيان و

در حاليكه حتي همين ائمه به تواتر گفته اند اگر حديثي از ما به شما  35F36؟دائمه مي دان

                                                 
اين در حالي است كه كچكول  .شيعه شعارگونه ادعا مي كنند كه بايد قرآن را تنها از امامان فرا گرفت 36

م دانشجويي شيعه پايان 2002بطور مثال در سال ! روايتيشان از اقوال درست امامان بكلي تهي است
شهايش در تفسير ـ به دانشكده الهيات تقديم نامه دكتري خود را بعنوان ـ امام جعفر صادق و كوش

روايت آن بنا به اصول  11روايت را از امام در تفسير بيابد كه تنها  360او توانسته بود تنها . داشت
حال اگر از امام جعفر صادق كه امام مذهب و داراي بيشترين روايات در . روايت نزد شيعه درست بود

دسترس است، چگونه تنها تفسير چند آيه كافي نيست در روايت كه براي  11مذهب است تنها 
اسطورة المذهب : كتاب: نگاه! (توان ادعاي شيعه را مبني بر فراگرفتن قرآن تنها از امامان، پذيرفت؟ مي
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با همه اينها عالمه بزرگوار سيد ! !رسيد و مخالف قرآن بود آنرا به سينه ديوار بزنيد
سيني طباطبايي تفسيري دارد از حضرت علي در توضيح آيات قرآن كريم چرا مصطفي ح

 شما به اين كتاب اجازه چاپ نداده ايد؟ و حتي سايت آنرا فيلتر كرده ايد؟ 

 گرماي سوزان روز غدير

مگر مي شود پيامبر در آن گرماي شديد مردم را : جدليون شيعه مي گويند -119
 باشيد؟  نگهدارد كه بگويد علي را دوست داشته

البته ما پاسخ علمي و عقلي مي دهيم لطفاً با يك روايت و حديث پاسخ ندهيد و شما 
 .نيز تنها پاسخي علمي و منطقي و عقلي بدهيد

 :پاسخ

در غدير، هيچگاه سرماي شديد حاكم نبوده و همه روزها گرما بوده هم قبل از آن  –
در آن سرماي شديد قطب : مو مثل اين است كه بخواهيم مرتب بگوئيو هم بعد از آن 

 .خوب مسلم است كه هوا در قطب هميشه سرد است!!! جنوب
هميشه زير آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و تجارت بوده يا  قبايل عرب، –

بعيد است براي كساني كه بتها و خدايان . در جستجوي آب مرتب در حال كوچ بوده اند
 .ادن زير آفتاب، خيلي ناراحت كننده بوده باشدخود را شكسته و مسلمان شده اند، ايست

مردم را در آن  ص چطور شما معتقديد موضوع آنقدر مهم بوده كه پيامبر اكرم –
گرماي شديد نگه داشته ولي وقتي نوبت به بيان اصل مطلب مي رسد اين موضوع مهم را 

                                                                                                                              
ـ اشاره به اين نقطه هم مفيد است كه بدانيد اين كتاب به فارسي با عنوان ) الجعفري، از دكتر طه دليمي

لينك آن در . ترجمه فارسي كتاب 52و51ص :نگاه. عفري ـ ترجمه شده استـ افسانه مذهب ج
 :انترنت

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=800 
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. عني متفاوت استم 27كنند كه داراي  اعالم مي )مولي(أي در پرده اي از ابهام و با واژه 
 !!! معني معناي خالفت را نمي دهد 27و هيچكدام از آن 

در مسافرتها اين بوده است كه پس از طي مسافتي براي  عربهارسم هميشگي  –
ولي شما با هياهو مي . ايستاده اند تا ضمن آن، كاروان پشت سر هم برسد استراحت،  مي

و )  !!!ه گفتن نبوده است خودش مي آمدهنيازي ب( پيامبر گفت كاروان قبلي بيايد: گوييد
ولي باالخره بايد در جايي نماز ظهر ...كاروان رفته برگردد و گرماي شديد حاكم بود و

كه يك كلمه از آن (خوانده مي شد يا نه؟ ضمن اينكه پيامبر خطبه اي طوالني خوانده 
وستي با علي و در انتهاي خطبه مردم را به د) سخن از خالفت و تعيين جانشين نيست

خواندن نماز، خواندن خطبه و آخرين : سفارش كرده پس هدف از توقف در غدير
سفارش به مردم و در انتها معرفي علي بوده و هدف از توقف فقط سفارش علي نبوده كه 

 .بگوييد چرا پيامبر در آن گرما مردم را نگهداشت

عمل مي كرده و بر  )رئال( از آنجا كه هميشه طبق شرايط واقعي ص پيامبر اكرم –
خالف ما از خواب و خيالهاي ايده آليستي به كلي دور بوده براي همين در هر شرايطي 
موارد پيش آمده را به بعد موكول نمي كرده و طبق مديريت زمان از هر لحظه براي بيان 

اگر بنا بوده به كارواني . حقيقت يا عملي كردن طرحهاي خودش استفاده مي كرده است
داده اگر بنا بوده آيه اي در مذمت منافقان خوانده شود خوانده  نند دستور حمله ميحمله ك

مي شده و هيچگاه مسائلي مانند گرماي شديد يا غيره براي ايشان در بيان حقيقت هر قدر 
حقيقت، حقيقت است و : سئوال مهمتر اينكه. كوچك يا بزرگ تاثيري نداشته است

به خصوص ( ميت، ندارد و بيان آن نيز واجب استكوچك و بزرگ و كم اهميت و پراه

بوده و موقعيت  صضمن اينكه آن سال، آخرين سال حيات پيامبر) از سوي پيامبر
براي نمونه به قرآن كريم نگاه كنيد . ديگري براي بيان حقانيت علي وجود نداشته است

دايشان را جلوي براي اينكه اعراب ص! براي دعواي زن و شوهر آيه نازل مي شود كه مثالً
آيه نازل  براي يك اخم پيامبر به يك شخص كور،! پيامبر بلند نكنند آيه نازل مي شده
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36Fشده و پيامبر به شدت در آن توبيخ شده اند

پس كم اهميت يا پر اهميت بودن وقايع از  .37
ديد ما صحيح نيست و بايد وقايع را طبق شرايط همان زمان و آن هم از ديد الهي بررسي 

  .كرد

در آخرين سالهاي حيات خود به تبوك، سرزميني با فاصله زياد لشكر  ص پيامبر –
كشي كرده و ضمن صرف هزينه اي سنگين بدون هيچگونه درگيري و نبردي باز مي 

 :ولي آيا بايد بگوييم .تعجب آور است) 20در قرن ( بله اين عمل ايشان در نگاه ما. گردند
با عاليق و ساليق امروزي ما داشتند؟و چرا در آن ايشان اهداف و نيات ديگري، مطابق 

و هدف پيامبر چيز ! گرماي شديد هيچ جنگي صورت نگرفت؟ و اينهمه هزينه بيهوده شد
چنين رفتارهاي خارق العاده اي پيش از اين نيز از پيامبر ديده شده  ،آري! ديگري بود

نفري  1000مقابل سپاه  نفر در بدر 300ايشان دو بار دستور هجرت به حبشه مي دهد با 
...  با كفار در حديبيه صلح مي كند و. كند مسجد ضرار را تخريب مي  ،كفار مي ايستد

پس مي تواند براي احقاق حق علي و جلوگيري از شايعه پراكني عليه او و سفارش به 
دوستي با او در گرماي شديد هم مردم را نگهدارد و حتي از آنها بيعت دوستي با علي را 

 .گيردب

وقتي بناست مردم در آن گرماي شديد حر كت كنند و آنرا تحمل نمايند آيا چند  –
 .دقيقه كمتر و بيشتر تفاوتي مي كند

37Fاگر از نرم افزارهاي رايانه اي براي محاسبه زمان واقعه غدير استفاده كنيد –

متوجه  38
انسته اسفند بوده و نمي تو 29الحجه يعني واقعه غديرخم در روز ي ذ 18مي شويد 

                                                 
نوشته محمد تقي  30البته شيعه اين اعتقاد را ندارد ، براي درك بهتر قضيه به تفسير نوين جزء  37

 .شريعتي مراجعه كنيد 

سايت هواشناسي . موجود است  .andishe.netwwwزار تبديل تاريخ در سايت نمونه اي از نرم اف38 
البته اگر مشاهده كرديد اين دو سايت ، فيلتر شده است بدانيد كه   www.pme.qov.sa: عربستان 

البته كلك . ه مطالب ديني ريگي به كفش آخوندهاست زيرا اين دو سايت نه مطالب اخالقي دارد و ن

http://www.andishe.net/
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سال، سايت هواشناسي  2من مدت . چندان گرماي شديدي در محيط وجود داشته باشد
اسفندماه تا  25عربستان را در اين خصوص، بررسي كردم و متوجه شدم از فاصله زماني 

