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 مقدمه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

فت و همة حمد و سپاس برای خداوند است در برابر معر

گویی خود را مند ساخته و سپاسن بهرهشناختی که ما را از آ

بیت از ربورا و درهائی از علم و آگاهی  به ما الهام بخشیده

 خویش برای ما گشوده است.

نموده  ره سپاس او را سزد که ما را به اخالص در توحید

، وتردید در امر خود شکو اختالف و ، نفاقبینیبد و ما را از

بر ما  دورمان داشته است و به وجود سرور رسوالن

مبرش: کتاب وده و با ثقلین، آن دو جانشین پیااحسان فرم

ما را گرامی داشته است  -ر آنانسالم ب –عترت پاک و عزیز 

جامعه،  ندآور به صالح و سامانهای پیوسته در ما را در گام و

ها در خدمت به انسان .ایت کرده استای سعادتبخش عنبهره

توفیق عطا فرموده  ،فضیلت اپیش آنان، راهبران دانش وپیش

های حق و حقیقت، و پیشرفت در دهاست و در حرکت در جا
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ها و  و در تالش برای حفظ نامههای ما را استوار ها، گامآن

دار قرار داده پیوسته و دنباله عزم ما راآثار  میراث و حفظ

بیم و خواهان آن لطا از درگاه او ثبات و پایداری میم .است

 هستیم که سخنی جز از استواری به زبان نیاوریم و خدا ولیّ

و بهترین  ی خوبلی و سرپرستعطاکنندة توفیق است و موو 

 .استرسان یاری

 یاألمین                                                     



 پیشاهنگ سخن

پس از پرداختن به حدیث غدیر در ابعاد متن  علّامه امینی

و برخی نقدهای فنّی و و سند و راوی و نقل سخنان مخالفین 

از قرن نخست تا قرون  را سرایان ها، یاد غدیریّه پاسخ به آن

حاضر گاهی به اجمال و گاهی به تفصیل به شرح و بسط، 

 پرداخته است.

شان به جا که بعضی شاعران غدیر، در ضمن اشعار از آن

اشاره کرده  بیت پیامبر احادیث فضائل امیرالمؤمنین و اهل

ترم اند، مؤلّف مح هانه، مطالبی مطرح و سخنانی گفتهو به آن ب

ه نقد آن ها را بها و مندرجات آستین همت باال زده، آن کتاب

ت وجود شاعران و نویسندگانی کشیده است. ایشان به مناسب

و هایی آورده از مسیحیان و غیر مسلمان منظومه با انصاف

ی خاورشناسان غربی و بعضی ها را ستوده و در ضمن برخ نآ

ها  نما را که به دنبال آنفکر زدگان مسلمان روشن از غرب

حرکت کرده و آثارشان را به زبان عربی ترجمه و افکار سلیم 
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نسل مسلمان تحصیل کرده را مشوب ساخته و بذر شک و 

 اند، افشا نموده است. معة اسالمی افشاندهد در جاتردی

این بحث را پس از ذکر غدیریه وامق  امه امینیلّع

 گرفته است.، تحت عناوینی پی1نصرانی

سرایانی را  و سوم غدیر، طلوع والیت، غدیریه در جلد دوّم

از جلد دوّم عربی تا جلد یازدهم یکسره آوردیم. اینک در 

جلد چهارم از غدیر، طلوع والیت، به پیگیری مباحث کالمی، 

 پردازیم.های علمی میتحلیلتاریخی و 

                                                                 
 و بعد. 3/4ر.ک: الغدیر، . 1



 نظرات ضالّه جاهلیتنقد و تحلیل و ردّ 

 های جاهلیّت نخست عربده
و رستگاری به کسانی که پس از روشن شدن راه هدایت »

ند، شیطان گمراهشان کرده و با اگذشته خویش بازگشته

 1 .«ها همکاری نموده استآن

تاریخ اسالم، اورشناسان در انسان در مکتوبات برخی خ

یابد. در گفتار باز میقلم و امانت  هایی از نزاکت و پاکینشانه

مغز گفته، و خرد که سخن سبک و بیی هستند، بیاما کسان

ها و ها، دیدهآنان که گوش»آیة کریمه که فرمود: برابر 

هی را های ال ها نبخشیده که آیههایشان هیچ سودی به آن دل

ها را فرا آن استهزاء گرفته بودند.چه به انکار کردند، آن

 8«گرفت.

گویا گرچه ابوجهل مرده، امّا جهل و نادانی هنوز نمرده 

                                                                 
 .25محمد، . 1

 .52احقاف، . 5
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ه و تباه شده، که ابولهب در ژرفای دوزخ سوخت و با آن است؛

هم چنان زبانه  های ضاللت و گمراهی، لیکن لهیب و شراره

طلبد؛ گویا دنیا به عقب برگشته و از کشد و طعمه میمی

 سو بازمانده است. کم تنها آفتابیخورشید اسالم 

دورمنگام کسی است که مردم خود را به جاهلیّت استاد 

پرداخته  نخست فراخوانده و به بازسازی تثلیث خرافی مسیحیت

ر و برداشت غلط از قرآن کریم، تفسی و با تحریف اسالم و سوء

مان مسیحیت است. او با دروغ ه اسالم هخواهد بگوید کمی

به تعبیر  -یحیت نورا از مبشّران مس ها، حضرت محمدبافی

تازد و  یسات اسالم مکند و در کتاب خود به مقدّقلمداد می -او

بیند ندای اسالم در گیرد. او وقتی میاز حق و حقیقت فاصله می

آن به همه  جهان، پیچیده و شرق و غرب دنیا را فرا گرفته و نور

نهند و یان کتاب آسمانی اسالم را ارج مینقاط رسیده و اروپای

دارند و قوانین اعی و شریعت استوار آن را پاس میقانون اجتم

 نند، بر آنان سخت آمده که آن سلطةبیآن را ثمربخش میاسالمی 

مند ها از آن بهرهکه در سایة قدرت قیصرها و کنیسه را گذشته

ورشید د خت بدهد. برایش دشوار است که ببینساند، از دبوده

اخالقیات قرآن مجید،  و درخشددر مغرب زمین می ،اسالم شرق

 ان با فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده است.افکار غربی

شنود، شده که در قلب اروپا، آوای قرآن ببرای او مشکل 

 نه کتاب مقدس را.
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پایی بشنود اروناپذیر است که از زبان فالسفه بر او تحمّل

تی مبارزه کرد و در پرسبا عزمی راسخ با بت که محمد

  1،ای نیاسودطول عمر لحظه

زندگانی است و یا دیگری بگوید که قرآن، قانون همگانی 

ها و ارد و برای همیشه زمانو پیش به آن راه ندباطل از پس 

 8.ستاپیروی شایسته  ،هامکان

-یهاسالم بر پایة محکم و آبشنود که قوانین نیز از سوّمی 

  4های روشن قرار دارد و پایان آن، آیة اکمال دین است.

ها تعصّب دورمنگام را برانگیخته و کتاب حیات و همین

تحت تاثیر  محمد را نگاشته است و مدعی شده که محمد

. او به استاصول مسیحیت  مسیحیت قرار داشته و قرآن همان

، اعتماد کرده و شکاف یوسف ساختهبنمصحفی که حجاج

داند و از  یک سوء تفاهم می میان مسلمانان و مسیحیان را فقط

 منطق. ها و سخنان بی این قماش یاوه

 برایش گریه کن و به عزایش بنشین !مادرای 

 زعیتر بپرسیم: انگیزه او در ترجمةحاال بیایید از استاد محمد 

کتاب حیات محمّد به زبان عربی چیست؟ چه هدفی او را در 

دو در یک پوشش  رار داده و هرکنار امیل دورمنگام ق

                                                                 
 کالم کانت هانری دی کاستری.. 1

 سخن مسیو سنایس.. 5

 .حرف دکتر نجیب ارعد نازی.3
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های اموی هوس های جاهلی و هواوبه نظر ما انگیزهاند؟  آمده

 ست.هاترک اینوجه مش

را  برای زعیتر جالب آمده که امیل، اهل بیت پیامبر

ا دختر رسول خد فاطمهحرمتی قرار داده و به  مورد بی

خالف هایی بافته است. براهانت و دربارة علی مرتضی یاوه

عشق حاکم بوده، واقع که در خانواده علی و زهرا صفا و 

رده است و میان آورده و ژاژخایی کها به سخن از ناسازگاری

 صفحات تاریخ را سیاه کرده است. ،ها مطالبی که به وسیلة آن

م، آن قدر که زعیتر را دهیسرزنش قرار نمییل را مورد ما ام

چون او به آیین خود، هر چند باطل، کنیم. ش مینکوه

ه مدعی مسلمانی است، چرا؟ خواسته خدمت کند، امّا زعیتر ک

آمده با تاریخ صحیح و  «حیات محمد»چه در کتاب همة آن

 ت و مخالفت دارد.ینچه امامیه به ان اتفاق نظر دارند، مباآن

که  زهرا خنان خارج از ادب او درباره فاطمةآیا س

ای است به صورت انسان فرمود فاطمه حوریه پیامبر

ها  و ده 1.مبوسمن شوق بهشت داشته باشم او را میهرگاه 

 سازگار تواند بود؟ 8حدیث دیگر

و صمیمیت او با  علیهای او درباره و آیا ژاژخایی

                                                                 
 .2/62تاریخ بغداد، . 1

؛ 7السوؤل،  ؛ مطالب3/121؛ مستدرک حاکم، 5/555؛ نزهةالمجالس 62صواعق، . 5
 ها. و غیر آن 171لراغبین،  ا اسعاف
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سازد که فاطمه چگونه با واقعیت تاریخی میهمسرش 

 ابواالسود دوئلی در ابیاتی گفته: 

ماه چهارده شبه را  ،رو شوی اگر با سیمای ابوتراب روبه

  1بینی که بینندگان را به حیرت انداخته است.

]خدا  مزبور آیا وجدان پاک شما رفتاری را که نویسندة

سیلی به صورت  دهانش را بشکند[ مدّعی شده که علی

پذیرد؟ مگر علی پا در جای رسول خدا فاطمه زده است، می

انداز  در گوشش طنین گذاشت و سخنان رسول اهللنمی

تو به خشم آید و  نبود که فرمود: ای فاطمه خدا برای خشم

 8شود و چندین حدیث دیگر.خشنود می برای خشنودی تو،

سخن  به علی ت پیامبرمحبّ آیا در فراوانی مهر و

 فرمود: ای عایشه! می کافی نیست که گفت: پیامبر عایشه

ترین است بر من و گرامیترین مردان نزد  علی محبوب

ها و ده 4من. حق او را بشناس و منزلت او را گرامی بدار.

که گفت: از زنان  «بریده»حدیث دیگر و یا سخن 

 و از مردان علی خدا، فاطمه ترین، نزد رسول محبوب

  3بود.
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ا در مقایسه با تاریخ های امیل راندکی از بسیاری یاوهما 

تعجب از عادل زعیتر است که خود را در  ح آوردیم،یصح

گوید معذور دانسته و می های او ار یاوهتکرترجمة آن کتاب و 

  زنی نداشته است! که مجال حاشیه

رای غدیریّه س ،افوهمانی در یاد از ح علّامه امینی

که او از پیروان و محبّان زید  تناسب ایناواخر قرن سوّم به 

زبان درازی به او شهید بوده و بعضی از نویسندگان ضدّ شیعه 

 تحت عنوان: اند،مورد هجوم قرار دادهکرده و شخصیت او را 

فصلی گشوده و از  «زید شهید و شیعة امامیه اثنی عشریّه»

 ای به عمل آورده و پاسخ برخی ژاژخایان واو دفاع جانانه

 سراها را داده است. یاوه

 دفاع از زید شهید

البیت است که  ستیزان و از پیشروان دانشمند اهلیکی از ظلم  ،زید

به فضائل و کرامات آراسته است. شیعه دربارة او از روزگاران 

 نخست جز به قدسیّت و وارستگی، عقیدة دیگر نداشته است.

علی سیدالشهداء،  بن سل حسیناز نفرمود:  پیامبر

رسد و بدنش در و در کوفه به قتل می کندفرزندی خروج می

کناسه به دار آویخته شود، قبرش شکافته گردد و درهای 

 1آسمان به استقبال او گشوده شوند.
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فرمود: زید، مردی مؤمن، عارف،  و امام صادق

شد وفا بود و هرگاه در قیام خود موفق میدانشمند و راستگو 

 1دانست مسئولیت امامت را به چه کسی بسپارد.کرد و میمی

علمای بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و شهید اول و دیگران 

مبرّا و  اتفاق نظر دارند که دامن زید از هر عیب و ننگ و افترا،

 پاک بوده و دعوتش الهی و جهادش در راه خدا بوده است.

د مانند کمیت و ان ا ثنا و رثا گفتهشاعران نامدار شیعه او ر

که زید در نزد قاطبة  ید حمیری و دیگران. خالصه سخن آنس

امامان اهل بیت، دانشمندان و شاعران و ادیبان، دارای  شیعه،

 .استمقامی قدسی بوده 

شیعه و  گوید: زید، رانده شدة که می 8تیمیّه پس سخن ابن

 مردی کافر و فاسق بود، مغرضانه و به دور از حقیقت است.

فاع از زید شهید و ردّ پس از د علّامه امینی

انتقاد » عنوان برخی نویسندگان دربارة او، تحتهای گویی یاوه

اد ها و بعضی نویسندگان را مورد انتقبرخی کتاب «و اصالح

یاوه، بذر اختالف  همانان که با دروغ و قرار داده است:

 ند.اافشانده و امّت یک پارچة مسلمان را پراکنده ساخته

علم و آگاهی به دنبال سخنان  و تو هرگاه پس از حصول

 4ستمگران هستی. ازن صورت خود در آ ها باشیآلود آن هوس
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 اوّل: کتاب عقدالفرید

کتابی ادبی است،  پندارد، کتاب عقدالفرید،بتدا میدر ا هخوانند

هنگام  بیند. امادینی؛ و در آن نوعی نزاکت قلم مینه مذهبی و 

ن لدین ابا شهابکه نویسنده آن،  کندمطالعه مالحظه می

پرداز  گو، همان دروغآلود و مهملعبدربه مالکی، مردی هوس

 گناهکار است.

ها کالم یاوه از او نقل و به نقد آنده  علّامه امینی

 پرداخته است.

ند، دوستی با رافضیان یهود این امّت )شیعه( . رافضیان1

تأخیر به دوستی یهود است، رافضیان نماز مغرب را 

اندازند، رافضیان به طالق سوّم همانند یهود، عقیده ندارند،  می

رافضیان برای زنان مثل یهود، عده قائل نیستند، یهودیان خون 

ها همانند یهود تورات را دانند؛ رافضیهر مسلمان را حالل می

اند. یهود رافضیان نیز قرآن را تحریف کرده ،اندکردهتحریف 

ها، یهود دارند و همچنانند رافضیمیجبرئیل را دشمن 

ها نیز گوشت ند و هم چنین رافضیخوریگوشت شتر نم

 آور دیگر. خوردند، و چندین حرف خندهشتر نمی

کافی است که  ، سخن پیامبر اعظمیاوه نخستدر ردّ 

در روز قیامت تو  1تو در بهشتند.فرمود: یا علی تو و شیعیان 

که، خدا از شما  شیعیان وارد عرصه قیامت شوید درحالی و
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و چندین حدیث  1راضی و شما مورد رضایت خدا هستید.

 و شیعیانش بیان شده است. دیگر که در بیان فضیلت علی

محبّت رافضیان مانند محبت یهود است.  یاوه دوّم او:

ها داود دانند و رافضی یهود ملک و سلطنت را فقط در آل

 دانند.طالب میابیبنا تنها در آل علیسلطنت و مکنت ر

 :علّامه امینی

اگر سخن شیعه مبنی بر حدیث متواتر ثقلین باشد، که بیست 

اتفاق و آن را حدیث مورد  8حجر( )به گفتة ابن اندی صحابه و

 دانند.ثابت می

گناهی دارند که پیرو سخن  چهدر این صورت شیعیان 

 ند؟پیامبر

تا پیدایی ستارگان و در تأخیر نماز مغرب  یاوة سوّم:

ها، در این جا الزم است این سؤال مطرح چشمک زدن آن

 «عقدالفرید» آیا مسائل منسوب به یهود در کتابشود که 

عی به فقه امامیّه داشته است؟ آیا او رجوچقدر واقعیت دارد؟

را شنیده که فرمود: هر کس نماز  و حدیث امام صادق

تأخیر اندازد تا ستارگان در آسمان پیدا شوند و مغرب را به 

 4سوسو زنند، من از او بیزارم.
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گوید که رافضیان، مانند یهودیان سه مییاوة چهارم: 

سه طالق،  اید گفت: در مورددانند، باعتبار مییطالق را ب

و سه طالقه کردن در یک  1ابع قرآن کریم استشیعه ت

مجلس، امری است که در مورد آن باید به کتب فقهی مراجعه 

 کرد.

شیعیان را همچون یهودیان قائل بر عدّه  یاوة پنجم:

داشتن عده برای  داند؛ که باید گفت: در خصوص نگه نمی

 8بانوان، شیعه برابر قرآن به آن عقیده دارد.

در دروغ بودن تهمت حالل دانستن خون  یاوة ششم:

بدانید که شیعه شب و روز قرآن مسلمانان کافی است 

خواند و به آن باور دارد و آن کتاب خدا قتل مؤمن را  می

 داند.می موجب کفر و ارتداد و قصاص

تحریف کنندة قرآن شیعیان را مانند یهودیان،  یاوة هفتم:

شمرد، که گفت: نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه، بر می

را مصون از دستبرد دروغی است آشکار و شیعه قرآن 

ای تحریف کتاب را داند و اگر بخواهی معنگران میتحریف

 تیمیةهای نقل شده از کتاب منهاج السنه ابن بدانی به نمونه

فهمید چه کسانی قرآن و آیات آن را گاه می رجوع کنید آن

 اند؟جا کرده هف و جابتحری
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که  دربارة بغض شیعیان نسبت به جبرئیل و این اوة هشتم:ی

فرود  بر محمد لیاشتباه کرد وحی را به جای عاو 

ورد! باید گفت آن مصداق دروغ شاخدار است و دامن شیعه آ

به جز برخی  !ست شگفتاو نسبت دروغ مبرّا از این تهمت

کنند و را تکرار مینویسندگان مصری که امروز هم آن یاوه 

چه کسی دیگر  کنند؛مسلمانان ایجاد کینه و عداوت می میان

 چنان ادعایی دارد؟!

 د؛نخوریان مانند یهودیان، گوشت شتر نمیشیع یاوة نهم:

های عراق و ایران و هر باید گفت: هر مسلمانی که در شهر

بیند.  ها را پر از گوشت شتر می نشین برود قصابی شیعهمرکز 

 پس این یاوه چیست؟

 
 آور یک دروغ خنده

به نقل از جاحظ، شیخی تندخو و بداخالق در  یاوة دهم:

مد آیعه به میان میکشتی نشسته بود. هرگاه سخن از ش

رسیدند تو از چه شد. پکرد و عصبانی میترش می اَش قیافه

 آید در جواب گفت: از این حرفچیز شیعه بدت می

 که در آن است مرا به یاد شرّ، شوم، شیطان و شغب«شین»

 شرر، شوک )نقصان و کاستی( شفار )رنج( شقا )شر زیاد(

 )ناسزا و دشنام( شتم )رسوایی( شهره )گالیه( شکوی )خار(

 اندازد.می )حرص و آز و بخل( شحّ
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البته شیعه خردمندتر از آن است که در اثبات و یا ردّ یک 

ی دلخوش کند و در پاسخ هایگویی به چنان یاوهفکر و عقیده 

؛ و حرف اوّل 1«و ان شیعته البراهیم» اخالق بگوید: آن شیخ بد

 )تابش( شروق )خورشید( هایی چون: شریعت، شمسواژه

)جوانی( شباب  شفاعت، شرف، )عسل( شهد )هاله( شعاع

باشد که و شفق، حرف شین می شکر، شهامت، شجاعت

ند یا همانند آن شیخ تندخو بگوید من از سنّی هایی مبارککلمه

خستگی(  سئم ) (مرگبه سبب حرف سین که مرا به یاد سام )

سمّ  )بیماری( سقمسبی )اسارت(  سعر )آتش( سقر )دوزخ(

 )تیر( سهم )گناه( سیئه )بدی( دئوس مهلک( )باد سموم )زهر(

 )داد و فریاد( سخب سفلگی، سفاهت، سرطان، سرقت، سهو،

بیماری( سخافت؛ سقط و سقوط، سلّ ) )خشم( سخط

 آید!اندازد بدم میسماجت، می

حصول علم و آگاهی به دنبال و هرگاه پس از 

برای تو ولیّ، دوست و ها باشی نفسانی آنهای  خواهش

  8ای نخواهد بود.کنندهیاری
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 1«االنتصار»دوّم کتاب 

ست هاصفحه و سرچشمه دروغ 174را که در اگر این کتاب 

ات، حجوی صفوای. در جستدروغ نامه بنامی، خالف نگفته

های شگفت و دروغ زشت و فآن را مشحون از حر

را به خواندن آن  های خنک خواهی یافت. ما شمازورگویی

شده. با  دهیم که در مصر چاپ و منتشر کتاب، حوالت می

حقد و کین در دل نویسنده  خواهی یافت که مطالعة آن در

ته است که روح شیعة امامیه از زده و چه طاماتی باف موج می

را دارای هیکل و  شیعیان خداست؛ او گفته است: ها مبرّاآن

ایستد و زوال کند و میدانند که حرکت میشکل و شمایل می

 گوید به نظر شیعه یک زن درشود و میمیجا  یابد و جابهمی

تواند میو گذارندن عدّه  یک روز با یکصد مرد بدون استبراء

 طرف باشد.

ها در البالی مباحث، واضح ها و تهمتجواب این دروغ

 خواهد شد.

 

 2«الفَرق بین الفِرقکتاب »سوّم: 

از هیچ افترا و  ،تیرهای دروغین خود این نویسنده در کمانِ

دروغی نسبت به شیعه فروگذار نکرده است. بر حسب ظاهر، 
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که در  آنچه او را به این گرداب هالکت انداخته، پنداری است

، پیشوایی در ها رافضی» کتابش بیان شده است: 401 صفحه

فقه و روایت و حدیث و لغت و نحو و استادی در سیره و 

ل ندارند و پیشوایان این تاریخ و پژوهشگری در تفسیر و تأوی

وی  «علوم و معارف همگی از اهل سنّت و جماعت هستند.

او در این حتی  کشف این امر، خدا را سپاس گفته است!بر 

 نگری هم کرده است!مینه آیندهز

سرزمین او عراق و محیط زندگانی  این در حالی است که،

بزرگ شیعی در انواع علوم و  او بغداد، مملو از دانشمندان

سید مرتضی  ها بوده است. دانشمندانی چون شیخ مفید،دانش

علی و شریف رضی، نجاشی و کراجکی و ابوی الهدی و علم

 و امثال آنان. ساالر دیلمی

های او را پاسخ گفته و پنبة ما در خالل مباحث یاوه

 ایم.های او را زدهدروغ
از  آگاهی به تو رسید علم وو هرگاه تو پس از آن که 

سوی خدا  ها پیروی کنی برایت ازهای نفسانی آنخواهش

1نگهدارنده وجود نخواهد داشت. ولی و
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 1«الفِصَل فی الملل و النحلکتاب »چهارم: 

نویسد،  ل و نحل و ادیان و مذاهب کتاب میکسی که دربارة مل

بند راستی و امانت  ورخان و نویسندگان دیگر باید پایبیش از م

یا باشد، تا مبادا به کسی نسبتی ناروا و به دور از حقیقت داده 

 آبروی فرد یا ملتی را با یک یا چند دروغ بر باد دهد.

، عکسیی چنین التزامی نداشته، بلکه برگو حزم ابن امّا

فراوان نشان دادن  خالف این رویّه عمل کرده است. هدف اوبر

تنها به کثرت های کالمی و عقیدتی است. او مذاهب و گرایش

 هر که باشد و هر چه باشد.اندیشد و بس، ها میمذاهب و نحله

او در این کتاب چندین تهمت ناروا به شیعه زده و علّامه 

-ده و پاسخ داده است و اینک گزارهها را نقل کر آن امینی

 ای مختصر:

ها بیست ا مسلمان نیستند، آغاز پیدایش آنهرافضی. 1

 است! و پنج سال پس از رحلت پیامبر

گزنده به حقیقت سوگند! از این سخنان رکیک و  جواب:

نشیند و اگر میین انسانیت و آزاردهنده، عرق شرم بر جب

کرد که این دان انسانی داشت، حیا میاندلسی ظاهری، وج

 زبان آورد لیکن ...بر را سخن 

در شگفتم که او چگونه مردمانی را که رو به قبله فرائض 
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سازند و قرآن بر زبان جاری میآوردند و شهادتین جا می هب

کنند  پیروی می یامبر اقدسعاملند و از پخوانند و بدان  می

 ،دنیا را پر کرده استعقاید و احکام  هایشان در زمینة و کتاب

 !خواند؟نامسلمان می

کند در حالی که، حکم قطعی صادر میاو چطور چنان 

ن ند و روایاهست سنّتهزاران شیعه از مشایخ سرشناسان 

باشند. ح ششگانه و دیگر مسانید و سنن میحاحدیث در ص

و  1برد، تن نام میاز نود و سه  امه امینیلّآنگاه ع

های حدیثی مسلمان باشند برای مجموعهنویسد، اگر آنان نا می

 ماند؟مسانید و سنن چه اعتباری باقی میاهل سنت: صحاح و 

داند که آیین همه آنان، دین و توحید او هم نیک می ،آری

طالب  ابیبنشان این است که علیاست و تنها گناه نابخشودنی

و امّا کالم او که تشیع از  ی دارندو فرزندان او را دوست و تولّ

محمد بن سباء است در پاسخ آن، سخن  های عبداهللبدعت

که تشیع، ابداع  کرد علی دمشقی کافی است که گفته: این

باشد توهّمی است  سوداء ف به ابنبن سبا معرو عبداهلل

هر کس  باشد. می تشیعنادرست و ناشی از ناآگاهی از مذهب 

در نزد شیعه آگاه باشد و  )ابن سوداء( از منزلت این شخص

ی رّسخنانش تبوی و ة او که از سخنان علمای آنان را دربار

 باطل بودن آن نسبت را خواهد دانست. جویند، بداند،می

                                                                 
 . 142 -144الدین عاملی  ر.ک: المراجعات، شرف. 1
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 و دیگر صحابه پیرامون علم علی. 2

را داناترین صحابه  گوید: آن کس که علیحزم می ابن

بکر و علم علم ابی گاه دربارة گفته است. آن دروغدانست، 

 ها چند برابر دانشسخن داده، و ادّعا کرده دانش آن عمر داد

 بوده است. علی

دانم به حال این فرمود: من نمی امه امینیلّع جواب:

چنان سخن  که جاهالنه سخن گفته بخندم یا بگریممرد که 

سخره بگیرم که مانند دلشده و  او را بهای گفته یا  احمقانه

کس تردید ندارد  و گمراه، سخن گفته است؟ زیرا هیچ خرد کم

صحابه فزونی داشته و همه  همةبر علم منین که علم امیرالمؤ

کردند. قضایی و غیره به او رجوع می تمشکالو در مسائل 

پرسید و نمی لیکن او در حل مشکل علمی و قضایی از احدی

 فرمود. به احدی مراجعه نمی

اعتراف کرده پیامبر  اعلمیّت علینخستین کسی که به 

 فرمود: آیا راضی بوده است که به فاطمه زهرا اسالم

نیستی که تو را به همسری کسی در آورم که اولین اسالم 

 1آورنده و داناترین و دانشمندترین است؟

ه حدیث نبوی در اعلمیّت دوازد امهلّگاه ع آن

از کتب معتبر حدیثی اهل سنّت نقل کرده است. از  علی

                                                                 
 .2/13؛ کنزالعمال، 3المستدرک، حاکم، . 1
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طالب است، یا بن ابی ناترین فرد بعد از من علیدا جمله:

دانش من است و یا فرمود: داورترین و فرمود: علی گنجور 

  1قضاوت در میان امت من، علی است. داناترین به امر

نسبت به  عایشه به اعلمیت علی و پس از پیامبر

گفته است در میان ما علی داناترین نیز عمر سنّت اقرار کرده، 

بر  فرد نسبت به قضاوت است و چند سخن دیگر که مشعر

8.بر دیگر صحابه است ت علیتقدم و اعلمیّ
 

 . تحریف کتاب3

حزم مدّعی شده که امامیه از قدیم و جدید به تحریفف   ابن

گویند چیزی بفه آن اففزوده و   معتقدند و میو دگرگونی قرآن 

   4چیزی از آن کاسته شده است.

گوید: کاش این نویسندة در پاسخ می امه امینیلّع

کرد و تعیین  می معتبری در تأیید گفتارش اشارهجسور به سند 

نمود چه کسی و در چه کتابی چنین مطالبی را آورده می

 است؟

                                                                 
؛ 1/544الخفاء  ؛ کشف63و  74؛ کفایةالطالب، کنجی، 42؛ مناقب، خوارزمی 2/52مسند احمد، . 1

؛ مطالب 457الوعاه،  ؛ بغیه5/22الظالم   ؛ مصباح5/446ید البالغه، ابن ابی الحد شرح نهج
 ها.              و جز آن 14المطالب، حافظ جزری،  ؛ اسنی1/22؛ حلیةاالولیاء 53السؤول، 

؛ تاریخ ابن 421و  424و 426؛ طبقات ابن سعد، 112الخلفاء،  ؛ تاریخ5/63الریاض النضره . 5
؛ مقتل 67؛ تذ کره سبط، 34السؤول،  حقاف؛ مطالباالة ؛ تفسیر نیشابوری در سور7/326کثیر، 

؛ 5/342االسالمیه،  ؛ الفتوحات4/162الغدیر،  ؛ فیض3/162؛ ارشادالساری 1/52خوارزمی 
 .144 – 3/62ها منبع دیگر؛ ر.ک: الغدیر بزرگ  ده

 .4/165الفصل، . 3
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سلسلة کهن علمای  یابد که در سرمیدر خواننده متتبّع

دات و شیخ مفید و شریف امامیه، شیخ صدوق در کتاب اعتقا

حزم خود به عظمت شخصیّت او  الهدی که ابن مرتضی علم

االسالم طبرسی در میناذعان دارد و شیخ طوسی در تبیان و ا

اند و البیان همگی با قاطعیّت، تحریف را نفی کردهمجمع

اگر سخن از تحریف به میان آمده مراد تأویل است نه اً احیان

بدان معتقد مسلکانش  حزم و هم ادت و نقصان که خود ابنزی

 سازند. و متأسفانه شیعه را متّهم می ندهست

 جایز و خوردن کلم پیی  شیعیان ازدواج با نه زن را . 4

 روئییده و  که بیا خیون حسیین    را به زعم این «کرنب»

 1دانند.پیشتر وجود نداشته است، حرام می

نسبت دروغ این پاسخ: دوست داشتم این نویسنده قبل از 

کرد تا بیابد که احدی از ه شیعه، به فقه امامیه مراجعه میب

مباح نشمرده و علمای آنان، بدون استثناء، چنین ازدواجی را 

دانند. ازدواج با نه زن از ز چهار زن را جایز نمیبیش ا

خصائص پیامبر بوده و در آن اختالفی میان امامیه و فقهای 

 عامه وجود ندارد.

چرا او حتی از یک نفر نام نبرده و به کتابی اشاره نکرده 

 که ازدواج با نه زن را جایز شمرده باشد؟

                                                                 
 و لبو استکرنب، چغندر، قنبیط و کلم قمری و به قرینه رنگ خون، مراد چغندر . 1
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نوشت تا رسوا چیزی نمی  «کرنب» ای کاش او دربارة کلم پیچ

ان، دید که آنافتاد، میراهش به بالد شیعه می شد؛ زیرا اگر اونمی

همراه با برنج و گندم و پزند و را می کنند و آنآن را کشت می

شناس، نقّال  مورّخ، لغتلبی از محدث، خورند و هیچ مطبلغور می

ده حسین رویی پیچ از خون روشی نقل نشده که گیاه کلمف و سبزی

دار رحزم از دروغ بافتن دست ب است. امّا چه باید کرد که ابن

 نیست و هدف او فقط بدنام کردن شیعه است و بس.

   1بکر. تأخیر در بیعت ابی5

های  گردم و با این دروغمون این موضوع نمیامن پیر

حزم خود را  ابنهای بازی شوم و با دجّالرو نمی هآشکار روب

با استاد عبدالفتاح عبدالمقصود و کنم و او را سرگرم نمی

گذارم که در آن موضوع وا می« طالب بن ابی علی» کتاب

8ارائه داده است.را تحقیق جانانه کرده و حقیقت 
 

 نمازی زن با جنین در شکم امامت و پیش. 6

زن با جنین در شکم حزم ادعا کرده که رافضیان امامت  ابن

  4دانند.او را جایز می

پاسخ: آیا به نظر شما این مرد هنگام نگارش این مطلب و 

                                                                 
 .67 – 62الفصل، . 1

. این کتاب به فارسی ترجمه شده و در دسترس همگان قرار 552طالب،  بن ابی رک: امام علی. 5
 دارد.

 .4/114الفصل، . 3
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ی هاسایر فتواهای بدون مدرک و مأخذ، به کتابی از کتاب

رجوع خصوص مبحث امامت،  شیعه در زمینة کالم و عقاید به

حتی دیگر  ،کرده و اینگونه دروغ و یاوه بافته است؟ نه هرگز

سخنی های شیعه غیر امامیه اثنی عشری هم چنین فرقه

کرد جز داد و دلیل ذکر میمنبع ارائه میاند. ای کاش او  نگفته

 که باید گفت: این

  1«کنند.ن به اولیاء و دوستان خود وحی میشیاطی»

 . محبّت پیامبر دلیلی بر فضیلت7

نسبت به کسی فضیلتی  گوید: مهر پیامبرحزم میابن

بود، دوست موی خود را که کافر او نیست؛ زیرا پیامبر عبرای 

 8داشت.می

و محبت تأکید  رحم و مهر پاسخ: پیامبر گرچه بر صله

داند، هر چند خویشی رحم می کفر را مانع صلها امّدارد، 

 نزدیک باشد.

عموی خود، ابولهب را دشمن  به همین جهت پیامبر

 ای مستقل، از او برائت جست و داشت و با نزول سورهمی

 ها. نظایر این

داشت، نشانه پیامبر خدا کسی را دوست مین اگر بنابرای

ابوطالب را  ت. پیامبررسوخ ایمان در دل او بوده اس

                                                                 
 .151انعام، . 1

 .154و  153همان، . 5
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حزم ادعا کرده  داشت و تاریخ صحیح از آنچه ابندوست می

 خالی است.

 وطالب به سوگ نشست و به علیهنگام وفات اب

ودفن کند و  مود برود و ابوطالب را غسل و کفنفر

1مرثیه سرود.منین برایش امیرالمؤ
 

حبیه مسیکینا و   ویطعمون الطعام علی ». در تأویل آیه 8

 2«یتیماً و اسیراً.

گوید: رافضیان مدعی هستند که این آیه در شأن حزم می ابن

طالب است و آن درست نیست و آیه بر عمومیت ابیبنعلی

 4خود باقی است.

گوید این آیه در شیعه میکه تنها  حزم پنداشته ابن پاسخ:

که جمع  بیت نازل شده، غافل از این و اهل شأن علی

و کثیری از پیشوایان تفسیر و حدیث چنان روایت کنند و اگر ا

نماید مصیبت داند و انکار میداند، مصیبتی است و اگر مینمی

 .استتر  بزرگ

را در شأن  «هل اتی»نزول سورة  آنگاه علّامه امینی

کند، و در ادامه نقل می از سی و چهار منبع و مؤلفاهل بیت 

نماید: حسن و جریان از قول ابن عباس اشاره می به متن

                                                                 
 الن و ما در این باره بحثی مستقل خواهیم داشت.رک: اسنی المطالب، زینی دح. 1

 .6، سوره دهر.5

 .4/142الفصل،  . 3
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ای از یارانش به همراه عده حسین بیمار بودند پیامبر

ها پیشنهاد کردند که ت آمدند و برای شفای آن نور دیدهادعی

نذری به عمل آید. پس علی و فاطمه و فضّه نذر کردند اگر 

روز روزه گیرند و آنان بهتر شدند. لیکن آن دو شفا یافتند سه 

از شمعون خیبری سه پیمانه  علی در خانه چیزی نبود.

و به تعداد  جو قرض گرفت. فاطمه زهرا آن را آرد کرد

آنان روزه گرفتند. روز و اعضای خانواده پنج تکه نان پخت 

اوّل هنگام افطار، بینوایی پشت درِ خانه ایستاد و گفت من 

ها ایثار کردند. ستی هستم، به من کمک کنید آنمسلمان تهید

روز دوّم یتیمی و روز سوّم اسیری تقاضای کمک کرد و آنان 

 طعام خود را دادند و سه روز چیزی نخوردند.