كه ( درجه هواي منطقه رابغ)شمسي 1385و 1384سال ( فروردين ماه اين دوسال 10
شود و با توجه  درجه بيشتر نمي 30ساعات روز از  در گرمترين) غدير در آن واقع است

38Fبه اينكه هواي زمين طي هزار سال گذشته دو درجه گرمتر شده

با اطمينان قريب به  39
درجه يا 28: هجري 10اسفند سال  29درجه هواي غدير خم در  :يقين، مي توان گفت

د و حتي چيزي نزديك به آن، بوده است و چنين درجه حرارتي نه تنها گرماي شدي
جالب است كه طي ( .گرماي معمولي نيست  بلكه بسيار فرح انگيز و روح بخش است

شنبه يا چهارشنبه بوده و براحتي  اين محاسبه رايانه اي معلوم مي شود غدير خم روز سه
احاديثي كه مي گويد غدير در روز پنجشنبه و يا جمعه بوده دروغ محض است هر چند 

 .)ت هم آمده باشدبه اشتباه در كتب اهل سن

چرا راوي آن حديث جعلي كه مي گويد هوا : و به عنوان تلنگر آخر به مغز شما –
گرم بود اين همه روي گرمي هوا تاكيد داشته مگر گرماي هوا براي عربها چيز تازه و 

 .... جديدي بوده پس متوجه مي شويم كه ريگي به كفش راوي بوده

 
تمامي آنها از قديمي ترين و معتبرترين  چه پاسخي براي احاديث زير داريد كه -120

 : كتب نويسندگان شيعه هستند

 

                                                                                                                              
جديد آن است كه اينگونه سايتها را به سمت سايتي ديگر ، منحرف مي كنند كه بعضا سايتهاي خالف 

عجيب است كه حاضرند مردم اخالقشان فاسد بشود ولي اعتقاداتشان  .اخالق و عفت عمومي است
  !اصالح نشود

ست، داليلي چون شكافته شدن جو و اليه به علل گوناگوني دماي فعلي كره زمين گرمتر شده ا 39
 .بيروني زمين
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 احاديث تلخ در مذهب حيران

دهند  مردگان، رفته گان همسايگاني هستند كه هر گاه آنان را بخوانند پاسخي نمي -1
شوند اگر در حق  و ظلم و ستمي را دفع نمي كنند و متوجه نوحه سرايي و مداحي نمي

شوند با هم هستند در حالي   اد نگردند و اگر قحطي شود نا اميد نميايشان نيكي شود ش
نهج . (كه تنها هستند و همسايه اند در حالي كه از هم دورند به زيارت يكديگر نمي روند

 )111البالغه خطبه

در كوفه گروهي هستند كه  ،يا ابن رسول اهللا: هروي از امام رضا مي پرسد -2
: امام رضا فرمودند. و و اشتباهي در نمازش واقع نمي شدپندارند كه بر رسول خدا سه مي

آنكه سهو نمي كند فقط خداي تعالي است كه . خدا ايشان را لعنت كند دروغ گفته اند

 ﴿: آيه قرآن: همچنين( )بحاراالنوار و عيون اخبار الرضا 7جلد ( .جز او خدايي نيست

         ﴾ :نيز مويد اين مطلب  »بگو من نيز بشري مانند شما هستم ،راي پيامب

 .)است

همانا نيكوكاري پدرت : حضرت علي در نامه اي به منذر ابن جارود مي فرمايد -3
البالغه  نهج( .مرا فريفت و پنداشتم كه هدايت او را پيروي مي كني و به راه او مي روي

 )  71نامه 

كساني بعضي آيات را به ائمه  :قول استدر مقدمه تفسير البرهان در باب دهم من -4
مفضل ابن عمر اين معني را خدمت حضرت صادق عرض نمود آن . كردند تفسير مي

كسي كه چنين عقيده اي كه تو از آن پرسش نمودي دارد در نزد من : بزرگوار فرمود
 ) !چشم مفسران و محققان و مداحان روشن( !مشرك به خداست
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39Fه درباره ما برحذر باشيداز غلو و مبالغ«: حضرت علي -5

ما بندگاني پرورده  40
كسي كه ما را دوست بدارد بايد عمل . خداييم درباره فضايل ما آنچه مي خواهيد بگوييد

 )تحف العقول(  .»ما را انجام دهد و از پرهيزگاري مدد بگيرد

با اين عقايد : مةنفسكم عند عدوكم يوم القياأال تفضحوا : حضرت علي -6

زيارت ( .ني چشم دشمن و رسوايي خودتان در روز قيامت نشويدسخيفه موجب روش
 .)162حيدرعلي قلمداران ص  -قبور 
من ديروز همنشين شما بودم و امروز براي شما عبرتم و فردا از شما جدا  -7

 ) 149نهج البالغه خطبه ( .شوم مي

رفته گان، گورشان خانه هايشان شد و اموالشان به ميراث رفت كسي را كه بر  -8
گورشان مي آيد نمي شناسند و به كسي كه برايشان گريه مي كند توجهي ندارند و  سر

 )235البالغه خطبه  نهج. (هر كس كه ايشان را بخواند جواب نمي دهند

عجب مقصد دوري است و : حضرت علي پس از خواندن سوره تكاثر مي فرمايد -9
وارتر از آن است كه مايه باعث عبرت باشد سزا) قبور بزرگان(چه زيارت غافالنه اي اگر 

فخر گردد و اگر با ديده فروتني به قبر نگاه كنند خردمندانه تر از آن است كه آنها را 
وسيله فخر قرار دهند بي درنگ كه با ديده اي تار به آنها نگاه مي كنند و بدين سبب به 

ويايشان را به به اهل قبور جامي نوشانده اند كه قوه گ. درياي جهل و ناداني فرو رفته اند
البالغه  نهج( .گنگي و شنوايشان را به كري و حركاتشان را به سكون تبديل كرده است

 )  221خطبه 

                                                 
اي كاش مي فهميدم غلو در نظر شيعيان به چه معناست؟ شيعيان تنها چيزي را كه غلو مي دانند اين  40

است كه شما بگوئيد حضرت علي خود خداست، ولي دادن صفات خالق به مخلوق را غلو نمي دانند ، 
رجا و صدا كردن ائمه در دعاها و جاهاي ديگر و دادن صفاتي صفاتي چون حاضر و ناظر بودن در ه

 ...چون علم غيب و عصمت به ائمه و غيره
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مرا با ثناي پسنديده ثنا خواني نكنيد تا خود را نسبت به خداوند آماده كنم و از  -10
ارم عهده حقوقي كه هنوز ادا نكرده ام برآيم و من خود را از خطا مصون نمي دانم و در ك

از خطا ايمن نيستم مگر اينكه خداوند مرا در برابر نفسم نگه فرمايد كه از من بر اين كار 
همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاري هستيم كه جز او پروردگاري  ،تواناتر است

پروردگاري كه ما را از آنچه در آن بوديم بيرون آورد و به آنچه صالح ما بود وارد . نيست
البالغه  نهج. (گمراهي ما را به هدايت و نا بينايي ما را به بينايي مبدل ساختساخت و 

 )216خطبه 

 132ص  12وسائل الشيعه ج (رسول اكرم . به روي مداحان خاك بپاشيد  -11
 ) حديث اول

قبرم را قبله گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيد همانا خداي متعال يهود را  -12
وسائل الشيعه ج (پيامبر اكرم  . خود را مساجد قرار داده اند لعنت نمود زيرا قبور پيامبران

 40F41)887ص  65باب  2

مستدرك الوسائل (. از گچ كاري قبر و نوشتن روي آن نهي فرموده ص پيامبر -13
  .)1/127مستدرك چاپ سنگي . محدث نوري از عالمه حلي در كتاب النهايه

حل رفت و آمد قرار قبرم را م: شنيدم كه رسول خدا مي فرمايد: علي فرمود -14
ندهيد و قبرهايتان را مساجد خويش قرار ندهيد و خانه هايتان را محل دفن مرده هايتان 

 ) 132از ابواب دفن ص  55باب  1مستدرك الوسائل ج (. قرار ندهيد

 .قبر مرا بيش از چهار انگشت باز از هم بيشتر باال نبريد: موسي ابن جعفر -15
 )858بواب دفن ص از ا 31باب  2وسائل الشيعه ج (

هرگز ايستاده آب منوش و هيچ قبري را طواف مكن و در آب پاك : امام صادق -16
 ) 99ص  2سفينه البحار ج 92باب  10وسائل الشيعه ج (. ادرار مكن

                                                 
توجه شيعيان به قبرستان باعث كمرنگ شدن مساجد شده و عظمت مساجد از بين رفته است و  41

 .جمعيت مسلمين بجاي مساجد در قبرستان است
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رسول خدا ما را از ذخيره كردن گوشتهاي قرباني بيش از سه : حضرت علي  -17
 )مسند امام زيد كتاب الحج( .مودو ما را از زيارت قبور نهي ن...  روز نهي فرمود و