آمد و رسول خدا ضعف او را دید  نزد پیامبر علی

و به خانه آمد و فاطمه زهرا را هم ناتوان دید. در این هنگام 

1جبرئیل فرود آمد و هل اتی را بر پیامبر نازل کرد.
 

 با علی . اخوّت و برادری پیامبر9

فرمود: من اگر کسی را به  حزم گفته، رسول خدا ابن

چه او برادر و  گزیدم،گرفتم، ابوبکر را بر میدوستی می

                                                                 
احدی و کشاف زمخشری و ؛ مستدرک حاکم و اسباب النزول و47و  3/45رک: عقدالفرید . 1

الحدید  . مطالب السؤول و سبط ابن جوزی و ابن ابیالمناقب خوارزمی و تفسیر فخر رازی
ن حجر نجی شافعی در کفایة و بیضاوی و تفسیر خازن و فوائد السمطین و االصابة ابمعتزلی و گ

 ها... . البیان و نور االبصار شبلنجی و جز این و تفسیر روح
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اخوّت من است. مطلبی جز این صحیح نیست، و امّا مصاحب 

 بن حنیف صحیح نیست. و برادری علی، جز با سهل

حزم آن را صحیح پنداشته،  من دربارة حدیثی که ابن پاسخ:

گونه  کنم، آن در صحّت آن خدشه وارد نمی گویم وسخن نمی

خدشه وارد کرده  ،«تکتف و دوا» که عمربن خطّاب بر حدیث

است،  نقل شده بیماری پیامبرکه هر دو حدیث در هنگام 

حدید که او این الابیکالم ابن نیز چنان که در صحیحین آمده، و

مقابله با حدیث  های خانواده ابوبکر درحدیث را از ساخته

 اند.جعل کردهها  داند و آن میمؤاخات، 

کنم که را یاد نمی قتیبه د آن، کالم ابنحتی در توضیح مفا

گفته مراد از اخوّت با ابوبکر، اخوت اسالمی و همگانی است 

آمده است؛ مانند روایتی که  1«انما المؤمنون اخوه» که از آیة

چنان  . همفرموده است« ای برادر» به عمر و زید و اسامه نیز

که دوستی در آن حدیث دوستی ویژه نه دوستی عمومی است 

نیز آمده  8«الّا المتقین وّئذ بعضهم لبعض عدماءُ یواألَخِلَّ» که در آیة

 است.

برادری ویژه که به وحی و فرمان الهی صورت گرفت و 

براساس تجانس و تشابه اخالقی و روحی انجام یافت، چنان 

عوف   بن  بکر و عمر و میان عثمان و عبدالرحمنن ابیبرادری میا

                                                                 
 .14حجرات، . 1

 .27زخرف، . 5
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سلمه اهلل و ام دختر رسولاطمه و بین ف 1و بین طلحه و زبیر و....

نیز   ، مطرح شد، رسول خدا8ایّوبو میان عایشه و زن ابی

علی را به آخر انداخت و فرمود: من تو را برای خود نگه داشتم 

 تو برادر و وارث من، برادر و رفیق من در دنیا و آخرت هستی.

حزم چگونه جز حدیث خود را  کنم که ابنتعجب می

گونه  ورزد. اینزند و دشمنی میالف میداند و میصحیح ن

کند و این انسان تیره انسان را کور و کر میجا تگی بیفریف

 4شود.راه حقیقت میسدّ فکر و نادان، 

طالب، چیزی است  ابی بن برادری میان رسول خدا و علی

زنی کرده و دروغ  صوص آنان و هر کس جز آن گوید الفمخ

 بافته است.

پنجاه حدیث با ذکر منابع  علّامه امینی گاه آن

کند که سخنوران و ی در این زمینه آورده و گوشزد میگوناگون

شاعران فراوانی در اشعار و قصائدشان حدیث مؤاخات را 

 ما از آن همه اند. بخش آثار ادبی و کالمی خود ساختهنت زی

 آوریم.ک میحدیث یک حدیث را از باب تبرّ

فرمود: انا عبداهلل و اخو  اسدی: علین عبداهلل عبادب

رسول اهلل و انا الصدیق االکبر ال یقولها بعدی الّا کاذب ... : من 

                                                                 
 ها تن از صحابه که نام برده شده. و ده. 1

 .16خصائص، نسائی، . 5

 .152 – 111/ 3رک: الغدیر . 3
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بنده خدا و برادر رسول خدایم صدّیق اکبر منم، آن وصف را 

کند. من در هفت برای خود ادعا نمیبعد از من جز دروغگو، 

 1گزاردم.م و هفت سال پیش از مردم نماز سالگی ایمان آورد

 . علم خدا11

گویند حکم میبنکلمان شیعه مانند هشامحزم گوید مت ابن

دانسته، و حادث است و خدا در آغاز چیزی نمیعلم خدا 

 . سپس دانایی را کسب کرده است، و این کفر است و...

شما این سخن یاوه و دروغ فاحش را در هیچ کتاب  پاسخ:

 یابید.ی و چاپی نمینسخ خطّو اثری از متکلمان شیعی، اعم از 

نخستین کسی که این نسبت دروغ را به هشام داد جاحظ بود 

الحدیث  که از قول نظام نقل کرده است. رای ابن قتیبه در مختلف

ها از دشمنان آنو خطّاط در االنتصار نیز همین است.  41صفحه 

ند و کالمشان دربارة هشام مسموع نیست. اینک بنگرید سر سخت

شام که در از سیّد مرتضی در دفاع از ه« 18شافی /»به کتاب 

ر جواب دیگر نسبت های ناروای ای دسخن عادالنه و محققانه

 بن حکم شیعی گفته است. محزم دربارة هشا ابن

 شمس . حدیث رد11ّ

طالب  بن ابی علیگویند: خورشید دو بار برای شیعیان می

 .8برگشته است 

                                                                 
ها  و ده 2/541؛ تاریخ ابن عساکر 543- 544/ 1، سیرة ابن سیدالناس، 152 – 3/11الغدیر . 1

 کتاب دیگر.

 .2/3و 5/76الفصل، . 5
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پاسخ: چه بسا خوانندة این سخنان رکیک و گزنده و 

پندارد که حدیث ردّالشمس از احادیث  ،حزم دار ابن نیش

را مخصوص شیعه است البته نزاکت کالم و ادب اخالقی ما 

حزم مقابله به مثل  با ابندارد و از ناسزا گویی و فحاشی باز می

از شمس را جمع بسیاری  دّبدانید حدیث رَکنیم. امّا نمی

سه از چهل و  علّامه امینیاند و  حافظان گزارش کرده

نجی آن را از معجزات رسول خدا برد. شبلکتاب نام می

 اش گوید: شمارد و بوصیری در قصیده می

خورشید با درخشش برای علی برگردانده شد تا نمازش 

آهنگی ناشی از  را ادا کند و سپس برگشت و غروب کرد با

 درد جدایی که وصال، درمان آن است.

 متن حدیث: 

صهباء از  نماز ظهر را در اسماء بنت عمیس: رسول خدا

 .جا آورد و علی را برای انجام کاری فرستاد سرزمین خیبر به

بعد  از انجام مأموریت بازگشت، پیامبر هنگامی که علی

تکان  از ادای نماز عصر، سر به دامن علی نهاد و آرمید و علی

 نخوانده بود.عصر نخورد. خورشید غروب کرد و علی نماز 

الهی عرضه داشت: خدایا  بیدار شد و به درگاه پیامبر

داری کرد تا او استراحت برای پیامبرش خویشتن علی

نمازش را ادا کند. تو نیز خورشید را برای او برگردان تا 

ها آشکار شد شید برگشت و نور آن بر باالی کوهنماید. خور
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برخاست و وضو ساخت و نماز عصر خواند و  و علی

 آنگاه آفتاب غروب کرد.

 1«داند که دروغگوی متکبر و مغرور، کیست؟فردای قیامت خدا می»

 

 2پنجم: ملل و نحل

سرایی یاوه گویی و، هر چند که در بدزبانی و بیهودهاین کتاب

ایی از آن، نظرهای حزم نیست؛ اما در فرازه همانند کتاب ابن

ای که هیچ خواننده های فراوان آمدهساختگی و دروغ

 ها را نادیده انگارد و انتقاد نکند.تواند آن نمی

سخنان شهرستانی را در دو بخش به  علّامه امینی

بخش اوّل به نقد و پاسخ به  ده است. دریبوتة نقد کش

تعالی،  خدا ه به بزرگان متکلمان شیعه، دربارةهایی ک دروغ

های او  سرایی در بخش دوم یاوه نسبت داده، پرداخته است و

 را دربارة شیعه و تاریخچة امامان، پاسخ داده است.

 بخش اوّل:

ی است دارای ابعاد در حکم گوید: خدا جسمبنهشام. 1

و جهت خاصی قرار ، و در جای مخصوص هفت وجب خود

 گرفته است!

                                                                 
  .52قمر، . 1

 .246تألیف فیلسوف اشعری مذهب محمد بن عبدالکریم شهرستانی متوفای . 5
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 داند!االطاعه میام[ علی را خدای واجب. او ]هش8

پندارد  خدای تعالی را به صورت انسانی میسالم بن. هشان4

نوری است درخشان که که در باال خالی و در پایین پر است. او 

کند و دارای حواس پنجگانه و دست و پا و دیگر پرتوافکنی می

 اعضا است. امّا گوشت و خون نیست و نوری سیاه است! 

دور گناه دانسته، اما صکه امامان را معصوم می ام با اینهش

 دانست!را از پیامبران مجاز می

 صفاتش؛خدا پیش از پیدایش  گوید،بن اعین می ة. زرار3

 مرید و گوینده نبوده است!زنده، بصیر،  دانا، توانا،

خدا نوری است به شکل گوید،بن نعمان می . محمد4

 انسان، لیکن جسم نیست.

بن عبدالرحمن فرشتگان را حامل و عرش را  یونس .6

شیعیان بوده و در این باره از  پنداشته و اوخداوند می حامل

 هایی نوشته است!کتاب

باطل را به بزرگان  های پوچ و ی این عقیدهشهرستان پاسخ:

که قدم در جای پای امامانشان  دهد. همانانیشیعه نسبت می

در حرکت بودند. این گذاردند و همانند سایه به دنبالشان می

کردند و دانشی را پخش و ای را باور نمیمردان، عقیده

نمودند، مگر ساختند و اظهار نظری نمیتشر نمیحکمتی را من

آن، دلیل و برهان و یا بیانی شافی و  شان برانکه از سرور آن

 صریح و غیر قابل تردید، اقامه شده باشد.
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وانگهی، تعریف و ستایش امامان از آن بزرگان در حّد 

بودند که شهرستانی اوان نقل شده و اگر آنان چنان میفر

مدّعی شده است، به افشاگری پرداخته و آنان را از خود دور 

ن و گمراهان نیز چنین کردند غالیاکه دربارة  چنانمی کردند؛ 

از ها را از اطراف خویش رانده و رسوایشان ساختند. غیر و آن

 اند که آن مردان فضیلت راامامان، این عالمان بزرگ شیعه

 اند.ستوده و مقامشان را بزرگ دانسته

های هشامیه، هایی به نامکنون فرقهی قدیم تاهااز زمان

مورد پذیرش شیعه نبوده است. علمای سیّه جز آن زراریه، یون

الهدی و سید شیعه مثل ابن عتائقی حلّی و شریف مرتضی علم

به ها را اند و انتساب آنتضی رازی، این عقاید را نفی کردهمر

 دانند.بزرگان شیعه، تهمت و افترا می

سبت به شیعه تواند چنین عقاید واهی را نیآیا کسی م

کسی و یا گوش کسی شنیده شم آیا چ اثبات کند؟ نه هرگز؛

هایی که هایی در آن زمینهبدالرحمان کتابن عب که یونس

نه هرگز؛ حتی خود شهرستانی ادعا کرده دیده یا شنیده باشد؟ 

 افته است.فقط یاوه بها را ندیده و نشنیده، شهرستانی هم آن

 پردازی او در تاریخ است بخوانید: تر، دروغشگفت

 بخش دوّم:

 بن محمد، اختالف کردند. پس از وفات علی. شیعه، 7

علی معتقد شدند و جمعی امامت ای به امامت جعفربنعده
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روه اول رئیسی داشتند به نام علی را پذیرفتند. گبنحسن

بن علی را تأیید  ن طاحن که اهل کالم بود. او جعفربن فال علی

بن  بن حاتم نمود و فارسمردم را به سوی او متمایل کرد و 

 ماهویه هم او را یاری کرد.

حسن را حماریه لقب  شهرستانی مدعی است که پیروان

 هایی از این قبیل.دادند و یاوه

روند تا به تئاتر و کاباره میگاهی افراد  :پاسخ علّامه امینی

اب شهرستانی برای این کتچیزی ببینند یا بشنوند و بخندند.

جهالت که شخص به  ، جز اینتر استمقصد مناسب

افتد که خندد و از سوی دیگر به گریه مییشهرستانی م

هایی پیدا شده و بذر بیند در میان مسلمانان چه جرثومه می

 اند.اختالف و دشمنی افشانده

و  هاگر شهرستانی این مسائل را که به عنوان تاریخ به هم بافت

 تری است. گداند مصیبت بزرداند، مصیبتی است و اگر مینمی

علی و بننحس م که شیعه در امامت بینیدانستمیکاش 

البته او پیش از وفات اند؟ علی چه وقت، اختالف کردهجعفربن

بن علی دعوی امامت کرده است و کاش  برادرش حسن

بن فالن طحّان کیست که جعفر را تأیید  دانستیم این علی می

و کی از دنیا رفته است؟ به اصطالح عرب  متولد شدهکی  کرده؟

دانیم، که بوده ما که نمی ،آدمی خیالی و ذهنی« هیّ بن بیّ»این

 خبر ندارد! شناس نیز، داند و ستارهنی هم نمیشهرستا
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 علی را حماریه خواندند کیستند؟حسن بن آنان که پیروان 

همواره مورد حسد بودند و خود  اهل بیت پیامبر ،آری

اند،  احترامی و ناسزاگویی قرار گرفتهشیعیانشان مورد بیو 

 گذاری چیزی سراغ ندارد.لیکن تاریخ از چنین لقب

ری نبوده تا مردم را بن فضال در زمان امام حسن عسک حسن

به جعفر ارجاع دهد و هم چنین امام حسن دختری به نام فاطمه 

 شده و بس.ها در کشکول شهرستانی یافت  نداشته فقط این دروغ

 . ویژگی شیعه در نزد شهرستانی  2

به تناسخ و حلول و تشبیه  عی است که شیعیاناو مدّ

 1معتقدند.

دهم که شیاطین بر چه آیا به شما خبر ب» اسخ علّامه امینی:پ

گناهکار گوی زِن یاوه ها بر هر الفآیند؟ آنکسی فرود می

 8«ها دروغ گویند.آیند و بیشتر آنفرود می

 آوری شده و از نظرها گردشیعه در کتاب عقاید مجموعة

باشد. شما دست به هر کتابی بگذارید و هیچ کس پوشیده نمی

جو و ی بپرسید و حتی از عوام شیعه پرساز هر عالم شیع

 هودة شهرستانی خبری نخواهید یافت.از این سخنان بی ،کنید

ه حسین است که این فقط خود شهرستانی و در قرون اخیر ط

 اند.دروغ را بافته

                                                                 
 .5/2ملل و نحل مطبوع در حاشیه الفِصَل . 1

 .551شعراء، . 5



   الغدیر همراه   40 

بهترین بیان در هویت شهرستانی سخن محمد خوارزمی، 
البلدان نقل کرده است. عجمهم عصر اوست، که یاقوت در م

 گوید.او می
غ نداشت و اگر شهرستانی در مسائل عقیدتی خبط دما

شد و ما از کثرت فضل و دانش او و ملحد نبود، پیشوایی می
که با این وجود چگونه به  فراوانی خردش در شگفت بودیم

یست. چیزهایی گرایش داشت که دلیل معقول و منقول بر آن ن
و  از خواری و محرومیت از نور ایمانبریم به خدا پناه می

به  سبب آن بوده که او از نور شریعت روی گردانده و
ست و میان ما و او های فلسفه مشغول شده ا تاریکی

 هایی بود.گوها و بحثو گفت
دفاع از  های فلسفی و درشهرستانی در حمایت از مسلک

رد و من در برخی جلسات وعظ او کها پافشاری زیادی میآن
نشنیدم او گفته باشد: خدا گفت، رسول اهلل رفتم هرگز می

، خبری نبود. خدا گفت و حتی در مجالس او از مسائل شرعی
  1تر و داناتر است.به حال او آگاه

هوس خود را معبود خویش را که هواو آیا دیدی آن کس»

او مهر  ش و دلبر گو را آگاهانه گمراه ساخت وو او  گرفت

 اش، پرده آویخت. دیده زد و بر روی

د او را هدایت کند. آیا بیاد پس جز خدا چه کسی توان

 8«آورید؟ نمی

                                                                 
 ؛ دار صادر بیروت.3/377و  2/312معجم البلدان . 1

 .35جاثیه، . 5
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 منهاج السنه -ششم

حقیقت نامش  خالفاستید کتابی را بنگرید که براگر شما خو

تألیف ابن تیمیه « منهاج السنه» گذاری شده باشد، به کتاب نام

 «البدعة منهاج»ه است این کتاب شایست مراجعه کنید! (782)م.

گویی، گمراهی، بدگذاری شود. این کتاب پر از دروغ، نام

انکار مسلّمات، تکفیر مسلمانان، تأیید اهل بدعت و عداوتِ 

وارونه نشان و به جز دجّال بازی، است  اهل بیت وحی

دادن حقایق، تحریف، برخوردهای وقیحانه همراه با 

 بینید. نمیدیگر ی، دشنام، تهمت و افترا چیزی ناسزاگوی

ها و ن تهمتاز آ بیست و سه نمونه علّامه امینی

چه سیاری بزرگوارانه گذشته است و آندروغ را نقل و از کنار ب

معتبر از دیدگاه جنبه تاریخی و کالمی داشته، به استناد منابع 

 اهل سنّت، به بحث گذشته است.

کنیم و و چند یاوه او را اختصار مرور میدر ابتدا بیست 

 کنیم.را به اختصار، یاد می های علّامهپاسخسپس 

تی را دوست ندارند و ح ها، عدد عشر)ده(رافضی –یک 

ها ده تیرچه به و در آن سازندها را با ده ستون نمیساختمان

را  )ده تن بشارت داده شده( عشرة مبشّرهبرند؛ زیرا نمیکار 

  1هایی از این قبیل.، دشمن دارند و یاوهطالبابیبنجز علی

اده و رافضیان برای امام منتظر، جاهای خاص قرار د -دو

 کشند.با مرکبی آماده، انتظار می

                                                                 
 ه. 756؛ تألیف ابن تیمیة، متوفا در زندان مراکش به سال 5/143و  1/6السنه،  منهاج. 1
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ه او حمیرا رافضیان میش سرخ موی را عایشه نامند ک -سه

کَنند و دهند و موی تنش را میرا آزار مین بوده و آ

 نمایند.که بدین وسیله عایشه را شکنجه میپندارند  می

کنند و آن را رافضیان پوستی را از روغن پر می -چهار

خورند و آن را رمز قرار شکافند و روغنش بیرون آورده مییم

 خورند.اند که عمر را زده و خونش را میداده

نامند و عمر میان دو دراز گوش آسیا را ابوبکر و یرافض -پنج

 ای باشد برای آن دو.دهند تا عذاب و شکنجهها را آزار میآن

)خلیفه اول و  های آن دو تن گاهی نام انیرافض -شش

نویسند. حتی یک وقت بعضی را در زیر پاهای خود می دوم(

زد و ی آن کس که چنان کرده بود چوب میاز حاکمان بر پا

ها را خواهیم زنم و هماره آنوبکر و عمر را میگفت من ابمی

 تا نابودشان کنم.زد 

ان، سگانشان را ابوبکر و عمر یبعضی از رافض -هفت

 دهند.ها را مورد لعن و نفرین قرار میخوانده و آن

یان از همه طوائف اهل قبله، دروغ در میان رافض -هشت

که از  با این ی شیعه،و بخاری از احدی از فقها تر استشایع

 اند، حدیث روایت نکرده است.نیکان بوده

اصول دین در نزد امامیه مبنی بر چهار اصل: توحید،  -نه

 عدل، نبوت و امامت است.

بیشتر تعطیل است و در آن  )شیعه( مساجد رافضیان -ده
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و  در عوض مشاهد شود،ار نمینماز جمعه و جماعت برگز
کوشند، ها میو در بزرگداشت آن ایر و آباد استمقابرشان د

 دارند. ها پاس میخانه خوانند و مانند بتجا نماز می در آن
اند که آیة پنجاه و پنج برخی از رافضیان مدعی -یازده

السالم نزول یافته است امّا به سورة مائده، در حق علی علیه
 اتفاق دانایان حدیث، چنین چیزی دروغ است.

و اهل  توانند ایمان و عدالت علینمی انیرافض -دوازده
بهشت بودن او را اثبات کنند؛ تا چه رسد به اثبات امامت و 

 1پیشوایی او، هرگاه چنان مقام را برای ابوبکر و عمر اثبات نکنند.
، نصیرالدین طوسی و پیروان او و همه ابن تیمیة -سیزده

داده  رافضیان را به ارتکاب انواع معاصی متهم و مورد اهانت قرار
و ترک نماز و گناهان دیگر حتی در ماه رمضان را به آنان نسبت 

 داده است.
کذاب  هایی مثل مسیلمةشتهمرتدان و از دین برگ -چهارده

ها اند، امّا رافضیان آنصدیق بوده مشهورترین دشمنان ابوبکر
بکر واند و ابرا دوست دارند و گویند آن مرتدان، بر حق بوده

 ده بر طریق باطل است. که با آنان جنگی
علّامه حلّی مطالبی گفته که دلیل بر ناآگاهی  -پانزده

در شأن اهل بیت. در حالی که،  «هل اتی» اوست، مثل نزول
و ازدواج علی و فاطمه در مدینه بوده و پس از آن مکی است 

 اتفاق افتاده است. 8هجرت
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س آیة بیست و سوّم شورا، علّامه حلّی، بر اسا -شانزده

 بیت را واجب دانسته و آن درست نیست. مودت اهل

 حدیث مؤاخاه و برادری رسول اهلل ابن تیمیة -هفده

 جعلی و باطل دانسته و شگفتا! را با علی 

انّ فاطمه احصنت فرجها و » او با قاطعیت، حدیث -هیجده

 را مردود می داند، و منتظر جواب باشید. «اهلل ذریتها علی النار رَّمَحَفَ

علی مع الحق، و »مدّعی است حدیث  ابن تیمیة -نوزده

ترین دروغ هاست بزرگ «یدور معه حیث دارمع علی، الحق 

 نقل نکرده است. و احدی آن را از پیامبر

انید و را در صفحات بعد بخو شما جواب علّامه امینی

خواستید  رمی ابن تیمیةشبر جهالت و دروغگویی و بی

 بخندید و خواستید گریه کنید.

خشم و غضب خدا برای غضب » او حدیث -بیست

دروغ قلمداد کرده و  «فاطمه و رضای او رضای فاطمه است

  1شده است.ننقل  گفته است چنان حدیثی از پیامبر

را انکار و  او حدیث فاروق بودن علی –بیست و یک 

این در کند. همچنین مالک بودن حب و بغض او را نفی می

در عهد پیامبر منافقان را جز از »بن عمر که گفته:  گفتار عبداهلل

نیز تردید ایجاد کرده و آن را  «شناختیمدشمنی با علی نمی راه

 داند.فاقد سند معتبر می

                                                                 
 و ... . 531و  5/176همان کتاب، . 1
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در  های علی مدعی است جنگ ابن تیمیة -بیست ودو

او شخص جمل و صفین به امر رسول خدا نبوده، بلکه نظر 

 بوده است.

های پرچم، پیام برائت، مباهله و او حدیث -بیست و سه

دیگر احادیثی را که علّامه حلّی نقل کرده مورد تردید قرار 

ها پاسخ داده و ده آن یاوه به همة علّامه امینی 1دهد.می

 کند.اثبات می منقبت و برتری برای علی

کسی خود  ا! آیا عجیب نیستهای علّامه امینی: شگفتپاسخ

هایی رسوا و سخنانی نامد و چنین دروغاالسالم می را شیخ

پایه بگوید؟ او طوری حرف زده که گویا تحقیقی نو و  بی

کرده و افسانه عشره ساخته و عجیب تر ای تازه کشف فلسفه

( خود را به علم و فضیلت منسوب داشته ه)ابن تیمی که او آن

بافته که گویا یک هایی کرده و یاوه هاامّا ژاژخایی

؛ گوید ره از دانش و حدیث، سخن میبهچران بیگوسفند

دربارة شیعه  هپایه و اساس. ابن تیمی همه دروغ و بیسخنانی 

منقرض شده که هیچ که گویا از قومی  گوید چنان سخن می

 زند.نمانده است، حرف میاثری از آنان باقی

ها انسان شیعی در در حالی که، در روی زمین میلیون

کشورها و شهرها با کتاب ها و آثارشان زندگی می کنند و 

او را در کتابی از کتب  «عشره» افسانهآیا بکوشید؛ اگر شما 
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کند یابید؟! آری، شیعه، شب و روز قرآن تالوت میشیعی می

 1«عشر امثالها هُلَفَمن جاء بالحسنه »و در آن آمده است: 

 8«والفجر ولیال عشر...»

و چندین آیه دیگر. شیعه در هر جمعه دعای عشرات را 

شناسد و برای امام ده ده نام می خواند و برای پیامبر می

از پیامبر ده خصلت به  خصلت قائل، و معتقد است علی

ده و شیعة علی به ده مورد بشارت داده شده است و رارث ب

دیگر  نمونةها  باشد و دهباالخره ده خصلت از مکارم اخالق می

های شیعه، سخن بر محور عدد ده به میان آمده که در کتاب

 است.

رقم ده و امثال آن به تنهایی خصوصیتی ندارد  ،وجود بااین

 باشد.و دارای ارزش نمی

دهیم صفحات کتابمان را با ارائه این قبیل ما ترجیح می

 قرآن عمل نماییم که ها، سیاه نکنیم و به مصداق کریمةخرافه

ها بزرگوارانه و از کنار آن یاوه4«اذا مرّوا باللّغو مرّوا کراماً و»

 توان مسکوت گذاشت.بگذریم، امّا همة آن ها را نمی
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و مدّعی 1کندم میگویی متّه ، شیعه را به دروغابن تیمیة

شود که اصحاب صحّاح به همین سبب، از قدمای شیعه، می

که، شما در صحاح ششگانه  اند درحالیحدیث نقل نکرده

 8بینید. صحابه و تابعین میم از ، اعهای فراوانی از شیعهروایت

نویسد: اصول دین در نزد امامیه به صراحت می هابن تیمی

ت و امامت. و شیعه صفات را چهارتاست: توحید، عدل، نبوّ

دانند و در پوشش کنند و قرآن را مخلوق میاز خدا نفی می

کنند و  ت شیعه صفات را از خدا نفی میامامنبوّت و عدل، 

و در پوشش عدل، قدرت خدا را دانند قرآن را مخلوق می

 4امت قائل نیستند.خدا در قی ند و به رؤیتمنکر

قی میان اصول الً: فرناآگاهی او به این درجه است که اوّ

اشته ثانیاً: دو نفر شیعه هم یافت دین و اصول مذهب نگذ

  ند.ناز اصول دین ندانشود که معاد را 

بلی اگر شیعه امامت را از اصول دین بشمرد به مفاد آیه 

که مراد،  «والذین آمنو» پنجاه و پنج مائده و با تکیه بر جملة

 دور از حقیقت نگفته است، و در آیةسخنی  ،است علی
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اکمال دین، سوم از سورة مائده، خدای سبحان والیت علی را 

بدان معناست که امامت امیرالمؤمنین کمال دین دانسته و این 

از اصول دین است و از سوی دیگر به نص آیة  علی

لیغ والیت و امامت موال شصت و هفت مائده قصور در تب

کوتاهی در انجام رسالت تلقی شده است و چیزی  علی

که خارج از اصول دین باشد دارای چنین ویژگی نیز نباید 

  1باشد.

چه در تفسیر آیة تبلیغ ت آنقریب به همین مضمون اس

 8گذشت.

که اعمال انسان به صحت امامت و والیت  نکته دیگر این

بستگی دارد و آن، شرط است. پس امامت فرع نیست، بلکه 

جهت در  است. خلیفة دوم شاید به همین دینل واصاز   یکی

بر یک اعرابی انجام داده و او  مورد قضاوتی که علی

بیچاره او موالی تو است و موالی هر راضی نبود گفت: ای 

 4مرد و زن مؤمن.

و خلیفه در برابر اعتراضی که به وی شد گفت: او 

امّا درباره صفات و مخلوق  3موالی من است. ()علی
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نفی ئل کالمی، حق با شیعه است؛ زیرا بودن قرآن و دیگر مسا

صفات زائد، محض توحید است و حادث بودن قرآن و نفی 

 الزمة توحید و مسئله رؤیت نیز چنین است.قدمت از آن 

خصوص تعطیلی مساجد شیعه آورده در هتیمیآنچه ابن 

د و مفروش اکافی است چشم باز کرده و مسجدهای آب است،

و دایر را ببیند و از نظر فقهی نیز حفظ طهارت و پاکیزگی 

 افترائی محض است. تیمیةها الزم است. سخن ابن آن

مشاهد ائمه را به بتکده تشبیه کرده که نشان از  هتیمیابن 

است. شیعیان  درمان او نسبت به اهل بیت پیامبرکینه بی

پرستند و با زیارت اولیای در آن اماکن شریف خدا را می

نه آنکه آنان را بپرستند و فرق  جویند میتقرب دا به خ معصوم

از شیخ  «ةمنسک الزیار» دو مقوله، بسیار است. کتابمیان این 

آداب زیارت است که عبادت خدا تلقی و  مفید در معنا

ورزی هم او و خلط مناسک حج، ناشی از غرضشود و تو می

داند، هر چند ای زیارت امامان را کافی نمیاو است. هیچ شیعه

 برای آن زیارت، ثواب فراوان قائل باشد.

ز ا 44آیه نویسد برخی کذّابان  با کمال وقاحت می هتیمیابن 

 دانایاناند و آن به اجماع دانسته سورة مائده را در شأن علی

و او  در آیة تطهیر و آیه اجر رسالت  1علم حدیث، دروغ است.
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تر در حدیث رد شمس تردید کرده  مودت نزدیکان پیامبر و پیش

در  فقط دربارة خاتم بخشی علی است. علّامه امینی

شصت و شش منبع از حافظان آورده که همگی  ،حال رکوع نماز

ادامه  علّامهاست. نازل شده  فاق دارند آیه، در شأن علیاتّ

ای باشد که دانستم وقاحت این شخص به اندازه دهد من نمیمی

حقایق ثابت را مورد انکار قرار دهد و حدیثی را که امیرالمؤمنین، 

 انصاری، ابورافع، ابن عباس، ابوذر، عمّار یاسر، جابربن عبداهلل

جعلی  راویانانس بن مالک راویان آن هستند، بر حسب اجماع 

-های ادعایی او هیچکدام بهرهاجماع پندارد. که اگر چنین باشد،

 ای از صدق و راستی ندارد.

 متن حدیث

 کند:را یاد می امه یک حدیث از آن همهگاه علّ آن

: گفتنویسد: سائلی وارد مسجد شد و مالک میبنانس

در حال رکوع  و علیکیست به دارای وفادار قرض دهد 

بود و به سائل فهماند که انگشتری از دست من درآور. رسول 

فرمود، ای عمر واجب شد. عمر گفت: پدر و مادرم  خدا

به فدایت باد، چه چیز واجب شد. فرمود: بهشت برای او 

انگشتری از دست  واجب شد. به خدا سوگند، علی

که خدا او را از هر گناه و خطا پاک فرمود. انس  مگر آننیاورد 

نرفته بود که جبرئیل نازل شد  کس از مسجد بیرون گفت: هیچ

 و این آیه را ابالغ نمود:
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مون الصلوة و انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنو الذین یقی

 و هم راکعون. ةتون الزکایؤ

 بن ثابت اشعاری بدین مضمون سرود: انحسّ

ای ابالحسن! روح و روانم فدای تو و هر که در راه 

سپارد. آیا ستایش من هدایت به سرعت و یا به آرامی گام می

ستایش  که درحالی ستان ستایشگر، تباه شدنی استو دیگر دو

در کنار ذات خدا ضایع و تباه نیست. تو بودی ای بهترین 

رکوع کنندگان که در حال رکوع انگشتری مبارک خود را 

کننده. خدا نیز  وستدها به قربانت سرور و دادبخشیدی. جان

والیت نازل کرد و آن را در کتاب محکم به ثبت  دربارة تو آیة

 رسانید و بیان فرمود.

کثیر و دیگر و ابن تیمیهدر پاسخ ابن علّامه امینی

را مایه اشکال « اوالذین آمنو»ها که جمع بودن مسلکان آن هم

رت اند، بیست مورد از آیات قرآنی را که به صوخود قرار داده

اند، بر را فرد دانستهها  جمعند، لیکن مفسّران مصداق آن

  1شمرده و به منابع سخن اشاره کرده است.
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 تشکیک در ایمان و عدالت

گوید: تا زنده هستی روزگار چیزهای  علّامه امینی

علی دهد. مگر در اثبات عدالت  میآوری به تو نشان شگفت

آفتاب آمد دلیل  ؟السالم نیازی به دلیل و برهان استعلیه

 آفتاب.

او چه زمان کافر بوده که ایمان آورد؟ و آیا کسی جز او 

بوده است؟ و آیا اسالم جز با شمشیر  برادر و وزیر پیامبر

های ته است؟ آیا سپاه شرک را جز حملهاو قامت برافراش

او الحادها بیان و آیا بیانی جز شجاعانه او هزیمت داده است؟ 

ها را بر طرف ساخته است؟ میان ایمان و عدالت و شبهه

و ایمان و عدالت دیگران چه ارتباطی است که اثبات  علی

 آن موقوف به اثبات این باشد؟

امّا چه باید کرد؟ میزان معلومات حدیثی و تاریخی ابن 

ده و ادب و تیمیة کوردل و سطح دین و دانش و تقوای بازدارن

 معرفت او، بسیار پایین است.

که  تواتر است جز این دّن مقوله در حاحادیث شیعه در ای

کنند و  آنان هنگام بحث و نظر به احادیث اهل سنت استناد می

در بحث و کنکاش.  ای شناخته شدهآور است و شیوهآن، الزام

ها  کند تشبیه شیعه به نصرانی چیزی که ابن تیمیة را خوشحال می

 و ایمان معاویه و یزید یک سطح قرار دادن ایمان علیو در 

 فسق و فجور دیگر سالطین جور اموی و عباسی است. و
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 تهمت به بزرگان شیعه

را در نسبت ارتکاب گناه به بزرگان شیعه، به  هتیمیما ابن

کنیم  دادگاه عدل الهی که ترازوهای قسط بنا نهاده واگذار می

 پوشیم.های او چشم می و از یاد ژاژخایی

 تولّای مرتدان

توالی مرتدان توسط شیعه، مانند  دربارة هادّعای ابن تیمی

پرسیم در ای بیش نیست. از او میمسیلمة کذاب، گزافه گویی

کدام کتاب شیعه چنین چیزی آمده است؟ مگر بزرگان شیعه 

اند که مسیلمه را کذّاب نامیده و نبوّت را در وجود نبوده

شکایت از این سخنان، خدایا  نند؟داپیامبر اعظم مختومه می

 آوریم. به درگاه تو می

 نزول سورة هل اتی

او در  .نداردای اختصاص  ، به رشتهتیمیهابنجهل و ناآگاهی 

شناسی، تفسیر، سیره،  مینة مسائل کالمی و عقیدتی، فرقهز

داند که مکّی احکام، حدیث و علوم قرآنی نادان است. او نمی

های آن، مدنی ای منافی آن نیست که بعضی آیهبودن سوره

 1باشد.

های معتبر، مالک قضاوت است در شأن نزول، روایت ثانیاً:

 و بس.

                                                                 
 .1/53اتقان سیوطی . 1
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ثالثاً: ادّعاهای اجماع علما بر مکی بودن هل اتی، توسط 

اند خالف آن، نظر داده، محلّ بحث است. برخی، برابن تیمیة

 1و حافظ بیهقی آن را مدنی شمرده است.