 . من نزد دلهاي شكسته و قبرهاي ويرانم: خداوند فرموده: پيامبر اكرم -18

 37باب  2وسائل الشيعه ج (. قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است: امام صادق -19
 ! نشده بوده... پس تا آن زمان قبر رسول اهللا بنا و زينت و) 864ص 

از  صپيامبر: عه از ابن طاووس روايت كردهعبدالرزاق صنعاني از قدماي شي -20
اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ كاري و يا بر روي آن زراعت شود نهي 

 ) 3/506 ،فنالمص. (بهترين قبور شما قبري است كه شناخته نشود: نموده و فرمودند

: ويدرسول خدا قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و قاسم ابن محمد گ: ذكري -21
قبر مهاجرين و  :گويد قبر نبي اكرم و شيخين را در حالي ديدم كه مسطح بود و نيز مي

 )149توحيد عبادت سنگلجي انتشارات دانش ص (. انصار در مدينه منوره مسطح بود

باب  2وسائل الشيعه ج ( قبر مرا از گل غير خودش گل كاري نكنيد: امام صادق -22
  .)864از ابواب دفن ص  16

رسول خدا از اينكه بر قبر، خاكي ريخته شود كه از خودش : لي حضرت ع -23
 )126از ابواب دفن ص  34باب  1مستدرك ج ( .نيست نهي فرمود

 ،خدايا: اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد: رسول خدا در آخرين لحظات عمر شريف -24
 . قبرم را بتي قرار مده كه عبادت شود

ه بر مرقد مطهر نبي اكرم را فاقد شهيد اول در كتاب ذكري گذاشتن يك قطيف -25
 . دليل شرعي و ترك اين كار را اولي دانست

جالب است در مفاتيح و ساير كتب جعلي آمده كه وقتي قبه قبر ما را ديدي ( -26
چنان و چنين بگو و وقتي به ضريح رسيدي چنين و چنان بكن و اين در حالي است كه 

 !!!) نها نبوده استآضريحي بر مزار تا سالها پس از رحلت ائمه، ساختمان و قبه و 
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شايسته است كسي كه جالل پروردگار بر خود بزرگ مي : حضرت علي  -27
بيند و مقام حق در دلش عظمت دارد همه چيز جز حق در نظرش به سبب عظمت الهي 

و من نمي پسندم كه از ذهن تان بگذرد كه مدح و ستايش خويش و شنيدن . كوچك آيد
 ) 216نهج البالغه خطبه ( .سپاس آن خدايي را كه چنين نيستم. رمثناي خود را دوست دا

 . هيچ پناهگاه و گريزگاهي جز به سوي تو وجود ندارد ،پروردگارا: رسول خدا -28

ستايش سزاوار آن خدايي است كه تمام درهاي طلب حاجت را : امام سجاد -29
اديه دعاي صحيفه سج( .بروي ما بست مگر آن دري كه فقط به سوي او منتهي مي شود

مفاتيح الجنان اواخر ( .جز از تو طلب گشايش را نخواهم كرد ،خدايا: امام سجاد) اول
 )دعاي ابوحمزه ثمالي

نكما إيا محمد و يا علي احفظاني ف: يكي از دعاهاي كتاب جعلي مفاتيح( -30
شما دو نفر مرا حفظ كنيد و شما  ،اي محمد و اي علي .)ينكما كافيانإاكفياني ف يحافظان

براي شما : ولي در سوره توبه مي خوانيم. نفر مرا كفايت كنيد كه شما مرا كافي هستيد دو

﴿ :و در سوره نساء. غير خدا سرپرست و ياوري نيست              

﴾ :»شما باشد و كافى است كه خدا ياور شما  و سرپرست و كافى است كه خدا ولى

﴿ :)36آية ( زمر ةو در سور. »باشد       ﴾ :» آيا خداوند براي بنده خود

البته نبي اكرم و حضرت علي و ساير اصحاب بلندقدر ايشان بايد براي ما  .»كافي نيست؟
. ولي تفاوت است ميان اسوه بودن تا داشتن عقايد شرك آميز ،الگو و سرمشق باشند

  ﴿ ):118آيه (سوره توبه       ﴾ » هيچ پناهگاهي در برابر خداوند

 ...  ﴿ :31و سوره هود آيه  50سوره انعام آيه . »نيست مگر به سوي خود او  

  ﴾ »براستي اين آيات چقدر براي شيعيان، عجيب و ( .»من غيب نمي دانم :...بگو

 .!)قابل فهم، خواهد بود و غيرجديد و تازه 
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فقط از خدا حاجتت را بخواه زيرا عطا كردن و محروم «: حضرت علي  -31
و فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي مي بخشد  ،ساختن فقط به دست خداست

نهج البالغه ( .»پس بايد تعبد و بندگيت فقط براي او و رغبت تو فقط به سوي او باشد

   :با آيات قرآني موافق است مانند كه دقيقاً) 31نامه        

 ﴾ .) پذيرد  درمانده را، چون او را بخواند، مى]  دعاى شخص[چه كسى «) 62/ نمل

 .»دارد و سختى را بر مى

ن واي به حال شما اي علماي ديني و فريسيا: عيسي فرمود: 23انجيل متي باب  -32
رياكار، شما براي پيامبراني كه اجدادتان آنها را كشته اند با دست خود بناي يادبود درست 

 !!!! مي كنيد

تن از  150هجري كه بيش از  104ابوعمر عامر ابن شراحيل الكوفي متوفاي  -33
: صحابه رسول خدا را ديده و از آنان حديث اخذ كرده به قول ابن بطال همواره مي گفت

را  ص د كه رسول خدا از زيارت قبور نهي فرموده است من قبر پيامبراگر نه اين بو
 .زيارت مي كردم

كسي كه قبرها را زيارت كند : فنعبدالرزاق الصنعاني شيعي در كتاب خود المص -34
 ).6705حديث  3/569ف نالمص) رسول خدا( .از ما نيست

رسول خدا  ما با: حاكم نيشابوري از عبداهللا ابن عمرو ابن عاص روايت مي كند -35
مردي را كه مرده بود در قبر گذاشتيم چون برگشتيم و برابر خانه آن ميت رسيديم ناگاه با 

از  ،اي فاطمه: پس فرمود. كنم رسول خدا او را شناخت زني برخورد كرديم كه گمان مي
مبادا با ايشان به : رسول خدا فرمود. از نزد خانواده اين ميت: كجا مي آيي؟ آن زن گفت

معاذاهللا كه من با ايشان تا قبرستان رفته باشم در حالي كه : ان رفته باشي؟ زن گفتقبرست
اگر با ايشان به قبرستان : رسول خدا فرمود! تو در اين باب آنچه را كه بايد تذكر داده اي

 !رفته بودي ديگر بهشت را نمي ديدي تا آنگاه كه جد پدرت كه بت پرست بود را ببيني
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، ةالحيا بة دار مكتمسند امام زيد (. زيارت قبور نهي فرمود ما را از ص پيامبر -36

 .)246ص 

و كساني كه بر قبرها مسجد مي . خدا لعنت كند زائرات قبور را: رسول خدا -37
 ) 1/382حاديث الرسول أصول في التاج الجامع األ( .سازند

 )حديث متواتر مورد اتفاق( .قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد: رسول خدا -38

قبر مرا بتي قرار مده كه پرستيده  ،بار خدايا: ث عطاء ابن يسار از رسول خداحدي -39
 .شود

سالگي فوت  2كه در سن (باالي قبر ابراهيم پسر رسول خدا : حضرت صادق -40
شاخه نخل خرمايي بود كه چون خشك شد قبر نيز گم شد و ديگر معلوم نشد ) كرد

بوده و براي نشان دادن اين دشمني به پسر رسول خدا نيز با ابوبكر و عمر دشمن  حتماً(
كتاب كافي و (!) آيندگان، خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمه نامعلوم باشد

 .)كتاب من اليحضر الفقيه

اگر نه اين بود كه جنازه حمزه با اين وضع زنان ما را اندوهگين مي : رسول خدا -41
را بخورند و در روز قيامت از گذاشتيم تا درندگان و مرغان جسدش  كند ما او را وامي

ابن هشام و تفسير علي ابن ابراهيم  ةسير. (شكم درندگان و چينه دان مرغان محشور شود
  .... )قمي و جلد ششم بحاراالنوار و

قبري را باقي مگذار مگر آنكه آن را با خاك : دستور حضرت علي به ابي الهياج -42
 . بش كنييكسان سازي و تنديسي باقي مگذار مگر آنكه خرا

هر كه قبري را تجديد بنا كند و يا مجسمه اي بسازد از اسالم : حضرت علي  -43
نوار و بحاراأل 18من اليحضره الفقيه صدوق و المحاسن برقي و جلد . (خارج شده است