سوره را مکی دانسته، تصریح کرده که رابعاً: آن کس که 

 مربوط به اطعام، مدنی است. آیة

ای دلیل بر آن نیست که آن قبل از خامساً: مکّی بودن سوره

نیز نزول  الوداع حجةممکن است در هجرت نازل شده باشد، 

 یافته باشد.

 اجر رسالت

فی  ةقل ال اسئلکم علیه اجراً الًا المود»در رسالت آیة  هتیمیابن

ه لزوم مودّت هم دچار اشکال است. او مدعی است ک8«القربی

علّامه حلّی را در استدالل  آید. اواهل بیت از این آیه، بر نمی

 آیه مکّی گویدکند و میاش، به کذب متهم میکالمی و روایی

در مدینه رخ داده  و فاطمه زهرا است و ازدواج علی

در نتیجه اند و در مدینه به دنیا آمده است و حسنین

 پندارد.روایت منقول را دروغ می

در جواب با ذکر چهل و پنج شاهد از  امّا علّامه امینی

محدثان صاحب اثر به نزول آیه در شأن اهل بیت و فرزندان 

                                                                 
 .12و  1/17؛ االتقان 4/324تفسیر خازن . 1

 .53شوری، . 5
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کند و شعر شافعی را چاشنی استدالل می  فاطمه زهرا

 کند:مطالب می

 یا اهل بیت رسول اهلل حببکم 

 

 فرض من اهلل فی القرآن انزلبه  

 کفاکم من عظبیم القبدر انکّبم    

 

 صلوة لبه من لم یصلّ علیکم ال  

و دیگران نقل  ... 27حجر در صواعق / این دو بیت را ابن 

 اند.کرده

 «مؤاخات»حدیث 

موضوع برادری را که از روزگار نخست از احادیث  هتیمیابن

کند و  ثابت و مسلّم است با قاطعیت دروغ و باطل قلمداد می

با احدی عقد اخوت نبسته و  مدعی می شود که پیامبر

که  هاجر دیگر برادر نکرده است؛ چنانهیچ مهاجری را با م

یکدیگر برادر نکرده. چنین انکاری از او، نشانة انصار را با 

یخ، سیره و حدیث است و یا از جهل و ناآگاهی وی از تار

حکایت دارد. گویا او  نسبت به امیرالمؤمنین علی او کینة

نادیده گرفته و  را از علیقسم خورده که هر فضیلتی 

و  و علی مؤاخات بین پیامبرکه،  انکار نماید. درحالی

 بربار پیامدو مهاجرین و انصار دوبار رخ داده و در هر 

حجر پس  ابن 1اعالم فرموده است. برادری خود را با علی

نویسد انکار حدیث مؤاخات از نقل روایات مؤاخات، می

                                                                 
 ری، مطالبی هم در پاسخ به ابن حزم در این فصل گذشت.ادبر ةدربار. 1
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و سخنان او، ردّ نص با قیاس و اجتهاد است.  هتیمیتوسط ابن

از آن غافل بوده  اهلل او از حکمت مؤاخات و هدف رسول

 است

 «تحریم ذریّه فاطمه بر آتش»حدیث 

شناسان  اجماع و اتفاق حدیث این حدیث را هم به تیمیه ابن

بافی،  خود، فلسفهکند و در اثبات دعوی دروغ قلمداد می

 کند.نظرپردازی و قیاس می

پندارد که امر اجماع و اتفاق به ارادة او شگفتا! او می

به اجماع  کرد،را نفی آن و هر چه را نپسندید  کهبستگی دارد 

 کند!علما مستند 

با  دانستیم او چنان حدیثی را که علّامه امینی کاش می

 1پندارد؟ ذکر شانزده مأخذ آورده، چگونه دروغ می

با  هتیمیپس، بعد از اثبات صحّت حدیث، تکاپوی ابن

حاصل است. افزون بر آن علّامه  قیاس و استحسان، رنج بی

، جز آن حدیث، احادیث دیگری را با همان امینی

 ن مختلف حدیثی یاد کرده است.امیمض

 «علی مع الحق ...»پیرامون حدیث 

افظان سرشناس حدیث مانند این حدیث را گروهی از صحابه و ح

                                                                 
 .3/172الغدیر، . 1
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نیز نقل  سلمه صحابی و همسر پیامبر و از ام1اندخطیب، آورده

المؤمنین را جزو صحابی محسوب ، امهتیمیشده است. امّا ابن

در دل اوست و هیثمی  کند؛ زیرا مهر علی و خاندان پیامبر نمی

 8اند. و کسان دیگر نیز آن را گزارش کرده

او شنیده که  وقاص در خانةابیسلمه را سعدبنحدیث ام

که رسول خدا فرمود: علی با حق، یا حق با علی است، هر کجا 

سلمه جویا شود که آیا حدیث  از ام تاباشد. مردی کس فرستاد 

رسول خدا آن  ،سعد از او درست است؟ ام سلمه گفت: آری

حدیث را در خانه من فرمود است. آن مرد به سعد گفت: تو اکنون 

 باشی. سعد پرسید چرا؟ ترین کس نزد من می نکوهیده

شنیدم  چنان سخنی می گر من از پیامبرآن مرد گفت: ا

 بودم. می واره تا دم مرگ خدمتکار علیهم

ت ادعا بپرسیم: به چه جرئ تیمیهریم از ابنجا حق دا در این

نقل نکرده است و  کرده که احدی آن حدیث را از پیامبر

چه مشکلی  حدیث در پذیرش آنز ثبوت صحّت آن پس ا

؛ دو ضد، دو مثل، رخ می دهد آید: اجتماع دو نقیض پیش می

 کن است؟!منامکه 

                                                                 
 . 14/351تاریخ بغداد، . 1

و دیلمی در فردوس االخبار و ابن قتیبه در االمامة و السیاسة و زمخشری  7/532الزوائد،  مجمع. 5
 االبرار و خوارزمی در مناقب و همه با یک مضمون و تعبیر. در ربیع
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تخرج من افواهم... ... کبرت کلمة
1  

 ن آید!چه سخن بزرگی است که از دهانشان بیرو 

رانی با اسناد صحیح سخن از طریق طب 8ما در جلد اوّل
را آوردیم که در روز غدیر خمّ فرمود: خدایا  رسول خدا

دوستدار علی را دوست و دشمن او را دشمن بدار تا آنجا که 
وقتی به سند  4.فرمود: و حق را با او آنجا که بگردد بگردان

نماید خدایا حق را با او  تصحیح حدیث: خدا علی را رحم
 ابیبنفخررازی می نویسد: علی 3بگردان هر جا که او بگردد.

خواند و آن، به بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند می طالب
تواتر ثابت است و هرکس به علی بن ابیطالب اقتدا کند 

است که  هدایت یافته است و دلیل آن، کالم رسول خدا
 4فرمود: حق را با او آنجا که بگردد، بگردان.

سلمه نیز با حدیث مذکور هماهنگ است دیگر ام حدیث
و القرآن، علی مع الحق » روایت کرده که فرمود: پیامبرکه از 

علی . «ا علیّ الحوضفترقا حتی یردو لن ی یّو الحق و القرآن مع عل
با حق و قرآن است، و حق و قرآن با علی است و جدا نشوند 

 تا سر حوض بر من وارد شوند.

                                                                 
 .2کهف، . 1

 .346و  1/342الغدیر . 5

 .463وبه همین تعبیر شهرستانی در نهایة االقدام، . 3

؛الجمع 34االبرار،  ؛ نزل2/127؛ کنزالعمال 5/513جامع ترمذی  ؛ 3/152مستدرک حاکم . 4
 الصحاح ابن اثیر و چندین حدیث با منابع مختلف. بین

 .1/111. تفسیر رازی 2
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کند که او بر  میبکر نقل  بن ابی دینوری، از محمد

ای رسول وارد شد و گفت آیا شنیده () عایشه خواهرش

سپس بیرون  ،«و حق با علی است علی با حق»خدا فرمود 

 1!ای با او بجنگی؟ آمده

که گفتمانی همراه با سوگند  نبردنیز در روز  خود علی

د: حق دانید رسول خدا فرموداشت؛ فرمود: شما را به خدا می

  8آری.ند... جواب دادند با علی و علی با حق همراه

مدعی  تیمیهاین همه حدیث، ابنبا  آور نیست که آیا شرم

روایت نکرده است.  شود که احدی آن را از پیامبر می

 شرمی!زهی بی

 «خشم و رضای فاطمه»حدیث 

ای فاطمه خدا با خشم تو به خشم آید و با رضای تو راضی »

را به این ورطه  تیمیهای ابن هدانستم چه انگیزکاش می« شود.

بازی انداخته و چه چیزی او را به این حد از وقاحت و لج

-و مدعی می پنداردرا دروغ می کشانده که روایت پیامبر

های معروف حدیثی نیامده و سند ود این روایت در کتابش

  4باشد.ح و حسن نمییآن معروف، صح

باکانه دروغ چیزی را که نیافته، با قاطعیّت و بی تیمیهابن

                                                                 
 .1/26االمامة و السیاسة . 1

 .1/126ر.ک: الغدیر . 5

 .5/174السنه،  منهاج. 3
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نسبت به  او زه او در این کار، حقد و کینةانگینامد. می

است و بس، وگرنه حدیث، در نزد  بیت پیامبر اعظم اهل

ند آن صحیح و در ف و سومعر ،حافظان و سرشناسان حدیث

شانزده کتاب و  باشد. علّامه امینینزد برخی حسن می

 1اند.برد که این حدیث را گزارش کرده میشخصیت را نام 

 «فاروق امّت استعلی »حدیث 

فرمود: علی فاروق امّت من  دربارة علی پیامبر خدا

اهلل بن سازد و عبداست که اهل حق را از اهل باطل جدا می

منافقان  ما در زمان رسول اهلل گویدعمربن خطّاب نیز می

 شناختیم.می شان نسبت به علی را با دشمنی

گوید: پس از نقل این دو حدیث می تیمیهابن

شناسان تردید ندارند که هر دو حدیث، جعلی و  حدیث

 8ند و در کتب حدیث نیامده و دارای سند، نیستند.ا دروغ

 در این جا دو سخن است:

 از قول پیامبر فاروق بودن علی .1

مالک شناخت منافقان در عصر رسول  وجود علی .8

 عمر. ابنخدا از قول 
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 (تیمیه)ابن این نویسندة غافل ترین کالم دربارةجامع

گفته  تیمیه سخنی است که دربارة جزا در زمان پیش از ابن

 «قدرت سخن گفتن دارد، لیکن توان خردورزی ندارد» شده:

امّا درک و تعقل  گوید،های او بنگرید، سخن میشما در بحث

کند که کسی دربارة را رد می یکالمش راهی ندارد. سخن در

 آن ادعایی ندارد.

کند که او گفته حلّی از ابن عمر روایت میآیت اهلل علّامه 

 منافقان را با بغض علی ما در زمان رسول خدا

 شناختیم. می

گوید این حدیث به دروغ به پیامبر تیمیة در ردّ او میابن

نسبت داده شده، مگر علّامه حلّی گفته است که آن سخن 

 است؟ رسول اهلل

چنان کالمی عمر  بگوید ابن تیمیهو مناسب بود که ابن

 نگفته است.

ت آن است که ابن عمر چنان کالمی را گفته است امّا واقعیّ

صدایند. مثل: بوده جمعی از صحابه نیز با او همو تنها هم ن

ن عبداهلل انصاری، ابوذر غفاری، ابوسعید خدری، جابرب

 1بن هیثم، ابودرداء مدابوسعید مح
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أیید وانگهی این سخن، ادعای محض نیست؛ بلکه مورد ت

 فرمود: در حق امیرالمؤمنینکه با کالم نبوی است 

 انّه لعهد النبی االمی الیّ انه  النسمةو برء  الحبةوالذی فلق

 :یحبّنی اال مؤمن و ال یبغضنی اال منافقال

.این  ایی که دانه شکافت و انسان را آفریدسوگند به خد

نمی دارد   عهدی است از پیامبر امّی به من؛ که مرا دوست

 جز مؤمن و مرا دشمن نمی دارد جز منافق.

این حدیث را از شش طریق با ذکر منابع  علّامه امینی

در حضور  ینویسد، شخصمختلف آورده و در پایان می

را دشنام داد. عمر گفت: گمان دارم  عمربن خّطاب علی

بنابراین، جای دارد که دیگ حقد و کین  1تو منافق باشی.

 بن در برابر آن سخن عبداهلل کهبجوشد و منفجر شود  تیمیه ابن

 گیری منفی داشته باشد.عمر، چنان موضع

 جمل و صفین دربارة

من از نادانی این شخص که البته جوهرة ذاتی اوست، در 

داند  شگفت نیستم. او شئون امامت و شرایط پیشوایی را نمی

ورود و  و با مسئولیت رهبر دینی که او چگونه باید در مسائل

شنا نیست. و نیز از نادانی او نسبت به ، آخروج داشته باشد

های امام امیرالمؤمنین، در شگفت نیستم که گیریموضع
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چشمان او را کور کرده و وی  گری و عداوت علیناصبی

را از جاده حق به پرتگاه باطل انداخته است. فقط از این 

تاریخ و های پیشوایان متعجبم که چگونه او از گزارش

حدیث، غفلت کرده است. جواب این امر واضح است او از 

 بینند. کسانی است که چشم دارند، اما نمی

ولهم اعین ال یبصرون بها
1 

دانیم دغدغه خاطر این مرد چیست؟ و چگونه برای ما می

فریب امّت مسلمان و وارونه نشان دادن حقیقت، حکم قطعی 

)جمل  های خونینجنگاست که کند؟ هدف او، آن صادر می

رأی و اجتهاد طرفین قلمداد کند تا بتواند  و صفین( را نتیجة

را با دشمنانش، یکسان جلوه دهد. آنان  امیرالمؤمنین علی

اند و نظر هر کدام حجّت بوده، اگر صواب بودههر دو مجتهد 

 کار باشند دو پاداش و اگر خطا کار باشند یک پاداش دارند!

هایش برای افراد این که دجّال بازیاو غافل است از 

ماند و دست پژوهشگر ماهر، محقق و کارشناس پوشیده نمی

کند و قلم را از خواب بیدار می انسان خفته در جهلهر 

گذارد که به راحتی شکار نمیمردم را به حال خود  ،جوی حق

هر شیادی قرار گیرند که چنان اجتهادی، اجتهاد در برابر نصّ 

 بار است.اعت و بی
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دانستم سخن رسول خدا در میان انبوه مردم کاش می

کدامتان صاحب آن شتر پر خطاب به همسرانش که فرمود: 

و  کند و سگان حوأب بر روی پارس کنندمویید که خروج می

شوند و خود تا مرز کشته در کنار او جمع کثیری کشته می

 1یابد؟رود، اما نجات میشدن پیش می

این حدیث به چندین صورت روایت شده و از جمله، 

ای حمیرا! گویا تو را رسول خدا خطاب به عایشه فرمود: 

 کنند تو با علیبینم که سگان حوأب بر تو پارس می می

 کنی.جنگی و بر او ستم میمی

در وقعه جمل به  نویسد: وقتی عایشه خواستیاقوت می

کرد بانگ سگان را گذر  )یعنی حوأب( جا بصره رود از این

جا حوأب است.  جا چه جایی است گفتند این شنید پرسید این

بینم من همان صاحب روایت هستم، عایشه گفت: انّا هلل ... می

یدم رسول خدا در میان پرسیدند کدام روایت؟ گفت شن

به سوی در حرکت کدامتان هستید که  فرمودهمسرانش می

پارس کنند، و خواست  سگان حوأب بر او شرق با لشکری،

لیکن مغالطه کردند و برای او قسم )دروغ( خوردند برگردد؛ 

 8نیستحوأَب که اینجا 
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  کند مگر پس از آن کهخدا هرگز مردمانی را گمراه نمی

 1 ایت کرده و بیان کند که از چه چیز پروا کنند.آنان را هد

شود و   شود با دلیل روشن هالکتا آن کس که هالک می

 هر کس زنده بماند با دلیل روشن زنده بماند که خدا

 8شنوای داناست. 

 4و انسان بیشترین جدال کننده است.

ست هر چند که عذرها بلکه انسان بر خویشتن خویش بینا

 3ها جوید.آورد و بهانه

جنگ جمل و  ها دربارةسخنان صحابه در البالی کتاب

در آن  را یاران علی ،است که پیامبرصفین دلیل بر آن 

ها، ترغیب و احیاناً فرمان داده و فرموده است همراه جنگ

با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگند. علّامه  علی

اثر، یاد کرده نام چند تن از آنان را با ذکر کتاب و  امینی

 اند:است که از آن جمله

ابو ایوب انصاری، ابوسعید خدری، عمّار یاسر، خلید 

والبی، ابوسعید مولی  ربیعةبن  بن مسعود، علی عبداهلل عصری،

... و به روایتی به خود رباب، سعدبن عباده و ابن عباس

 فرمان جنگ با آن گروه را داده است. علی
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 حدیث جامع نبوی
دهد، در آن خ میای رامبر گرامی فرمود: پس از من فتنهپی

ن نخستی قیامت، اوطالب باشید که در روز  ابی بنهنگام با علی
این یق بزرگ و فاروق صدّکسی است که با من دست دهد. او 

امیر و رئیس سازد. او ت است، او حق را از باطل جدا میامّ
 1منافقان است.امیر  و ثروت، رئیس و مؤمنان، و مال

پس از بیان این روایات از حافظان و سرشناسان حدیث و 
این حدیث را فاقد  که میهتیمنابع مختلف، ارزش سخن ابن

 شود.داند، مشخص میسند می

یا قوم اتّبعون اهدکم سبیل الرشاد
8 

رشاد و رستگاری  ای مردم از من پیروی کنید شما را به راه
 هدایت کنم.

ه ابونعیم از شخصی به نام حارث روایت کرده است ک
بودم، دیدم شتری شامی  گفت در صفین همراه با علی

آید، محموله ای از اثاث بر پشت میمحمولهر و همراه با سوا
عبور کرد تا نزدیک  را انداخت و از میان صفوف لشکریان

قرار داد و  هایش را میان سر و شانة علیعلی رسید. لب
 داد.های علی را تکان میردنش شانهبا گ

که  سوگند این همان عالمتی استا فرمود: به خد علی
 4بود. مشهود میان من و رسول اهلل
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 رافع نقل است که رسول خدا در روایتی دیگر از ابو

 ای رخ خواهد داد.فرمود: میان تو و عایشه واقعه به علی

ای رسول خدا؟ پس من چقدر  سه بار گفت: من علی

فرمود: چنین نیست؛ ولی اگر چنین شد،  شوربختم. پیامبر

 1او را به خانه و اقامتگاهش برگردان.

  علیامّا ده فضیلت 

را فقط مردان عامی و ناآگاه از حدیث  تیمیهاگر این کتاب ابن

دیدند و د و اهل دانش و آگاهان آن را نمیخواندنو تاریخ می

شد. لیکن دانشمندان، این خواندند شاید برای او بهتر میمین

صداقتی و رعایت نکردن دانشی و بیکتاب را دیده و بی

او چقدر  شود معلوم میتوسط او را می بینند و  امانت

 بازی کرده و حقیقت را تا توانسته انکار کرده است. دجّال

االسالمی او را به غروری دهیم لقب شیخما احتمال می

و پنداشته است که احدی سخنان او را  کردهخطرناک مبتال 

 نخواهد سنجید.

 اینک نظری و گذری

عمروبن میمون در ده  وّل مرسل بودن و مسند نبودن حدیثا

 فضیلت.

ای روی دیدگان او چشم بسته نوشته یا پرده تیمیه گویا ابن

                                                                 
 .2/363مسند احمد، . 1



   الغدیر همراه   61 

 1حدیث در مسانید آمده است. اینآویخته بوده است، وگرنه 

درگیری رخ نخواهد داد و در غزوة تبوک، معلوم بوده که 

های قتال حضور داشته و در مدینه معرکه در همة الّا علی

در مدینه احتمال بروز حوادثی  افزون بر ایننمانده است. 

 را به عنوان جانشین پیامبر رفته که ماندن علی می

 طلبیده است. می

در اهمیت این جانشینی، همین بس است که حدیث منزلت 

دارای  گوید: علیوقاص می آن آمده است. سعد بن ابیدر 

برایم داشتم؛ ها را می که من اگر یکی از آن ستسه خصلت ا

تابد. نظیر آن در گفتمان ن میبهتر از هر چیزی بود که آفتاب بر آ

 8نیز آمده است. سفیان  بن ابی معاویةسعد و 

شود که جا معلوم می م بودن آن حدیث از آنهمچنین مه

وقاص شنیده ب آن را از دو فرزند سعد بن ابیسعید بن مسیّ

وقاص ابیبن  از خود سعد خواهدو به آن قانع نشده و می

 بشنود و آمده و شنیده است.

ترین بود، یان قوم موسی، پس از او با فضیلتهارون در م

هم پس از رسول خدا با فضیلت ترین مردم بوده  علی

 است.
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11   غدیر نقد و تحلیل منکران  

 حدیث سدّاالبواب

روایتی است که پیامبر همه درهای مسجد جز درِ خانه علی را 

 بست.

در جعلی قلمداد کردن این حدیث از باب  تیمیهانگیزه ابن

بوده و از حقد و کینه او بکر ابی خانهبرابر مقابله به مثل در 

های اصحاب گیرد؛ وگرنه حدیث بستن درهای خانهنشئت می

از احادیث متواتر  و باز گذاشتن درِ خانه علی به مسجد

 است.

به هایی را که خانه درِ تمام گوید، پیامبرابن عباس می

شد بست، مگر درِ خانة علیمسجد باز می
1. 

طالب دارای ابیبنگوید علیعبداهلل بن عمربن خطّاب می

ها از آنِ من بود برایم از سه ویژگی است که اگر یکی از آن

بود. پرسیدند آن سه خصلت بهتر شتران سرخ موی نیز 

 چیست؟

و اسکان وی در  گفت: ازدواج با فاطمه دختر پیامبر

 8و جریان اعطای پرچم در روز خیبر. مسجد )بازگذاشتن در(

مردم را از  همة ابن عباس می گوید، وقتی پیامبر

را به مسجد باز  ون کرد و تنها درِ خانة علیمسجد بیر

مردم در آن باره سخن گفتند، به گوش پیامبر ، گذاشت
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انجام ندادم، من فرمود: من این کار را به رأی خود  ،رسید

را باقی گذاشتم، بلکه خدا بود که شما را  نبودم که علی

ستم مأمور و ای هرا باقی گذاشت. من بنده بیرون و علی

مسجد  دربارة علّامه امینی 1کنم.به دستور وحی عمل می

حدود بیست و سه  ،تن درهای آن جز در خانة علیو بس

 حدیث به طریق مختلف روایت کرده است.

:انت ولیّ کل مؤمن بعدی 

 هر مؤمنی هستی! تو بعد از من ولیّ

-مدعی است که این حدیث بنا به اتفاق حدیث تیمیهابن

، تیمیه جهول است. اما بر عکس ادّعای ابنشناسان حدیثی م

دیث شناسان حدیثی صحیح و مسند این حدیث به اتفاق ح

 )امام باشد. از جملة راویان حدیث، احمد بن حنبلمی

( است که بنابر اسناد صحیح این حدیث را تیمیه ابن وبمحب

 روایت کرده است.

و باز  8فرمود: انت ولیُّ کل مؤمن بعدی. رسول خدا

خواهند، همانا علی از من است و من فرموده: از علی چه می

از علی هستم و او پس از من ولیّ و سرپرست هر انسان 

 4مؤمن است.
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هی را که بر گناهکار که آیه های ال گوی وای بر هر بسیار دروغ

شنود؛ سپس با خود بزرگ بینی، اصرار شود، میتالوت می  او

 1ورزد گویا که شنیده است. مژده باد او را عذاب دردناک.می

 2هو النهای هایدالب -هفتم

نویسندة کتاب عالقة بسیار و ولع زیادی به دروغ بستن و تهمت و 

ط کتاب را از دارد. این اصرار مفردلیل یناسزاگویی و تعرّض ب

ورده های جاهلی در آشکل تاریخی خارج و به صورت عربده

 پذیر را ناآرام فضای صاف را تیره و اسالم انعطافاست. در نتیجه، 

و ناسازگار قلمداد کرده و اختالف کلمه پدید آورده است. افزون 

 یلتی ازدشمنی ورزیده، هر جا به فض بیت این، با اهل بر

ی از ایشان به عمل آمده، بر ایشان برخورده و یا مدح وثنای

 و به تکذیب و انکار زبان گشوده و ایراد گرفته است. هشیدورخ

گری بوده  ها، انگیزه و روش او گرایش اُمویگذشته از این

 است.

 هایی از سخنان او و پاسخ ما.اینک نمونه

 و پس از یاد حدیث مؤاخات و برادری رسول خداا. 1

مینه احادیث فراوانی است ولی نویسد: در این زمی با علی

  4کدام صحیح نیستند. هیچ
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حدیث رجوع گاه به طریق روایت این پاسخ: خواننده هر

 ند و پیشوایانها مستند و صحیحیابد که آنکند، در می

اند. او خواهد دانست که ها را توثیق کردهحدیث، رجال آن

نسبت به  مؤلف در ایراد انکار و تردید تنها کینة او انگیزة

  1گیرد.امیه نشئت میاز گرایش او به بنیبیت است که البته  اهل

 
 . دربارة حدیث طیر)پرنده(2

در مورد آن  او پس از نقل متواتر حدیث که پیشوایان حدیث

نویسد: دل در صحت این حدیث، شک اتفاق نظر دارند، می

  8داناتر است.دارد. و خدا 

گرنه بعد از حصول تمام پاسخ: آن دل را خدا مهر زده و

جای نقد و  شرایط صحّت، دلیلی بر تردید وجود ندارد، و چه

با آن سابقة درخشان و فضائل بسیار  علی اعتراض است؟

است و سبب  که از نزدیکان و محبوب نزد رسول خدا

 انکار و تردید تنها، حقد و کین اموی است، نه چیزی دیگر.

 
 ساقی کوثر علی. 3

ت ولی دارند علی ساقی کوثر اسپننویسد: عوام میاو می

کثیر ضمن ایراد خدشه بر مأخذ حدیث و اشاره بر غیر  ابن
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تنها ساقی نویسد: طریق روایت حدیث میاعتماد بودن آن به 

  1ثابت است. بودن رسول خدا

پاسخ: خواننده عزیز نپندارد که حدیث ساقی بودن 

شما فریب اظهارنظر قطعی او  سخنی عامیانه است. علی

شناسان و  ا سند آن بسیار معتبر است و حدیثرا مخورید زیر

 حافظان درستی آن را باور دارند.

 
 آور بودن علی کثیر و اولین اسالم . ابن4

به استناد امام احمد و ترمذی  او ضمن نقل دو حدیث صحیح

گزار بودن  آور بودن و همچنین اوّلین نماز سالما ینلدربارة اوّ

نویسد: این از هر طریقی صحیح نیست، هر چند می علی

  8اند.احادیث زیادی در این خصوص روایت شده

یک  پرسد که چرا هیچپاسخ: شخصی از این نویسنده نمی

مورد  هاکه، رجال آن درحالیحیح نیست؛ از آن احادیث ص

ند و حافظان حدیث بر درستی وثوق و سندها معتبر و صحیح

ین اندازه قناعت کنیم اند. ما اگر به هم حکم کردهها  آن

کثیر، ادعای ه کالم ما هم مانند سخن ابنپندارد کخواننده می

 ، هرگز!نه دلیل است، بی

به ده نصّ نبوی، بیست و سه  آن گاه علّامه امینی
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سخن از خود موال، کالمی از امام حسن مجتبی سبط 

، شصت و شش نفر از صحابه و تابعین و همگی با پیامبر

 1داری پرداخته است.یاد منبع و مأخذ، آورده و به تحقیق دامنه

 فرمود: رسول خدا

 8طالب. بن ابی علی الحوض، اوّلکم اسالماً علی اوّلکم وارداً

نویسد: این است نصوصی از پس از آن می علّامه امینی

ه و تابعین که بالغ و صحاب و کلماتی منقول از علی پیامبر

مطلب آیا مجالی برای شود. پس از این همه بر صد سخن می

 4ماند که در صحت آن احادیث تردید کند؟!کثیر می ابن
 

 . آیه پنجاه و پنجم مائده5

 و  الذین یقیمون الصلوةانّما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنو

 و هم راکعون. ةیوتون الزکا

کثیر پس از یاد حدیثی از ابوسعید اشجّ در زمینه تصدق ابن

ح دنبال آن گفته این به هیچ وجه صحی هانگشتری در حال رکوع ب

   3ای نازل نشده است!آیه نیست و اصوالً در شأن علی
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چه سخن بزرگی از دهان ابن کثیر بیرون آمده و پاسخ: 

جز دروغ نگفته است. او چگونه در صحّت حدیث شأن نزول 

سند آن را و دارد تردید روا می آیه مزبور دربارة علی

که خود او در تفسیرش آن را آورده  یحالشمارد درضعیف می

و اگر این آیه و  1و گفته است سند، خدشه ناپذیری است.

مشابه دیگر کلّی باشد و علی را هم شامل گردد و یا آیات 

خبر و به خود رها  مصادیق بارز به حساب آید که ابن کثیر بی

ح نیست( پس یو چشم پوشنده از حقیقت، گفته )و صح شده

شود  ها چه می ها در بیان شأن نزول ها و حدیث آن همه کتاب

 ماند؟  ها باقی می و آیا اعتباری برای آن

کند  ها و روایات استناد می ابن کثیر به آن کتاب آری، خود

که دیگهای حقدش  مگر در باب فضائل امیرالمؤمنین علی

   8شود رو می گویی، روبه جوشد و با بدزبانی و هرزه می

 
 م برائت از مشرکان توسط علیکثیر و حدیث اعال. ابن6

نویسد: این حدیث ناشناخته او ضمن طرح این حدیث، می

ابوبکر به میان آمده، در زیرا در آن سخن از بازگشت  است؛

 حالی که او بازنگشت و امیر حج بود.

کثیر را بخوانید و به اجتهاد پاسخ: شما این سخنان ابن
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   الغدیر همراه   11 

نصّ صحیح و مورد اتفاق، بخندید و ما در خنک او در مقابل 

 آینده به احادیث فراوان در آن زمینه خواهیم پرداخت.

 
 علی . حدیثی دربارة7

 روایت کرده که فرمود:  اجلح کندی از رسول خدا

کم بعدیو موال ال تقع فی علی فانّه منی و انا منه 

با علی در نیفت که او از من است و من از اویم و او پس از 

 من سرپرست شماست.

کثیر پس از نقل این حدیث، مقصود از این تعبیر را ابن

نامعلوم عنوان کرده و با اشاره به شیعه بودن اجلح، شیعه در 

و  کند.خدشه وارد می سخن او، به تنهایی، در مورد علی 

 فرمود:  در دنباله حدیث آمده که رسول خدا

من کنت مواله فعلی ولیّه
1 

علی، ولی و سرپرست  که را من موال و سرپرست هستم، هر

 او است.

شود امیه نباشد، یافت میی که از بنیپاسخ: آیا عرب زبان

که در عبارت این حدیث، دشواری و ناشناختگی ببیند؟ آیا 

آن، عبارتی فصیح، روشن و سهل و ممتنع نیست؟ و آیا عربی 

واری عصبیّت او را به شبهه نیانداخته باشد، دشهای که انگیزه
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بیند؟ بدون تردید آن، حدیثی در این حدیث میو ناشناختگی 

ثابت و صادر از ثقة وحی است که احادیث دیگر هم آن را 

 تأیید می کند.

آیا به گوش کسی خورده که حدیثی، تنها بدین سبب که 

ناقل آن شیعه است، مانند اجلح که ابن معین او را موثّق 

 دانسته است، مردود شمرده شود؟

ای از قبیل قضیه« ال تقع فی علیّ» ور:وانگهی حدیث مزب

  1.استمربوط  علی به شخصدر یک واقعه است و 

 
 )خراسانی( . خرافه شتر دو کوهان8

د، و البته دروغ دهیر این عقیده را به شیعه نسبت میکثابن

ای از شیعیان معتقدند شتر دو کوهان بخاتی گوید، که عدهمی

 بیت را در کربال بر آنان آن روز به وجود آمد که اسرای اهلاز 

های ایشان از جلو وعقب  سوار کردند، تا بدین وسیله قسمت

 پوشش داده شود! آنان

شده  چند دلپاسخ: من گمان ندارم در میان شیعه آدمی هر 

ای را  گشاید و چنان خرافه لب هاییخرد به چنین یاوه و کم

و  بیت او در راه خدا ر کند. بدون شک، امام حسین و اهلباو

ها تحمل ها دیدند و تلخیعت پیامبر، سختیدفاع از شری
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کردند؛ لیکن مقام و منزلتی واالتر از آن دارند که چنین 

 هایی به آنان منسوب شود.افسانه
ای او آشکار گشت با رکه هدایت ب و هر کس پس از آن

دشمنی ورزد و ستیزه جوید و جز راه مؤمنان را   رسول خدا

دوزخ و در گزیده واگذاریم که بر  راهیپیش گیرد او را به 

 1فرجامی است.کنیم و چه بد

 

 میهمحاضرات تاریخ االمم االسال -هشتم

مؤلف، این کتاب را به ظاهر کتابی تاریخی تدوین کرده، لیکن 

های اموی خود شته و گرایشی از کنار حوادث نگذبه سادگ

الی  البه ما دره گذاشته است. شعرا در صفحات آن به ودی

بینید و در هر شکاف و  ها مینشیبصفحات آن، فرازو

 ناهمواری، لگداندازی.

توان دل بست و بآن، نه کتاب تاریخی است که به نقل آن، 

آن، بانگ و  یدتی است که در انتقاداتش نگریست.نه کتاب عق

امش را کند و آرها فضا را تیره و تار میخروشی است که تن

 سازد و جز این نیست.دل میب به اضطراب و تشویش،

از این کتاب و مطالب نادرستش شایسته آن بود که 

ریم، لیکن گزیری نداشتیم که خوانندگان گرامی را از بگذ

 برخی خطاهای او آگاه سازیم.
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 جنگ صفّین. 1

نه مقصد  )صفین( مندانه، در جنگنویسد: سوگخضری می

نه مبارزه با ستمی که امت مسلمان گرفتار آن شده دینی بود، 

باشند؛ بلکه هدف تنها پیروزی شخصی بر شخص دیگر بوده 

ه کردند ک، او را بدین جهت یاری میاست. شیعیان علی

ترین فرد برای تصدّی و شایسته او پسر عموی پیامبر

خواستند که او پیروان معاویه، پیروزی او را می خالفت بود؛ و

وی بود و کسی  از قاتالن قامب خون عثمان و خواهان انتطال

 1دیدند.داده بود، شایسته مقام خالفت نمیها را پناه که آن

کرد که مبادی کاش این نویسنده برای ما روشن می پاسخ:

تا ببینیم در جنگ صفین  بنیادهای دینی در نظر او چیست؟و 

 اند یا نه؟مصداق داشته

گوییم: چه مبنای دینی، مهم امّا میگرچه او چیزی نگفته، 

 است، که به علی تر از پیشبرد سخن رسول اهلل

جنگی و به اصحاب می )یاران معاویه( د: تو با قاسطینفرمو

ند و جهاد را یاری رسان خود فرمان داد در آن روز علی

 با آنان را واجب دانست؟

جنگند  می من کسانی با علی در حدیثی دیگر فرمود: پس از

ها در راه خدا جهاد باید کرد و جنگید و هر کس نتوانست، با با آن

  8ای نیست. قل با قلب و بعد از آن دیگر چارهزبانش و حدّا
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   الغدیر همراه   80 

ز آن تواند بود که انسان، چه بنیاد دینی، نیرومندتر ا

ترین فرد را برای خالفت، یاری کند که خود خضری شایسته

در حق  اهلل این شایستگی اعتراف کرده و رسول بر

لی! گروه یاغی و متجاوز با تو خاندانش فرمود: ای ع

روز تو را  نآجنگند و تو بر حق هستی و هر کس در  می

تر از این  کدام اساس دینی قوی 1یاری نکند از من نیست؟

خطاب به  تواند بود که با گروه یاغی پیکار شود که پیامبر

شود که ت مین یافتر از آو آیا عملی دینی 8فرمود؟عمّار 

انسان در زیر پرچم خلیفة بر حق و مردمی و قانونی که تمام 

 شرایط در آن جمع بوده، پیکار کند؟

دانستیم چه ظلمی بر امت مسلمانان از غلبة کاش می

توانست باشد که  تسلّط او بر مقام خالفت بیشتر میمعاویه و 

ب، نصّ و شورایی در کار نبوده است. در حکومت او انتخا

وانگهی از کجا او صاحب خون عثمان شد و حتی او در 

های مدینه های آخر عمر عثمان که سپاه شام تا دروازهساعت

آنگاه آمده بودند از یاری او دریغ ورزید تا او کشته شود، 

مدعی خون گردید و اگر ستمی بر عالم اسالم نشده بود، مگر 

که شهره به فساد و شرب خمر بود، به عنوان  تعیین یزید،

 جانشین خود، در مبارزه، کافی بود.
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آقای خضری نگویید که جنگ صفّین مبنای دینی نداشته و 

 ظلمی بر امّت مسلمان نرفته بود!