 .)43باب  ةالشيعوسايل 

پس . جناب حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي گروهي را در نزد قبر پيامبر ديد -44
محل آمد و (قبر مرا عيد  :همانا پيامبر خدا فرمود: ز اين عمل نهي نمود و فرمودايشان را ا
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المصنف صنعاني و وفاء الوفاء سمهودي . (مگيريد و خانه هايتان را قبرستان نكنيد) شد
 .)1360ص 

: علي فرمود: در كتاب كافي از ابي القداح روايت شده كه امام جعفر صادق فرمود -45
: ه گسيل داشت براي خرابي گورستانها و شكستن صورتها و فرمودرسول خدا مرا به مدين

هيچ تصويري مگذار مگر اينكه آنرا محو كني و هرچه قبري را مگذار مگر آنكه آنرا با 
 . زمين مساوي گرداني

علي : از ابواب دفن آورده 44باب  ةالشيعدر كتاب تهذيب شيخ طوسي و وسايل  -46

آيا ساختمان روي قبر و : بن جعفر سئوال كردم از برادرم موسي: دابن جعفر مي گوي
نه ساختمان روي قبر خوب است و نه نشستن : نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمود

 . مالي نمودن آن و نه گچ كاري آن و نه گل ،بر روي آن

در مجالس شيخ صدوق از حضرت امام صادق روايت شده كه آن حضرت از  -47
رسول خدا از گچ مالي نمودن قبر و نماز : اجداد بزرگوارش روايت نموده و گفت

 . خواندن در آن نهي فرمود

بر : در محاسن برقي از جراح مدايني از ابي عبداهللا صادق روايت شده كه فرمود -48
قبرها بنا نكنيد و سقف هاي خانه ها را نقاشي نكنيد براي اينكه رسول خدا اين عمل را 

 . مكروه دانست

رسول خدا نهي : اب دفن از امام صادق روايت شدهابو 44باب  ةالشيعدر وسايل  -49

 . فرمودند كه بر قبري نمازگزاري شود يا روي آن بنشينند يا بر آن ساختماني بنا كنند

 . پيامبر از گچ كاري گورها نهي فرمود: خبار آمدهدر معاني األ -50

آيا مي دانيد كه رسول : علي به سوي مردم آمد و فرمود: فقه الرضا روايت كرده -51
دا كسي را كه قبرها را مصلي و جاي نمازخواندن قرار دهد لعنت كرده است و كسي خ

 ! كه با خدا معبودي ديگر قرار دهد نيز لعنت فرموده يعني هر دو مشركند
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فقط  ص قبر پيامبر: در علل الشرايع امام صادق از پدران بزرگوارش نقل نموده -52
ز كه فرموده بودند قبر مرا قبله قرار وخود پيامبر ني. (يك وجب از زمين باال آمده بود

ندهيد و مسجد نكنيد زيرا خداي تعالي يهود را براي اينكه قبور پيامبران خود را مسجد 
احاديث فوق همه از كتب شيعه مي باشد و نه از كتب وهابي ( .كرده بودند لعنت فرمود

 .!)ها و سني ها

اول در حبشه بوده ام سلمه به رسول خدا يادآور شد وقتي كه در مهاجرت  -53
معبدي را ديده به نام ماريه و براي نبي اكرم آنچه كه در آن از نقش و نگارها و آيينه 

اينان گروهي بودند كه چون بنده : كاريها ديده بود تعريف كرد حضرت رسول فرمود
صالح و مرد خوبي در ميان ايشان مي مرد روي قبر او مسجد مي ساختند و در آن نقش و 

 1صول جاأل عالتاج الجام. (اين قبيل مردم بدترين خلق خدايند. ه كار مي بردندنگارها ب
 )244و  243ص 

كسي برتر از تو . و شفيع آناني.... تو اولي و قبل از مخلوقات بوده اي ،پروردگارا -54
و جاي رفتن جايگاهشان در قبضه ) يعني واسطه( نيست تا ميان تو و آنان حائل شود

 .هر ماه 14صحيفه علويه دعاي روز  – حضرت علي. قدرت توست

بدان، خداوندي كه گنجهاي آسمان و زمين : حضرت علي خطاب به امام حسن -55
در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آنرا به عهده گرفته است تو را 

درخواست رحمت كني تا ببخشايد و خداوند . فرمان داده كه از او بخواهي تا عطا كند
و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند و تو را مجبور نساخته بين تو 

 .)در بازگشت از جنگ صفين 31نهج البالغه نامه ( ...كه به شفيع و واسطه اي پناه ببري

و ديگري حجتي ( با پيامبر ما حجت تمام شد. هتمت بنبينا حجت: حضرت علي -56
ولي در زيارات جعلي و احاديث خرافي ( نهج البالغه خطبه اشباح 90خطبه ) نداريم

در هر حديثي كه ) شويم شيعه با هزاران حجت و واسطه و شرك و كفر، روبرو مي
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شده طبق همين سخن حضرت علي  صمشاهده كرديد سخن از حجتي پس از پيامبر
 .آن را رد كنيد

كرم و بزرگواريت  ،پروردگارا ....اگر شفاعت خواهم پس سزاوار شفاعت نيستم -57
هيچ شفيعي در پيشگاهت ندارم پس بگذار فضل و كرم تو ... ا در خطاهايم شفيع فرمار

 .صحيفه سجاديه دعاي توبه و طلب آن: امام سجاد. برايم شفاعت كند

رجال كشي از امام محمد : و اينكه چرا اينهمه حديث جعلي در كتابها وارد شده -58
او سلمان محمدي : د مي فرماينددر نزد ايشان نام سلمان برده مي شو: باقر روايت شده

شما مردم از : است همانا سلمان از ما اهل بيت بود او بود كه همواره به مردم مي گفت
شايد براي همين در زمان حيات همين سلمان ( قرآن گريخته به احاديث پناه برديد

كه  ن جهت كه قرآن را كتابي يافتيدآاز ...) حضرت عمر اجازه كتابت احاديث را نداد و
يعني به اندك چيزي چون پوسته هسته خرما و خال (شما را بر نقير و قطمير و خردل 

از اين جهت بر شما پذيرش قرآن سخت آمد و به . به حساب مي كشد) پشت هسته
رجال كشي چاپ كربال ( .لذا به احاديث پناه برديد زيرا بر شما گشايش داد. تنگنا افتاديد

 ) 23و  22ص 

59- ﴿                        

                                

                ﴾. )ما شما را « )157 -155 /بقره

پس بشارت  ،ها مي آزمائيم به چيزي از خوف وگرسنگي ونقص در اموال وجانها و ميوه
خدا هستيم  ما ازآنِ :آنانكه به هنگام برخورد با مصيبتي گويند * ومژده ده صابران را
آنانند كه مشمول صلوات ورحمت پروردگارشان هستند  *گرديم  وبسوي او باز مي

 . »يافتگان وهمانها هستند هدايت شدگان وراه
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60- ﴿                                  

   ﴾  ) نماز را بپا دار و امر بمعروف ونهي از  ،اي فرزند من«) 17لقمان

 .»ازامور بسيار مهم است )صبر(رسد همانا كه آن  منكر نما و صبر كن بر آنچه بتو مي

61- ﴿                                  

                     ﴾ ) 35و  34حج( 

بشارت ده صاحبان دلهاي آرام  ،پس به او تسليم شويد ،پس اله شما معبود واحدي است«
 دلهايشان بترسد وبرآنچه به ايشان رسد صابر باشند وآنانكه چون ياد خدا شود  * را

 .»ز آنچه روزي ايشان كرديم انفاق مي كنندا آنانكه نماز را بپادارند و

شيخ  -من ال يحضره ( .»ةالجاهلي من عمل النياحة«: ص قال رسول اهللا -62

 .»خواني از كارهاي دوران جاهليت است نوحه«: پيامبر خدا فرمود )4جزء  -صدوق 

مسكن ( .»ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب«: ص رسول اهللاقال  -63

ها  برگونه) به هنگام مصيبت( از ما نيستند كسانيكه«: فرمود خدا پيامبر )شهيد ثاني، الفواد

 .»بزنند و گريبانها پاره كنند

حباط إ ةالمصيب عند ضرب المسلم بيده علي فخذه«: ص قال رسول اهللا -64

دست خويش  مسلمان به هنگام مصيبت چون با :ر خدا فرمودپيامب )فروع كافي( .»جرهأل

 .شود بران خود بكوبد مزدش نابود مي

 ةجيبها والداعي ةشاقلوا وجهها ةخامشللعن اهللا ا«: ص قال رسول اهللا -65

خدا لعنت كند زني راكه چهره اش را  :پيامبر خدا فرمود )مسكن الفواد( .»ثبورلبالويل وا

 .بدرد وفغان و واويال بگويد گريبانش مصيبت بخراشد و در

 شوهر(كه ابوسلمه   هنگامي: در كتاب مسكن الفواد از ام سلمه روايت مي كند -66
از دنيا رفت من با خود گفتم در اين سرزمين من به اين مصيبت گرفتار شدم گريه ) اولش
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ت مي خواس گر بود هم برمن وارد شد و اتفاقا زني كه نوحه .عزاداري براي او برپا كنم و

آيا مي خواهيد دوباره شيطان را كه : فرمود ص مرا درآن مصيبت كمك كند پيامبر اكرم
  !خدايتعالي از اين خانه بيرون رانده است برگردانيد؟

كتاب مسكن الفواد از يوسف بن عبداهللا بن سالم نقل كرده كه  56درصفحه  -67

شان را امر مي وقت شدت و مصيبتي بر خانواده اش وارد مي شد اي هر صپيامبر اكرم

﴿ :اين آيه را قرائت مي كرد كرد به نماز خواندن و             ﴾ 

 .»!آن شكيبا باش دايخود را به نماز فرمان ده و بر ا ةخانواد«

آورده كه امام حسين به خواهرش  97صفحه  2شيخ مفيد در كتاب ارشاد جلد  -68

تو به سوگند من وفادار باش  تورا سوگند دادم و ،اي خواهر جان من« :فرمود )س(زينب
در مرگ من واويال  چهره مخراش و كه چون كشته شدم گريبان برمن چاك مكن و

41F»مگو)خدايم مرگ دهد عذاب برمن باد( واثبورا

42. 

 :آورده كه فرمود از امام موسي بن جعفر 225ص  3شيخ كليني در فروع كافي ج  -69

رانش بكوبد موجب تباه كردن اجر خويش  هنگام مصيبت دست خود بر مردي كه به«

 .»مي شود

از حضرت صادق آورده كه  520ص  1الفقيه ج ه شيخ صدوق در من ال يحضر -70

 .»اجرش تباه ميشود رانش بكوبد هركس به هنگام مصيبت دست خود بر« :فرمود

 اگر شما رحلت كرديد :البته بر قاتلين امام حسين لعنت ولي من سئوالي از شما دارم
آيا بيشتر دوست داريد كه انسانهاي زنده از رفتار شما تبعيت !) سال 120البته بعد از (

كرده و عقايد شما را رواج دهند و عملي كنند يا هر سال براي جسم فاني شما بر سر و 
مغز خودشان بكوبند؟ براستي كدام شيعه يك حديث از امام حسين بلد است؟ و كدام 

در برابر ظلم مي ايستد و كدام شيعه رفتار و منش امام حسين را دارد؟ در مجمع  شيعه

                                                 
 .د دارداين  روايت ، در تاريخ يعقوبي شيعه نيز وجو 42
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علماي اهل سنت، شخصي از آقاي ازغدي سئوال كرد چرا شما اينگونه عزاداري مي 

واقعاً جاي تعجب است مگر  »!اينها جزو آداب و رسوم ماست«كنيد؟ ايشان پاسخ دادند 
رسوم شرك آميز خرافي و شيطاني مبارزه كنند؟ و  پيامبران نيامدند تا با همين آداب و

 مگر زنده به گور كردن دختران، جزء آداب و رسوم اعراب جاهلي نبود؟
مورد ديگري كه علماي شيعه مرتب به آن استناد مي كنند حديثي است مبني بر اينكه 

تو : سراغ اصحاب خويش را مي گيرد و به او مي گويند صدر جهان آخرت پيامبر 
 .داني اصحاب و يارانت پس از تو چه كردند و آنها پس از تو مرتد شدند نمي

سوال ما اين است كه چطور اين حديث مورد استناد شماست؟ مگر شما عقيده نداريد 
كه پيامبر و امامان پس از مرگ نيز از احوال ما باخبرند و در واقع زنده اند، پس چطور در 

بي خبر است؟ و حتي از حوادث پس از  از ياران خودش هم صاين حديث پيامبر
 .رحلت خويش اطالعي ندارد

حضرت فاطمه به كسانيكه عليه او ظلم كرده بودند فرموده كه : مگر شما نمي گوئيد

 .بي اطالع است صشكايت شما را نزد پدرم خواهم برد، پس چطور پيامبر
ند؟ و از كجا و شما از كجا متوجه شده ايد كه منظور از اصحاب ابوبكر و عمر هست

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

 !بي در ي كلبهافسانه سوختن در 
دربي نداشته و ) سالم اهللا عليها(سئوالي در خصوص اينكه اتاقك حضرت فاطمه 

 : تشهادت ايشان افسانه اي بيش نيس
در آيه اي از قرآن خطاب به اعراب آمده كه پشت اتاقهاي پيامبر، صدايتان را بلند  -

علت مشخص است چون دري وجود نداشته كه آنها به در بزنند صدايشان را بلند . نكنيد
 . آوردند كرده و به خاطر كوچك بودن اتاقها موجب آزار و اذيت ديگران را فراهم مي
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﴿ ده كهسوره احزاب آم 53در آيه  -                   

   ﴾ »نشويد مگر  ي پيامبرداخل خانه ها ،اي كساني كه ايمان آورده ايد

 ةسور( و اين آيه به خوبي نشان مي دهد كه اتاقهاي. (»اينكه به شما اجازه داده شود
، پارچه آويزان مي بنداشته و به جاي در بنبي اكرم در) قاتا= حجره : حجرات

  .اند كرده

 صطبق تحقيق اينجانب اصالً در آن زمان اتاقهاي همسران پيامبر :درب خانه -
دربي نداشته و اتاقكهاي زنان و حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده اند درب نداشته 

اين علت كه وجود خود مسجد، به . و به جاي درب از پرده استفاده مي كرده اند ،است
ولي در جاهاي ديگر مثل منازل يهوديان در خيبر يا اشخاص . حايل و حفاظ بوده است

  :ديگر ثروتمند درب بوده است و اما داليل

اگر شما حتي هم اينك به محالت قديمي شهر يا به روستاها برويد و درهاي  -
بينيد متوجه مي شويد كه چقدر سال قبل ساخته شده است ب 80يا  50چوبي را كه همين 

حتي برخي  ...)قفل، لوالها و( .شرايط مكانيكي و اصولي اين درها مسخره و معيوب است
سال قبل  1400اكنون چگونه ممكن است ! مناطق فقير به جاي در، پارچه آويزان كرده اند

اتاقك در محيطي كه نه نجار داشته و نه درختي به جز درخت خرما، دري چنان محكم بر 
شده آنرا از جا كند؟ و آيا  محقر و فقيرانه اي نصب شده باشد كه فقط با آتش زدن مي

تواند پشت دري كه در حال سوختن و دود كرده است بايستد؟ و آيا مردي  كسي مي
دقت كنيد كه خانه اي در كار نبوده و فاطمه و ساير زنان داراي ( داخل آن اتاق نبوده

كه حضرت فاطمه را از چنين شرايطي دور  )اتاقك بوده اند حجره هايي كوچك يا همان
البته حتي در كتب اهل سنت چند حديث معدود است كه به وجود درب براي ( كند؟

البته حتي اين . باشند اتاق پيامبر اشاره دارند ولي داليل نبودن درب بسيار بيشتر مي
 . )مهاحاديث نيز مربوط به اتاق عايشه است و نه اتاق حضرت فاط
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اتاق  :در مقدمه نهج الفصاحه نوشته) شيعهاز نويسندگان ( دكتر ابوالقاسم پاينده -

 از شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آويزان مي كرده اند ص زنان پيامبر
پيامبر از سفر برگشت و ديد فاطمه  :گويد همچنين رجوع كنيد به داستانهايي كه مي(

فرمايد از وراء حجاب يا پرده با  يا آياتي كه مي... ته وپارچه اي رنگي جلوي اتاقش گرف
دقت كنيد كه تمامي اين آيات در مورد اتاق پيامبر ) 53/احزاب( زنان پيامبر سخن بگوييد

باشند كه مورد نظر ما است نه جاهاي ديگر كه ممكن است درب  و همسران پيامبر مي
  .بوده باشد

از نظر اسالم، هيچكس حق : ويسدمرتضي مطهري در كتاب مساله حجاب مي ن -
در بين اعراب، در محيطي كه . ندارد بدون اطالع و اجازه قبلي به خانه ديگري داخل شود

در . قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منزل ديگران اذن بخواهد
دستور داد  اولين كسي كه.... خانه ها باز بوده همانطوري كه االن در دهات ديده مي شود

براي خانه هاي مكه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند معاويه بود و هم او دستور داد 
 .!)سال پس از اين وقايع است 30خالفت معاويه هم كه متعلق به ( .كه درها را ببندند

﴿ :سوره نور آمده 27در آيه                        

            ﴾ »هايى غير از خانه  در خانه! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

و مسلماً اگر خانه ها در . »خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سالم كنيد
البته ( .ايد در خانه هايتان را ببنديدداشت خداوند مي فرمود اي كساني كه ايمان آورده 

به احتمال فراوان، خانه هاي برخي از افراد يهودي متمول و برخي از مسلمانان پولدار، 
 53در تفسير آيه  170مطهري در كتاب مساله حجاب ص ) چوبي داشته است بدر