 
 . علی و معاویه2

ان نویسد: بدون شک، معاویه خود را از بزرگخضری می

حرب، شیخ قریش و  بنسفیان پنداشت. او فرزند ابیقریش می

 شمس بود. همچنان که علیبن عبد ترین فرزند امیهبزرگ

بزرگ ترین فرزندان هاشم بن عبد مناف بود. پس هر دو در 

 1اند.با هم برابر بوده بلندی نسب

خبر و به خود رها شده چه من به این شخص بیپاسخ: 

قرابت قدس و نزاکت را که در  که او عنصر نبوت و بگویم

جا شده و از صلب پیامبران، ولیّ، حکیم،  های پاک جابهرحم

تمیّت انتقال یافته؛ با مردی عظیم و شریفی به صلب و نسل خا

شرفشان را برابر  شکمباره همزاد دانسته و بلندی نسب

 پنداشته است؟

درختی با ریشه ثابت  درخت؟ چه قدر فرق است میان دو

سطح زمین ای در آسمان و درخت پلیدی که در و شاخه

  8روییده و قراری ندارد.

و چه قدر تفاوت دارد درخت با برکت زیتون، و درخت 
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یعنی معاویه و ایل و تبار او که  1نفرین شده در قرآن

آیه را چنان تأویل فرمود و همه در این معنا اتفاق  پیامبر

 8نظر دارند.

که،  حالی داند درو معاویه را چگونه برابر می او علی

ب را انتخاب آدم، عر همانا خدا از بنی 4فرمود: اعظم پیامبر

ضر را برگزید و از مُضر، قریش را ممتاز فرمود از میان عرب مُ

مود. هاشم، مرا گزینش فرهاشم و از بنیکرد و از قریش، بنی

از  که، رسول خدا درحالی بینداو آن دو را چگونه برابر می

وهگین بود و اند نده بوددرخت نفرین شده تا ز حاصل این

آنگاه که در عالم رؤیا دید بوزینگان  هرگز خندان دیده نشد؟

 و خدا آیه فرستاد: 3کنندخیز میو منبر او جستو خوکان بر 

 للناس ةفتنو ما جعلنا الرؤیا الّتی اریناک الّا
4 

رؤیایی که به تو نشان دادیم، جز امتحان و آزمونی برای 
 مردم نیست...

داند را با معاویه برابر می خضری چگونه علی
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اند که بندگان خدا را امیه و تبار معاویه کسانیکه، بنی درحالی

بردگان و مال خدا را عطا و بخشش خدا برای خود و کتاب 

که پیامبر صادق امین طور دا را مایة نیرنگ خود ساختند؛ آنخ

 1این مطلب را خبر داده است.

را، که ننگ و عار  او چگونه ابوسفیان، شیخ مشرک قریش

به صراحت او را نفرین فرمود که  اش بود، و پیامبر اعظمقبیله

متکبّر 8«اُقیس»خدایا این پیشرو و پیروانش را لعن فرما. خدایا این 

این کالم را آنگاه فرمود که مشاهده کرد  گرفتار کن. پیامبررا، 

 آیند:فیان و معاویه و برادرش با هم میابوس

 القائد و السائق و الراکبالهم العن
4 

پیش  یه برادرش از پس وابوسفیان سوار بود و معاو و

شیخ ابطح  راندند. نه هرگز شیخ قریش با فرزندمرکب را می

  3باشند. برابر توانندنمی

واند که نوشته بود خکاش خضری سخن مقریزی را می

برانگیخت  ها را برای جنگ با رسول اهللابوسفیان، حزب

 بن  انصار، به ویژه حمزه احد هفتادتن از مهاجرین و در و

در جنگ خندق به  عبدالمطلب، را به خاک وخون کشید، و 

های الت وعزّی و... نامه تهدیدآمیز نوشت وبه بت پیامبر
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رسول  سوگند خورد که فاجعه احد را تکرار خواهدکرد. اما

 و نوشت:او الطاف الهی را یاد کرد  در جواب نامة خدا

خرد سفیه، خیلی مغرور هستی. خدا مانع خواهد شد ای بی

 های تو را خواهم شکست.وبه این زودی همه آن بت

اسالم را در سر داشت.  یابوسفیان هماره، سودای برانداز

لیکن ناکام ماند و در فتح مکّه به وساطت عبّاس، عموی 

 باالخره از بیم جانش، اسالم آورد. امّا نفاق و پیامبر خدا

 ساخت. گاه آن را آشکار میاشت وگاه و بیپوشیده د

خواست آشوب به پا کند و می ات پیامبراو پس از وف

م وعدی های تیازد. او با اظهار تنفّر از قبیلهمسلمانان را جان هم اند

در  اهلل ولو عباس عموی رس به علیتوجه دادن مردم  و

 داشت، که علی گریفتنه قصد گشت وهای مدینه میکوچه

را به خیرخواهی تو نیازی و فرمود ما  1او زد،  دست رد بر سینة

  8ای.خواسته سالم را میاتو همیشه بدی  نیست و

د بر خضری با معاویه، معاویه خو البته در مقایسة علی

 پاسخ او را داده است. پیشی گرفته و علی

نوشته است، ما  ای خطاب به علیمهمعاویه در نا

ناف هستیم، برخی بر بعض دیگر برتری فرزندان عبدمهمگی 

امیه هرگز مانند امّا گرچه ما فرزندان یک پدریم؛  نداریم؛
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و حرب هرگز مثل عبدالمطلّب و ابوسفیان،  نبوده استهاشم 

اد شده برابر نباشند د ابوطالب نیست و هرگز مهاجر و آزمانن

شناخته شده دارد، با کسی که  و آن که نسبی روشن و پدری

گونه نیست و به این و آن منسوب است، یکسان نیست؛  این

 کار در یک مرتبه قرار ندارند. مؤمن و دغل

ال سلف خود به گودال چه بد نسلی است آن که به دنب

 1اند. در نهایت، فضیلت نبوت از آن ما است.دوزخ افتاده

 
 یزید ی. ولیعهد3

کار معاویه در تعیین کتاب محاضرات،در دیدگاه نویسنده 

جانشینی یزید، کار نیکویی بوده است؛ زیرا تا در جامعه، 

قانونی برای انتخاب خلفا وضع نشده و مرجعیّت عامه شکل 

نگرفته است، بهترین روش، تعیین جانشین قبل از مرگ خلیفه 

 است.

ترین منتقدان معاویه در انتخاب  نویسد: بزرگاو می

صر به خاندان را منح تند که خالفندش، شیعیانفرزجانشینی 

عباس هم به همین سبک عمل کردند و بنی دانندمی علی

 و هر پدری حکومت را به فرزند خود واگذاشت.

 اشکال به کار معاویه از دو جهت است: پاسخ:
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 یت ذاتی معاویه، چنان که امیرالمؤمنینیک: فقدان صالح

 در دین و  در کالمی به وی فرمود: تو نه سابقة درخشانی

که تو آزاد شده و فرزند آزاد ای؛ بل نه صداقت ایمانی داشته

ای که هایی بودهیکی از حزبای و همیشه در جمع شده

ورزیدند. همیشه برای خدا و رسول او و مسلمانان دشمنی می

خوشایندی سرانجام معاویه و پدرش ابوسفیان، با اکراه و نا

 1آوردند.اسالم 

چرا اهل حلّ و عقد همانان که ابوبکر را برگزیدند و به 

وصیت او عمر را خلیفه شناختند و توسط شورای شش نفره 

عثمان را به خالفت برگزیدند، پس از قتل او مردم آزادانه و از 

روی طاعت و رغبت علی را برای خالفت برگزیدند و پیروی 

گونه مخالفت و معاویه واجب کردند و هربر همه و را از او 

بود. این  فت با پیشوای مردمی و منتخب آنانکارشکنی، مخال

اهل حلّ و عقد، در امر بیعت معاویه نیز بودند و بر او ایراد 

 گرفتند.

کفایتی یزید بود که وی گذشته از معاویه، فساد و بی -دو

بالی، را ولیعهد و جانشین خود معرفی کرد. همان یزید الا

فجور که اگر نگوییم که او  حیا و متظاهر به فسقشرم و بی یب

دانست پس از ملحد بوده است، معاویه از کجا میکافر و 

مرگ او مردم اختالف خواهند کرد و آسیب اختالف، بیشتر از 
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همان اهل حلّ و است! مگر کردارستمگر و بدوجود خلیفه 

ود، اداره نکردند. عقد به عقیده او، خالفت را در مراحل خ

های اندوخته بهتر عمل ا تجربهکردند و شاید باکنون چنان می

 نمودند.می

های معتبر جا به استناد تاریخ در این علّامه امینی

زند، ور میگری د های امویسخنان خضری را، که فقط بر مایه

ا فقط ها را آشکار ساخته است. در این جنقد کرده و بطان آن

کنیم که در بیان فساد یزید کافی روایت نبوی اشاره میبه یک 

 است.

کند د: اولین کسی که سنّت مرا عوض میفرمو پیامبر

بر اعتدال، استوار  ز فرمود: این امره است. و باامیمردی از بنی

  1زند.م یزید آن را بر هم میاست تا مردی به نا

 
 دربارة نهضت حسینی. 4

را در برابر  قیام امام حسین «محاضرات» نویسنده کتاب

یزید تخطئه کرده و آن را موجب بروز اختالف در میان امّت 

زمینه مطلبی نوشته متهم به  دانسته است و هر کس که در این

ها، کرده است، و باالخره  افروزی اختالف و دوگانگی دل آتش

گوید امام حسین، بدون فراهم بودن مقدّمات و مساعدت  می

کرد و کشته شد. خضری با این سخنان واهی،  اوضاع، قیام
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را از آن همه ظلم و جنایت مبرّا خواسته است دامن یزید 

  1سازد.

کاش این نویسنده، از شئون خالفت اسالمی و پاسخ: 

نوشت. امّا پستی و رذالت یزید شرایط آن آگاه بود و سپس می

ا به چنان های اموی او رگرایشاو و همسویی نویسنده با 

گیری وا داشته است. او هرگز مجد و عظمت حسینی  عموض

 را نشناخته و عزت، شرف و غیرت دینی را درک نکرده است.

ای توجیه حکومت معاویه و جانشینی یزید، قلم راو تنها ب

او هرگز مجد و عظمت حسینی را نشناخته و زده است. 

 عزت، شرف و غیرت دینی را درک نکرده است.

او تنها برای توجیه حکومت معاویه و جانشینی یزید، قلم 

ها و بکتا علما دربارة نهضت امام حسینزده است. 

ها را  اند و خضری، همة اینها کردهها نوشته و روشنگریمقاله

امیّه پسند قلم زده  برنتافته و از آن عصبانی است و با معیار بنی

را  رای کربالماجاست. یزید منکر رسالت و نبّوت بوده و 

انتقامی از شکست قریش مشرک در جنگ احد تلقی کرده 

 8است.

، وجه انتقاد مردم از جانشینی یزید و علّامه امینی

کرده و خالفت او بر مردم مسلمان را درشش نکته خالصه 
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 1ده است.ثار معتبر، مستند نمولب را به کتب و آاهمه آن مط

اند بسته است؛ عبارت یزبین عالمه نقشت نگرشنکاتی که در 

 از: 
همراه آنان دارند و چون خدا آنان خود را از مردم پنهان می

و آن شب را با   توانند خود را از او پنهان بدارنداست نمی

به سر کردند و خدا به   تسخنانی که مورد رضایت نیس

 8کنند آگاه است.چه میآن

 3عهیو الش السنّه -نهم

درست مقصود نویسندة این رساله نه انتقادی پاکیزه و نه استدالل 

است. هر چند که آن را در قالب ردّ افکار عمومی شیعی علّامه 

درآورده است. امّا دژهای استوار حجّت؛ سید محسن امین عاملی 

ا جز ب قرار دهد و منطق و بیان او را هرگز نتوانسته مورد حمله

احترامی به پرانی قبیح و بی و لقب فحش و ناسزا و اهانت زشت

قصد آن مرد دانش و فضیلت کار دیگری انجام نداده است. 

عمده نویسنده آن بوده که سه دوست عرب: عراق، حجاز و یمن 

را بر ضدّ او ]سیّد محسن امینی[ بشوراند آن هم با مشتی دروغ و 

وارونه نشان دادن حقایق و لذا سخنان او شایسته نقد و تحلیل 

-های فکری او و نسبتی نیست که بعضی زاییدهامّا گریز نبود.
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هایی را که به برخی علما داده و یا سخنانی که به شیعه نسبت 

د، مطرح سازیم، وگرنه خدا کن داده و خواسته است تا رفع اشتباه

 وها سزاوارتر است  د که روی گرداندن از این نوع بحثدانمی

های رها، در شأن محیطهای خارجی کشوتدخالت در سیاس

 باشد.علمی نمی

رشید رضا رسالة خود را با تاریخ شیعه و مذاهب شیعه 

 تشیعودی را پدید آورنده مکتب آغاز کرده و عبداهلل سبای یه

داند و جانبداران تفکرات او را در غلوگرایی و الحاد ایرانی می

 مایة تفرقه و جدایی مسلمانان دانسته است.

عصمت امامان را، غلو شمرده و تحریف قرآن او اعتقاد به 

و مطالبی دربارة امام منتظر و برخی چیزها، به شیعه نسبت 

 داده است.

ها و غالیان های معتدل نزدیک به زیدیاو امامیه را به فرقه

 شود که یک ها، تقسیم کرده و مدعّی میباطنینزدیک به 

دیده که جهانگرد سنّی به او نوشته است که در شهرهای ایران 

خوانده  ییت را مب ای خاص اهلخطیبی در روز جمعه، سوره

-هم آن را نقل کرده است. او فرقه و یک خاورشناس مسیحی

 دارد!و بهاییه را به امامیه منسوب می های بابیه

د رضا از مندرجات کتاب ما در پاسخ صحیح رشی :پاسخ

های گذشته معلوم است و آن جهانگرد سنّی، هنوز خلق فصل

 نشده و آن خطیب نیز هنوز پای در عالم امکان نگذاشته است.
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نیست و درباره ای قائل ر اصل شیعه برای چنان سوره، وزنهد

ها کافی بود او به کتاب آالء الرحمن مرحوم تحریف و دیگر یاوه

کرد. ما نیز به این زبان گویای شیعه است، مراجعه می بالغی که

صرانی، توسل جسته به استدالل او، که به سخن یک مستشرق ن

ی او، اطالعهای جهالت و بیشانهگوییم! و از نوی تبریک می

که، شیعه  درحالیها به شیعه است. ها و بهایینسبت دادن بابی

های علما و کتاب دانندن و گمراه و نجس میدی ها را بیآن

های مرتدّ، به طور گسترده چاپ و منتشر شده آن فرقه دربارة

است. او مدعی است که اوضاع آشفته و نا به سامان عراق از 

ده هاست گویا زمین عراق با زهر گمراهی آنان آلومین رافضیه

ن، جشن ناها را بر مسلماآنان روز پیروزی روس شده است!

ها، برای اظهار ایرانیان در چنان مناسبتکردند و گرفته و شادی 

زن  از این الفشگفتا  1سرور و شادمانی شهرها را آذین بستند.

پندارد که پای مردم به سرزمین عراق و ایران گوی؛ او میبیهوده

شور به گوش مردم دیگر گشوده نشده و یا اخبار این دو ک

ند چشم رسد و یا اکثریت مردم عراق که شیعه هستکشورها نمی

ین سخنان منحصر به فرد او اند و او گوش خود را از دست داده

 کند که آنان، ملتی منقرض شده و ازو یا تصور می شنوندرا نمی

ز شرفشان دفاع کند و از و کسی از ایشان نمانده که ااند  بین رفته

 گو حساب بخواهد. این یاوه
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عراق از رشید رضا می پرسند آن مردمی که در هر  شیعة

اند مانان شادی می کنند در کدام عراقرخداد ناگوار برای مسل

یا قاره ای است  )دجله و فرات( همین کشور مجرای رافدین

شود؟! هر چند به همین نام خوانده می ده،که هنوز کشف نش

 شود. همچنین، همین سؤال دربارة ایران تکرار می

ان این دو کشور و جهانگردان و خاورشناسان و ساکن

چنان جشن و سروری در  سفیران و کارمندان، هیچ کس،

شیعیان، مال و جان و آبروی مسلمانان،  اند و همةعراق ندیده

دانند. از این نویسنده باید را محترم می ا سنّیاعم از شیعه و ی

رد و او جوابی ندا د آن روز چه روزی است تعیین کنید؟پرسی

 صرانییا مبشّر ن ناشناخته آن سیاحتگر سنّیبه که  جز این

 کند.حواله کند، کاری دیگر نمی

در اتهامی دیگر مدّعی  )الشیعه و السنه( این کتاب نویسندة

د دارنبرخی اهل بیت را دشمن می )شیعه( هااست که رافضی

دروغ و شانتاژ الحسن شده و با  آنگاه وارد تاریخ علویان و بنی

 بر ضد شیعه جو ساخته است.

و پسر او یحیی و ابراهیم و  1الحسینبنعلیبندربارة زید

بن حسن مثنّی  و حسن ر فرزندان امام موسی الکاظمجعف

نیز  و پسرش عبداهلل محض و فرزند او ملقب به نفس زکیه و

و محمدبن  بن محمد باقر بن عبداهلل و زکریا دربارة ابراهیم
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بن حسن و  بن قاسم بن الحسن و محمد بن الحسین عبداهلل

و  دهبرخی دیگر از سادات حسنی و حسینی قلم فرسایی کر

امامیة  ها بافته و به شیعةها و یاوههمراه با آن، در ضمن، دروغ

عالمه  ت ارتداد و بغض و دشمنی داده است!در حق آنان تهم

سخنان او را به بوتة نقد کشانده و  با حوصلة تمام، امینی

شکار کرده است. عالمه امینی اساس او را آسستی مطالب بی

فرزندان امام باقر را یکایک نام برده که در میان آنان شخصی 

بن محمد باقر، وجود ندارد و اصوالً شیعه و امامان  به نام زکریّا

ت علوی، حسنی و حسینی را دوست معصوم همه آن سادا

 اند.شان اشک ریخته و گریستهمظلومیّتاشتند و بر دمی

تر از مادر نسبت به علویان،  نما از نویسنده دایة مهربا

و پرسیم: چه کسانی آنان را کشته و نسلشان را برانداخته  می

اند. آیا شیعه، چنین کاری شان کرده یها، زندانچال در سیاه

محبین رشید وی و عباسی که از کرده یا سالطین و امرای ام

بخوانید که  تاریخ هستند؟ شما به همراه من بیایید و رضا

  1گوی خوبی است.پاسخ تاریخ

 اگر این سادات علوی نزد امامان شیعه دوست داشتنی

نبودند، دعبل خزاعی آن شاعر اهل بیت آن اشعار را 

 فرمود:خواند و امام معصوم تأییدش نمی ینم
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)مدینه( و  دیگر در طیبهقبرهایی در کوفه و گورهایی »

و قبری دیگر در جوزجان و  –درود بر همه -قبرهایی در فخ

 ..«گوری در باخمری که غریبانه افتاده است.