. دندپروا وارد اتاقهاي پيامبر مي ش عربهاي مسلمان بي: سوره احزاب چنين مي نويسد
آيه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه . زنهاي پيامبر هم در خانه بودند

خواهيد چيزي از زنان پيامبر بگيريد از پشت پرده بخواهيد  وقتي مي پيغمبر نشويد و ثانياً
 .بدون اينكه داخل اتاق شويد
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كي از بازرگانان و چنان شد كه دريا كشتي اي را كه از آن ي: در تاريخ طبري آمده -
رومي بود به جده انداخت كه درهم شكست و چوب آنرا بگرفتند و براي سقف كعبه 
آماده كردند و يك مرد قبطي در مكه بود كه نجاري مي دانست و مقدمه كار فراهم آمد 

كساني مانند يهوديان و اشراف قريش و كالً كساني كه : يعني در آن روزگار( 838ص 
اشته اند و داخل خانه نيز لوازم قيمتي، خانه آنها در چوبي داشته وضعيت مالي خوبي د

حتي براي ساختن سقف كعبه چوب وجود . بوده است بولي اكثر خانه ها بدون در
 .، نجار هم نداشته اندعربهاو نجار هم قبطي بوده و  ،نداشته است

42Fبعلت نبودن درختي به جز نخل -

اند و  كرده ، جلوي اكثر درها پارچه آويزان مي43
و اصالً  !نداشته است باتاقك حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده نيازي به در اصوالً

زاهدانه مي زيسته و نيازي به گذاشتن درب و صرف هزينه اضافي نبوده  صدختر پيامبر
است، و فراموش نكنيد بودن درب در آن زمان براي افراد ثروتمند بوده نه براي اتاقك 

نين مراجعه كنيد به آن داستاني كه حضرت فاطمه پارچه همچ(كوچك حضرت فاطمه 
رنگين آويزان كرده بودند و پيامبر از مشاهده آن ناراحت شدند و داستاني كه رييس آن 
قبيله بدون اجازه وارد اتاق پيامبر و عايشه مي شود و آياتي كه مي گويد پيامبر را از پشت 

 . ...)ه وارد شويد وبلند صدا نزنيد و با اجاز -اتاقكها  -حجرات 

... خانه دختر پيامبر و شهادت ايشان و سقط جنين داخل رحم و بآتش زدن در -
موضوعي بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و داستانها و شعرها پيرامون آن 

چگونه در هيچ سند تاريخي حتي اشاره ) در همان زمان نه در زمانهاي بعدي(بسازند 
كتاب سليم ابن قيس كه براي اولين بار به اين . موضوع وجود ندارد مردم مدينه به اين

اش پيدا مي شود و علماي  و كله افسانه اشاره مي كند در اوايل قرن چهارم هجري سر
بسياري مانند ابن غضايري،  لويي ماسينيون و شيخ مفيد معتقدند در اين كتاب خلط و 

 . تدليس صورت گرفته و اين كتاب جعلي است

                                                 
 .چوب درخت نخل براي نجاري مناسب نيست 43
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برخي از اعراب مي آمدند و پيامبر را از پشت  خانه بلند صدا : ات قرآنآي -
فرمايد بدون  اي ديگر مي در آيه. كردند و با سر و صدا موجب آزار ديگران مي شده اند مي

اي كه بدون اجازه در حضور نبي  اجازه وارد اتاق نشويد و يا ماجراي آن رييس قبيله
 . نداشته است بهمه اينها بيانگر آن است كه اتاقها در..  .شود و اكرم، وارد اتاق عايشه مي

السالم عليک يا أهل بيت النبوة «: كه هنگام ورود مي گفته اند صخود پيامبر -

و به ! ، اعالم ورود كنندبي وجود نداشته كه بخواهند با كوبيدن بر آن دربزيرا در »...و
 .جاي آن، اين سخن را مي گفته اند

همانطور  -1از سوره نور مي باشد  61 درب و كليد اشاره دارد آيه تنها آيه اي كه به
بحث ما فقط پيرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاقهاي همسران  ،نيز گفتيم كه قبالً

و اين آيه به طور عام براي كل مسلمين آمده تا بدانند در  ،است نه جايي ديگر صپيامبر
ديان در جنگهاي با يهوديان و جنگ صورت داشتن كليد حق ورود دارند مثل منازل يهو

و يا حتي پس از فتح ايران و روم و مصر كه در آن كشورها به طور حتم درب ... خيبر و
و آياتي كه ما براي عدم وجود درب آورديم مربوط به خانه پيامبر و همسران  ،بوده است

ه شده ولي در مرتبه از كلمه بيت و بيوت استفاد 9از ابتداي آيه تا انتها  -2 .او است
به جاي بيوت كلمه ملكتم آمده و ملكتم را مي توان ) مفاتحه( موردي كه كلمه كليد آمده

شما براي جايي درب به  -3 .همچون صندوقچه به چيزي كه مالك آن هستي معني كرد
كه شيء يا چيزي قيمتي در آن باشد نه ) پيش 1400آن هم در ( همراه كليد مي گذاريد

كه به طور حتم از جواهرات و چيزهاي  ص ه و همسران پيامبراتاقك حضرت فاطم
نهج البالغه  160حضرت علي در خطبه. قيمتي خالي بوده و زندگي زاهدانه اي داشته اند

بر روي زمين مي نشست و و غذا مي : فرموده صدر مورد راه و رسم زندگي پيامبر
وصله مي زد و جامه خورد و چون برده ساده مي نشست و با دست خود كفش خود را 

خود را مي دوخت و بر االغ برهنه مي نشست و ديگري را بر پشت سر خويش سوار مي 
كرد پرده اي بر در خانه او آويخته بود كه نقش و تصويرها در آن بود به يكي از 
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اين پرده را از جلوي چشمانم دور كن كه هرگاه نگاهم بدان مي افتد به  :همسرانش فرمود
 .زينتهاي آن مي افتمياد دنيا و 

مگر چه چيز درون اتاق حضرت فاطمه بوده كه بخواهد براي آن درب : ما مي پرسيم
بگذارد، چون گذاشتن درب چوبي در آن زمان هزينه ساز و مشكل بوده و هزينه آن درب 
چوبي از مجموع اشياء اتاق حضرت فاطمه بيشتر مي شده است، و مثل اين مي ماند كه 

براي خريد خانه پولي نداشته باشيد ولي بخواهيد برويد و يك بنز آخرين هم اكنون شما 
  مدل را خريداري كنيد، آيا اين امر معقول و منطقي است؟

 : دقت كنيد و براي حسن ختام به اين حديث از حضرت علي 
خوشا به حال كسي كه از پندگويي كه هدايتش مي كند اطاعت كنـد و از فريبكـاري   «

 )465ص  2الحكم جلد  غرر( .»گودال گمراهي مي افكند بپرهيزدكه او را به 
اميدوارم طرح اين سواالت باعث ايجاد تعقل و تفكر در شما گردد تا شـايد بـه فكـر    

43Fتحقيق بيشتر در مذهب وراثتي و تقليدي خود باشيد

44. 
                                                 

الزم به تذكر است كه برخي از اهل سنت به هنگام مواجه شدن با تبليغات شيعيان فوري به مذهب  44
اهل  اين است كه تصور مي كنند اين مذهب شيعيان فعلي همان مذهب شيعه روي مي آورند و علت

شيعه تنها سخنش پيروي از اهل بيت و دوستي  بيت و شيعيان حضرت علي است و فكر مي كنند
ايشان است و هيچ نوع گمراهي ندارد، در صورتيكه امثال اينجانب كه از بدو تولد در ميان شيعيان بوده 
اند با عقايد شرك آميز و خرافي ايشان به خوبي آشنا هستند و اين دسته از اهل سنت مي بايست مدتي 

د تا پي به حقيقت ببرند و يا حتي از اهل سنت داخل ايران همچون در ايران و ميان عوام شيعه باشن
مردم زاهدان سوال و تحقيق كنند نه اينكه چشم بسته شيعه شوند و البته آخوندهاي مبلغ تشيع در كار 
خود استاد هستند و مطمئن باشيد در مرحله اول تبليغات خود زيارت عاشورا و لعن ابوبكر و عمر را 

، بلكه تنها از دوستي اهل بيت صحبت مي كنند و قدم به قدم جلو مي روند و به تدريس نمي كنند
آرامي ذهن اهل سنت را آماده مي كنند براي لعن صحابه، قبرپرستي، غلو، خواندن غيرخدا و شرك و 
خرافات ديگر، اميدوارم اين كتاب براي روشن شدن ذهن اهل سنت ناآگاه و همينطور شيعيان مفيد 

 .واقع شود
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 : نكته اي بسيار مهم
هاي جدلي و كالمي از آنجا كه به احتمال فراوان مانند هميشه به اين پرسشها پاسخ

 : داده خواهد شد توجه خواننده عزيز را به نكات زير جلب مي كنم
تمامي مباحث و اختالفاتي كه بين شيعه و سني در گرفته در اين نكته ساده نهفته 

علوم نقلي يعني حديث و ( .است كه شيعه اعتبار عجيبي براي علوم نقلي قائل است
و اين آخر ماجرا نيست زيرا ) د و عده اي نوشته اندآنچه ديگران گفته ان تاريخ و كالً

همين عقايد بر اساس گزينش و طبقه بندي يك سري خاص از بين احاديث و وقايع و 
درست است كه قرآن نيز به نوعي در حوزه علوم . روايات تاريخي صورت گرفته است

حجيت و  نقلي واقع مي شود ولي نظر به اعجاز آن و اجماع تمامي فرق مسلمين بر
قطعي الصدور بودن آن، انسان مي تواند به راحتي و آرامش خيال، عقايدش را بر مبناي 
قرآن پايه ريزي كند ولي اگر روز قيامت خداوند از تو سئوال كرد كه چرا بر مبناي فالن 
عقيده،  فالن سخن را گفتي يا فالن كار را كردي آيا مي گويي به خاطر وجود احاديث و 

چند مثل روز روشن است كه روايت و حديث، جايگاه مطمئني براي پايه  هر !!!روايات؟
به خصوص اگر با مباحث جدلي و كالمي ( .ريزي عقيده و جهنمي يا بهشتي شدن نيست

ولي ما با همين چند سئوال ساده؛ دروغ بودن ) و تحليلهاي امروز پسند مخلوط شود
 . انديشه هاي باطل را ثابت مي كنيم

نجا بسيار گسترده است ولي نظر به اهميت موضوع به طور بسيار يم در ادامنه كال
 : خالصه توجه شما را به چند نكته جلب مي كنم

ثبوت و احاديث ظني ال ثبوتعلماي شيعه و سني متفق القولند كه قرآن قطعي ال -۱
يعني مي توان بر روي تمامي آيات قرآن، قسم خورد و مطمئن بود كه از جانب . اند

ولي روي هيچ حديثي حتي متواتر با سلسله راويان درست، نمي توان قسم صد  خداست
 .در صد خورد و اطمينان و علم كامل داشت
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ظن و گمان در : آيات متعددي در قرآن وجود دارد كه در آنها خداوند مي فرمايد -۲
ي پيشگاه خدا جايگاهي ندارد و برخي گمانها گناه است و آنچه را بر آن علم نداري پيرو

 )28/، نجم36/اسراء. (نكن

بيشترين عقايد شيعه بر مبناي حديث و شان نزول گزينشي برخي آيات و برخي  -۳
البته شيعه حتي تعداد زيادي از احاديثي كه در . قصه هاي انتخاب شده تاريخي است

مانند احاديث ( كتب قديمي علماي طراز اول خودش هم وجود دارد را قبول نمي كند
يا آنها را حمل بر تقيه ...) و ساز روي قبرها را مساوي شرك دانسته و متعددي كه ساخت

 ... مي كند و

: يك نمونه ساده كه خواننده عزيز متوجه شود چقدر مي توان به حديث دل بست -۴
فصل الخطاب في تحريف كتاب رب : محدث نوري عالم شيعه كتابي مي نويسد با نام

ت كند كه قرآن تحريف و كم و زياد و دستكاري او قصد داشته در اين كتاب ثاب. رباباأل
دو هزار حديث از بين منابع  او در اين كتاب در اثبات اين عقيده خود . شده است... و

وقتي مي توان براي اثبات هر اعتقاد فاسدي : سئوال اينجاست! !شيعه جمع آوري مي كند
وانيم به ساير عقايد دوهزار حديث از بين متون مختلف جمع آوري كرد ما از كجا مي ت

 خرافي شيعه كه تمامي آنها بر مبناي حديث و قصه است اعتماد كنيم و قرآن را رها كنيم؟
ضمنا اين نكته را نيز متذكر شوم كه سلسله روات بسياري از اين دو هزار حديث، (

مانند آن حديث دروغ كه در اصول كافي قديمي ترين و معتبرترين . درست و معتبر است
قرآن داراي هفده هزار آيه بوده كه فقط شش هزار : روايي شيعه آمده كه مي گويدمنبع 

ممكن است  !!آيه آن باقي مانده و تمامي روات اين حديث نيز درست و خوب بوده اند
اين احاديث مخالف آن آيه است كه مي فرمايد خداوند وعده حفظ  :آخوندها بگويند

بله ولي وعده : مسخره شما باشد مي توان گفت قرآن را داده ولي اگر بنا به توجيهات
حفظ آنرا در لوح محفوظ داده يا اينكه قرآن اصلي نزد امام زمان است و وقتي ظهور 
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با آن  مطالبي كه بسياري از شيعيان تا يك قرن پيش كامالً... كردند آشكار مي شود و
  .)موافق بودند

است در حالي كه اينطور نيست  برخي ادعا مي كنند كه ايشان از قول خودش برگشته
و يكي از علماي اهل سنت بر ايشان رد نوشتند و بعد ايشان دوباره بر عقيده خويش 

 .اصرار كرده و رد آن رديه را نوشته اند
همانگونه كه در باال اشاره شد اصول كافي قديمي ترين و معتبرترين : نمونه ديگر  -۵

و عجيب است كه آخرين منبع (دارد هزار حديث  15و حدود  منبع روايي شيعه است
كه اين خود جاي تامل و ! روايي شيعه يعني بحار االنوار داراي هفتصد هزار حديث است

حديث از احاديث اصول كافي نام  1200در بين سلسله راويان ) تحقيق ديگري دارد
ر عالمه برقعي نيز د! عثمان بن عيسي وجود دارد كه از نظر علم رجال مطرود مي باشد

ضعيف بودن و مخالف قرآن بودن ) كه در ايران اجازه چاپ ندارد(كتاب بت شكن خود 
بسياري ديگر از احاديث اصول كافي را اثبات كرده و حتي بسياري از اين احاديث را كه 

و محمدباقر بهبودي آنها را ضعيف دانسته اند تك تك  ذكر نموده ! محمدباقر مجلسي
ذكر اين نكته خالي از  است؟ ضمناً )شيعيان( ادي بر حديثبه اين ترتيب چه اعتم !!است

ضد و مخالف  لطف نيست كه محال است شما يك حديث پيدا كنيد و بعد حديثي  كامالً
44Fآنرا پيدا نكنيد

 .  بگذريم. 45

سالها قبل در برابر ) يعني اعتماد صرف به حديث( مكتب و مدرسه اخباري گري -۶
رد و بساطش به يكباره از روي كره زمين، مدرسه اصولي شكست كامل و مفتضح خو

برچيده شد ولي متاسفانه مانند غده اي در بطن جامعه شيعي پخش شد و بر سر هر كوي 
و برزن بر زبان  مداحان و آخوندهاي نادان در قالب حديث جاري و در مغز عوام 

                                                 
واجب است، ولي  ص البته در اسالم جايگاه احاديث صحيح محفوظ است و پيروي از سنت پيامبر 45

 .هر حديث جعلي، ضدقرآني، خرافي و مورد ميل دكانداران مذهبي را نمي توان پذيرفت
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ه در و اثراتش اينهمه شعر و دروغ و كفر و خراف. كاالنعام فرو رفت و جا خوش كرد
 !!جامعه ايراني است كه مي بينيد

نه تنها من و يا تمامي محققان غير مسلمان و علماي سني و بسياري از اساتيد  -۷
 غروي، سيدمصطفي حسيني طباطبايي، عالمه برقعي، و همينطور كساني چون شيعه

بر همين اعتقادند كه حديث و روايت .... صالحي نجف آبادي و رچه اي،سيدمحمدباقر د
 . جايگاه مطمئني براي بنا كردن اصول اعتقادي نيست هيچ

ممكن است توسط روحانيون در اينجا شبهه اي مطرح شود كه پس تكليف سنت  -۸

 : و يا امامان چه مي شود؟ پاسخ ص و پيروي از نبي اكرم

ما احاديث و رواياتي كه منطبق با قرآن و عقل و سيره شناخته شده آن بزرگواران  -
وقتي در قرآن خداوند مي  ولي چه كسي مي تواند باور كند كه مثالً. يمباشد را قبول دار

فرمايد به بتهاي كافران توهين نكنيد و حضرت علي در جنگ صفين به ياران خود مي 
فرمايد به جاي توهين به سپاه معاويه آنها را دعا كنيد همين انسانهاي بزرگوار زيارت 

بار كلمه لعن آمده و همچنين ساير  18آن زيارتي كه در  !!عاشورا مي خوانده اند؟
 ،البته لعنت بر قاتالن امام حسين( احاديثي كه از آن بوي شرك و تفرقه و خرافه مي آيد؟

 . )ولي منظور من چيز ديگري است

فرق است بين پيروي كردن از سيره آن بزرگواران تا دنبال هر حديث و روايت و  -
رفتن و دست زدن به اعمال شرك آميز چون قصه دورغين تاريخي و زيارتنامه جعلي 

ما طبق متون معتبر و قديمي تاريخي مي دانيم كه آن بزرگواران بيشتر  .گنبد و قبه ساختن
ولي به عنوان مثال سردمداران روحاني جمهوري اسالمي  ،طالب صلح بوده اند تا جنگ

حسين را كه يك چهار سال جنگ با عراق را بيهوده كش دادند آقايان هميشه جنگ امام 
تحميلي به ايشان بود را عنوان مي كنند و صلح حديبيه و صلح امام حسن و  جنگ كامالً

براي نمونه به  !!در روش ايشان هيچ جايگاهي ندارد... همكاري حضرت علي با خلفاء و
نه آمريكا و نه بزرگتر ... امروز دشمن قادر نيست: اين سخن آيت اهللا خامنه اي دقت كنيد
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قادر نيستند حادثه اي مثل حادثه صلح امام   -اگر در قدرتهاي مادي باشد  -ريكا از آم
حسن را بر دنياي اسالم تحميل كنند اينجا اگر دشمن خيلي فشار بياورد حادثه كربال 

 ،محمد صديقي ،كتاب حاميان وابستگي 3/2/1379سخنراني مورخ (! !اتفاق خواهد افتاد
آن بزرگواران بر  ةسير) 1381ميده چاپ اول تابستان انتشارات اصفهان شهيد حسين فه

مانند سئواالت منكرين خدا از امام ( گذشت و مدارا و اجازه سخن به مخالفين دادن
توجه كامل به حقوق زنان، كمك به فقرا، قرآن را امام خود قرار دادن، تزكيه ...) صادق و

تا وقتي كه (ك به خلفاء نفس و صفاي باطن و عبادت خداوند، همكاري و مشورت و كم
و امر به معروف و حتي قيام عليه آنها ) آنها طبق قرآن و سنت پيامبر عمل مي كرده اند

مانند امام (وقتي كه آنها دست از قرآن مي كشند و جامعه رو به ماديات و فساد مي رود 
ل سنت و براستي آيا برادران اه... گي و اهتمام به علم و دانش و نظافت و پاكيزه) حسين

اختالف آنجا پيدا مي شود  ،حتي ساير اديان در اينگونه موارد با ما اختالفي دارند؟ آري
كه شما بر خالف سيره آن بزرگواران لعن و نفرين مي كنيد و روي قبرها  قصر مي 
سازيد و امام شما به جاي قرآن، حديث و قصه مي شود و روايات و احاديث و وقايع 

براستي شما پيرو علي هستيد؟ علي ! !يد شماست را دروغ مي دانيدتاريخي كه مخالف عقا
علي نام سه  ،در جنگ صفين سپاهيان خود را از دشنام و لعن سپاه معاويه بر حذر داشت

علي هرگاه بر منبر مي رفت براي خلفاي  ،فرزند خود را عمر و ابوبكر و عثمان گذاشت
ازدواج كرد و دخترش را به ازدواج علي با همسر ابوبكر  ،قبلي طلب آمرزش مي كرد

افراد و اشخاص،  :براستي مگر علي نگفته ،دوبار جانشين عمر در مدينه شد ،عمر درآورد
ملتزم شويد به گروه بيشتر : الزموا بالسواد االعظم :مالك حق نيستند و مگر علي نگفته

اد اندكي از اگر تعد. پس ما متوجه  مي شويم كه مشكل، جاي ديگري است... مسلمانها 
روحانيون و مداحان از روي ناداني عربده كشي مي كنند مسلما بسياري نيز براي گرمي 
دكان و برقراري سنت غلط دريافت خمس و داشتن مقلد و كينه توزي با اهل سنت و 

 . بگذريم ،دست نكشيدن از روش غلط آباء و اجداد خود، حاضر به پذيرش حق نيستند
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ديگر از تحليلهاي غلط و سوء برداشت از احاديث به نفع به عنوان يك نمونه  -9
هر . شيعه معتقد است كه نبي اكرم فرموده اند شيعيان علي رستگارند: مقاصد سياسي خود

چند شيعيان واقعي علي رستگارند ولي صحت اين حديث بسيار بعيد است زيرا حضرت 
ايشان در همان زمان در علي در هيچيك از خطبه ها و نامه هاي خود و همچنين ياران 

هيچيك از شعرها و رجزخواني ها و مناظرات و مباحثات به اين حديث و ساير احاديث 
نبي اكرم نظر شخصي  -1: به فرض صحت. بگذريم. مورد نظر شيعه اشاره اي نمي كنند

خود را بيان داشته اند و نفرموده اند اين سخن من وحي و سخن خداوند است زيرا ما 

﴿ طبق آيهمي دانيم                  ﴾ 1-  پيامبر اكرم فقط

 منظور نبي اكرم -2 .در مقام دريافت و ابالغ وحي عصمت كامل و محض داشته اند

دوستان حضرت علي در زمان حيات ايشان بوده اند و نه اينكه كساني بيايند و  ص
 -3. انه اين حديث در كنار دين براي خود دكاني به نام مذهب باز كنندسالها بعد به به

همانطور  -4ن نوشته كه پيروي از علي يعني اينكه او حتما بايد خليفه باشد؟ آكجاي قر
اين حديث  -5. كه در باال اشاره شد شما در هيچيك از روشهاي خود پيرو علي نيستيد

ز اينكه احاديث چگونه مي توانند قرآن را از درست يا غلط، نمونه بسيار جالبي است ا

    ﴿ :موضوعيت و اثر بيندازند خداوند در قرآن مي فرمايد ﴾ :

ولي متاسفانه چنين ... و نفرموده دين يعني سني و شيعه و »دين نزد خدا اسالم است«
ق و با استناد احمقانه به چند آيات واضح و وحدت آفريني به دست يك مشت انسان احم

﴿.حديث از كاربرد افتاده است                    ﴾. » و

 . »گردند ستمكاران به زودى خواهند دانست كه به چه مكانى باز مى
احاديث ريخ با هر گاه ملت ما بتواند اين نكته بسيار ساده را بفهمد كه تا :نتيجه -10

كه علم تاريخ . از هم هستند فرق دارد كه اين دو چيز جدا) نه احاديث اهل سنت(شيعيان 
كه اگر تاريخ، دروغگوي بزرگي . كتابهاي حديثي اهل تشيعبه حقيقت نزديكتر است تا 
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كه با بررسي علمي و بي طرفانه . پدر او و علم كالم مادر اوست احاديث اهل تشيعاست 
را  شيعيان مي توان مشت احاديث دروغ )يعني با بي پدر و مادر كردن آن(يخي متون تار
يك قطعه كوچك از جرياني مبهم و شايد جعلي ولي تاريخ،  احاديث شيعهكه . باز كرد

و در اين راه عقائد موروثي و تقدسات ساختگي و . قطعه كاملي از يك جريان ممتد است
آنگاه است كه بسياري از . ما تاثير نگذاردسفسطه هاي آخوندي در تجزيه و تحليل 

مشكالت ما حل مي شود و ديگر كسي نمي تواند با پيچاندن آيات قرآن، خمس منافع 
ساليانه ما را بگيرد و به جاي انتخابات آزاد، يك عمر با چماق دين و با عنوان واليت بر 

عو عو كنيم و نام خود  ما حكومت كند و يا قالده به گردن ما بگذارد تا مثل سگ دنبال او
سخن خود را با دو حديث پيامبر به پايان مي رسانم براي كساني كه ... را مقلد بگذاريم و

 : به حديث خيلي عالقه دارند البته اگر راست مي گويند

حالل آن است كه خداوند در قرآن حالل كرده است و حرام آن است كه «   -
ه را مسكوت گذاشته مورد عفو و گذشت مي خداوند در قرآن حرام كرده است و هر چ

 )3/134/1780نهج الفصاحه و سنن الترمذي ( »باشد

هيچ چيز را به من ارتباط ندهيد زيرا من چيزي را حالل يا حرام نكردم  ،اي مردم«  -

 ) ةالفصاحنهج ( .»جز اينكه خداي تعالي آنرا حالل يا حرام گردانيد
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 :و بازاريها در ايران در پاسخ مدعي، مثلي مي آورند با اين مضمون عوام
اگر چنين و چنان شد من ريش و سبيلم را مي تراشم و به جاي آن سرخاب و 

هر چند من در تمامي اين تحقيق از مراتب ادب اسالمي خارج نشدم . مالم سفيدآب مي
ر صورتي كه آخوندها فقط به ولي با كمال معذرت از آقايان خوارج حزب اللهي من نيز د

سئواالت اين تحقيق، پاسخي عقلي و منطقي و قرآني و منطبق با شواهد مسلم %  10
 !!تاريخي بدهند، حاضرم چنين كنم
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