 کتب اربعه شیعه

های، کافی من این نویسنده ادعا کرده که شیعه  عمل به کتاب

 1دانند.حضر، تهذیب و استبصار را واجب میالی

وجوب عمل به آن، فرق نگذاشته او بین معتبر بودن کتاب و 

است. ای کاش برخی از شروح که بر کتب اربعه نگاشته شده 

العقول  ةالعقول عالمة مجلسی را می دید. در مرآ ةمانند مرآ

حسن، موثّق و  ،دیث کافی را چهار بخش کرده: صحیحاحا

گاه از کرد آنا مستدرک حاجی نوری را مالحظه میضعیف و ی

ین همه به علمای بزرگ، کرد و اداوری میروی عقل و انصاف 

 زد. د و خارج از ادب و نزاکت حرف نمیکراهانت نمی

 توقیع مسئلة

بن  که رشید رضا دروغینش پنداشته علیصاحب توقیعی 

ی نام او بن بابویه قمی است. رشید رضا حت بن موسی الحسین

)عبارت  طور مکرّر آن را به غلط را درست یاد نکرده و به

 ذکر نموده است. متبویه(

و اخالق شرعی از شیخ مفید او به دور از ادب علمی و دینی 
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16   غدیر نقد و تحلیل منکران  

برد. کاش او منبع سخن خود را در این مورد که شیخ مفید نام می

 کرد.ر یاری مذهب جایز دانسته، ذکر میدروغ گفتن را د

چگونه بر او پنهان مانده که امامیه به توقیعات صادر از 

کنند. سخن او و تعبّد نمی مهدی یه مقدسه حضرتناح

زمینه  اساس است؛ زیرا درهم فکران او در این زمینه کامالً بی

 اند.احکام به آن استناد نکرده

کاش او به توقیعات گردآوری شده توسط علّامه مجلسی از 

کرد تا دریابد که تعداد سیزدهم بحاراالنوار مراجعه می جمله جلد

رسد و چرا او توقیع ده حکم نمیکام در آن توقیعات به اح

بن بابویه را نیاورده است تا مردم بدانند که آن  بن الحسین علی

 یک توقیع بیش نیست و در آن یادی از احکام نشده است.

و در عصر  که در بغداد که شیخ کلینی با این یندیگر ا

یسته در کتاب اصول کافی، آن توقیع را زغیبت صغری می

 1الب دیگر.نیاورده است و مط

 

 2الوثنیهالصراع بین االسالم و  -دهم

بر روحیات و باطن مؤلف و  شاید همین نام، داللتی روشن

در حق  های کتاب او، داشته باشد. اولین جنایت اورسوایی
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که تعدادشان به مسلمان را  هایمسلمانان، این است که امت

 رهبران،رسد، و در میان آنان، پیشوایان، ها نفر می میلیون

دانشمندان، حکیمان، مفسّران، حافظان حدیث، راهنمایان دین 

حابه و تابعان ایشان به نیکوکاری ناب الهی و پیشاپیش، ص

 پرست نامیده است! وجود دارند، همه را بت

مسلمانان مودّت  آیا به نظر شما چنین نامگذاری، در میان

مسلمانان و آیا در صورت تکرار گذارد؟ و الفتی باقی می

این  ،آری ؟آیند توانند در زیر سایة یک کلمه جامع، گرد می

و روح تنفّر و افشاند داران بذر اختالف می و میان دینسخن ا

ر و قوس آن، تضارب افکاو زند، و در کشانزجار را دامن می

ها به  بسا خصومت  آید. چهها به وجود میبرخورد اندیشه

 کارزار و جنگ بیانجامد.

 مسلمانان را از شر آن نگاه دارد.خدا 

امش و به وحدت و ای مسلمانان همگی به صلح و آر

برادری رو کنید و هرگز به جار و جنجال های امثال این 

مش را به که صفا را به تیرگی و صلح و آرا نویسنده )قصیمی(

خواهد میسازد، اعتنا نکنید. شیطان و ستیزه مبدّل می تشویش

 ایجاد نماید: دشمنیمیان شما عداوت و 
طان نهد او به فحشا و بدی و هر کس گام در جای پای شی

 1خواند.فرا می

                                                                 
 .51؛ نور، 61مائده، . 1



18   غدیر نقد و تحلیل منکران  

ها و های قصیمی و دشنامها و بدزبانیامّا ناسزاگویی

های ساختگی او شاید به تعداد صفحات کتابش نسبت

هایی ها به نمونهصفحه است، ارزش تعقیب ندارد. تن1600که

 کنیم.از آن اشاره می

هذا »پنداشته که مراد از آیه  می« بیان»از شیعه به نام  شیخی .1

« کِسف»اوست و دیگری با لقب « 142بیان للناس؛ آل عمران/

...؛ طور من السماءو ان یروا کِسفاً »کرده مقصود از آیةخیال می

ایی که در هها و چه الف زنیچه افسانه راستی 1اوست!« 33/

قتیبه و جاحظ و خیّاط ساخته و پرداخته و  تاریخ گذشته امثال ابن

اند و پس ها را سیاه کردهاند و صفحات کتابشیعه نسبت دادهبه 

که، وجود  شود. اول اینها تکرار میذشت ده قرن، آن یاوهاز گ

خارجی دو شخص به نام بیان و کسف، معلوم نیست؛ دوم، اگر 

که، بر  سوم این اند؛است، از کجا معلوم که شیعه بوده وجود داشته

ها، آیا عدالت و انصاف است که امّت بزرگی فرض شیعه بودن آن

 را با سخنان دو عقل باخته، مورد انتقاد قرار داد؟

حاضر »کتابید قصیمی از امیر شکیب ارسالن درگو .8

 ده که او با یکی از رجال فرهیختةنقل کر« العالم االسالمی

 عرب را دشمن بود!د شیعی به شدّت، شیعی دیدار کرد. آن مر

رده که کطالب و فرزندان او غلو می بن ابی امّا درباره علی

تابید. شکیب از این امر متعجب که اسالم و عقل آن را بر نمی
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   الغدیر همراه   11 

ندان او ی و فرزچگونه چنین دشمنی با عرب با محبّت عل

که علی و اوالد او رسد، آیا جز این است پشود، و می جمع می

ند. آن شیعه در اثر این گفتار باالی عرب های بلند واز خاندان

برگشته ناصبی شده و با علی و فرزندان او دشمن گردید و 

 1سخنان ناخوشایندی ابراز نمود!درباره اسالم و عرب 

: نقل این خرافه، امیر نویسد خ میدر پاس علّامه امینی 

اندازد؛ زیرا او اشارت به شخصی جهالت و پستی می را به درّة

دانشمند دارد که بر مردمانی ارادت داشته و دربارة آنان غلو 

ها نداشته شناختی از قومیت آن گونه هیچ که کرده، درحالیمی

 پنداشته است.ها را ترک یا دیلم میو آن

شناسید که نداند  ان احدی را میآیا شما در میان مسلمان

 شیعهاند پس چطور آن و خاندان او عرب بوده محمد

یده که خود پیامبر اعظم، عرب بوده است که پس از نفهم

 نماید!اطالع، مرتد و مجوسی شده و مسئله را تمام می

از امیر شکیب ارسالنی قول که، قصیمی در نقل  اوّل این

گونه که او آورده  امیر، آن سخنرعایت امانت را نکرده است. 

که، شما در میان شیعه احدی را  باشد؛ دوم ایناست، نمی

شناسید که عرب را دشمن بداند؛ زیرا قرآن به زبان عربی نمی

 است و شیعه با آن و روایات و ذکرهای عربی انس دارد.

را در اول کتاب آن شیعة  «هو العلی الغالب» امیر جمله
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011   غدیر نقد و تحلیل منکران  

، بر نتافته و نام خداست« هو اهلل االحد»فرهیخته که مانند جملة 

تاسّف، آری شیعه،  غلو پنداشته است. زهی طور دیگر فهمیده و

فرومایگانی را دشمن می دارد که حق الهی را  هر ناکسان و

ارکان نبوّت را متزلزل کرده و به پیشوایان دینی ستم  کاسته و

اند، خواه عرب باشند یاغیر عترت طاهره را آزرده و اندنموده

خواهد تشیع را پدیده ایرانی قلمداد کند لیکن قصیمی می عرب.

 کپارچه مسلمان تفرقه به وجودآورد.میان امت ی و

سبیل الرشاد. ما اهدیکم اال اری و ما ما اریکم اال و
1  

شما را به جز راه  نمایم وبینم به شما میمن آنچه را می

 شوم.رستگاری رهنمون نمی

شادمانی آنان  اظهار سرور و طاق نصرت زدن ایرانیان و .4

از آلوسی برگرفته منتها  ها را اوعثمانی ها بردر پیروزی روس

تر پاسخ آن را  تاب بیشتری به آن پرداخته که ما پیشو ب آبا 

  8ایم.داده

فرزندان  ی است که شیعه درباره علی وعقصیمی مدّ .3

مریم   بن ها را گویند که مسیحیان درباره عیسیهمان چیز او

غیره،  بروز معجزات از جانب او و حلول، تقدیس و گویند، مانند

دیگر مقامات  هرکس مقام علی وحسین در نجف وکربال یا

-شود که شیعه در آن مکانبیت را مشاهده نماید، متوجه می اهل
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   الغدیر همراه   010 

-رهبت می ها را از روی رغبت و کنند.آن ها، چگونه استغاثه می

  1اهل توحید هستند . خوانند. آنان بدترین دشمنان توحید و

شیعه هرگز به نویسد: در پاسخ قصیمی می عالمه امینی 

این کتب  حلول، معتقد نیست و خداپنداری بشر و غلو و

باشد که به تکفیر  های فقهی آنان میاعتقادی شیعه وکتاب

گونه عقاید پرداخته است؛ امّا دربارة قداست آنان و صدور  این

کرامات و معجزات، امر دیگری است. پاکی والدت و بروز 

مسلّم و شیعه  پیامبر معجزات در مورد امامان، همانند خود

 گردد. ، خدا را عبادت نموده و به اولیاء متوسل میاندر مشاهد آن

است و آن کار  تیمیه یا او در این مسائل هم عقیدة ابنگو

 بگذار افترا ببندند: 8کجا با توحید ضدیت دارد؟

 انما یفتری الکذب الذین ال یومنون بایات اهلل و اولئک هم

الکاذبون
4 

خدا در روز قیامت گوید شیعه در انکار رؤیت مؤلف  .3

اند تابع دلیل و برهان عقلی و سمعی تابع معتزله نیستند؛ بلکه

امّا هرگز به حلول و تشبیه عقیده ندارند و هیچ بشری را خدا 

کنند دانند و خدا را با صفات زاید بر ذات، توصیف نمینمی

چنان که  آورد.که عقیده به زیادت صفات سر از شرک در می
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011   غدیر نقد و تحلیل منکران  

های تر به ما ارفاق کنید شما پله دیکشاعر گفته برادران نز

به سه اقنوم )اب و  مسیحیان() دشواری را باال رفتید اگر قومی

خدا و قدیم عقیده  ابن و روح القدس( گرویدند شما به هشت

 د!ایپیدا کرده

بر آتش و عصمت  دربارة تحریم ذریّة پیامبر .4

 آنان...؟

دام دوازده جانشین پیامبر عصمت را جز بر ان شیعه جامة

چنان جامه اند و خدا طاهره نپوشانده از ذریة او و صدیقة

تطهیر در حق پنج تن که یکی هم  پاکی را که به حکم آیة

ذریّه مانند  بقیّة است برازنده دانسته، امّا جان پاک پیامبر

آنان  ند و اگر از روایاتی، عموم فهمیده شود باید بهدیگران

 صی داده شود.یتخص

بیت هر چند اولیای صدّیق و پاکان  امّا دیگر مردان اهل

باشند، ممکن است مرتکب گناه نشوند؛ لیکن شیعه برای آنان 

 دانند.عصمت را واجب نمی

ابن مسعود روایت کرده: چرا فاطمه، فاطمه نامیده شد؛ 

مصون داشته  اش را از آتشزیرا خدا در روز قیامت او و ذریه

از او و دوستدارانش را  است. غسّانی آورده چون خدا آتش

ریّه، دست کمی از های تفضیل ذ بریده است، این روایت

ها،  دانیم دشمنیندارند که می 1روایات منقول درباره صحابه
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 ها در میانشان به وجود آمده است.برخوردها و جنگ

بسیار متین در این باره  امّا کالم سید محسن امین

نت را نکرده است. علّامه است و قصیمی در نقل آن رعایت اما

قی و معقول به عمل اساس حدیث ثقلین استداللی منطامین بر

 1آورده است. بخوانید و داوری کنید.

 . حدیث قسیم النار7

شیعیان معتقدند علی در روز محشر مردم را از آب دور 

م آتش قسّنماید. او مساخته و دوستدارانش را سیراب می

 گیرد.است و آتش به فرمان او، هر که را خواهد در بر می

در جلدهای پیشین، سند این حدیث را از امامان و حافظان 

در روز قیامت  دیم. به مضمون آن حدیث، علیکریاد 

 است. از امام احمدبن حنبل دربارة آتش و بهشت کنندة قسمت

مگر ما اشکال چیست؟ این حدیث سؤال کردند. جواب داد 

فرمود: تو را جز انسان  به علی کنیم که پیامبرروایت نمی

گفتند: آری، احمد گفت:  دارد؟ و جز منافق دشمن نمی مؤمن

سپس گفت منافق کجاست؟  مؤمن کجاست؟ گفتند در بهشت،

 -گفتند در دوزخ. احمد گفت: پس علی تقسیم کنندة آتش است

به  -خواندحنبل را می قصیمی کالم پیشوای خود یعنی ابن کاش

فرمود من تقسیم  علیمضمون برخی دیگر از احادیث، 

آتش هستم، به او گویم این برای من و آن برای تو است.  کنندة
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این حدیث به طور مطلق از احادیث مسلّم و قطعی است و جای 

 تردید در آن نیست.

امام منتظر همة مساجد را . قصیمی ادعا می کند که 2

 1ویران خواهد کرد. بنابراین شیعیان مسجد را دوست ندارند.

ریزد اش هر چه دارد بیرون میگویا قصیمی در چنتة کینه

و از هر نوع دروغ و افتراء بر شیعه باکی ندارد. حجّت منتظر 

شیعه سرور مؤمنان به خدا و روز رستاخیز است، همان که 

کند؛ تا چه رسد که تخریب کند. آیا این مساجد را آباد می

نویسنده، سرزمین شیعه را گشته و کتاب نوشته و یا مانند 

المنار، سند کالمش یک جهانگرد سنّی ناشناس و یا صاحب

 مبشّر مسیحی است؟!

ای گوید: یکی از شیعیان، مسئله. نویسنده این کتاب می1

شود. سال ر میاز یکی از امامان پرسید. جوابی از امام صادرا 

شنود؛ دیگر باز همان مسئله را پرسیده و جوابی دیگر می

که، در هر دو نوبت بین آن سائل و امام شخص سوّمی  درحالی

نبوده تا موضوع تقیه مطرح باشد. آن شیعه در مورد امام خود 

  8شک کرده و مذهب تشیّع را رها کرده است

استنادی به سائل نویسد: او در جواب می علّامه امینی

 و نام امامی از ائمه شیعه نیز شاره نداردو سؤال مورد ا
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کننده  شناخت یا سؤال میمشخص نیست. اگر قصیمی امام را 

یک را  کرد. امّا او هیچتعیین می دانست، و مسئله را می

جویی ای، عیبدانیم. امّا برای هیچ خوانندهداند ما هم نمی نمی

 نیست.زنی او پوشیده و طعنه

هایشان توجهی به نویسد شیعیان در کتاب. قصیمی می10

کنند و از این دست ای استشهاد میتر به آیه قرآن ندارند، و کم

 ها!گویییاوه

دانم او این مطالب را در حال مستی نوشته یا مینمن 

 هشیاری؟

 او در حال نوشتن عقل داشته یا حماقت بر او غالب بوده است؟

شناسد که تفسیرهای از بزرگان شیعه را نمیآیا او برخی 

های امامیه اند. اگر او به کتابارزشمندی بر قرآن نوشته

یافت و ها را پر از استشهاد به آیات قرآنی می نگریست آن می

در ایران، عراق و هند به تعداد نفوس های چاپ شده مصحف

شیعیانی است که کتابت بلد هستند. گمان دارم آن کسی که از 

شهرهای شیعه و سنّی برای قصیمی خبر آورده، جز در خیال 

های شیعیان در وجود نداشته است، وگرنه در خانه ییمقص

هایی از قرآن موجود است. شهرها و دورترین روستا ها نسخه

از وجود  «کشف االشتباه فی رد موسی جاراهلل» در کتاب

 1یکصد و چهل و سه حافظ قرآن نام برده شده است.
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نویسد: در کجای قرآن تناسخ ارواح و . قصیمی می11

حلول خدا در پیکر امامان آمده است و رجعت و سنت در 

بکر و  بر ابی ت؟ در کدام آیه از قرآن علیکجای قرآن اس

در ابرهاست و  یا وجود علی ثمان مقدّم استعمر و ع

 رعد و برق آسمان تبسّم و صدای اوست؟

امثال او  نویسد: شگفتا! این نویسنده ومی علّامه امینی

آن هم اند، هایی که نگفتهها و دروغ در حق شیعیان چه بهتان

کشورها و  جا شدن در هدر عصر ماشین که مسافرت و جاب

 است. شهرها بسیار سهل و آسان

 خواند:این آیه را می کاش او
ی که در نزد او مراقب آورد مگر آنی به زبان نمیو او سخن

  1آماده هست.

 گرفت که فرمود:یا اگر تهدید الهی را تصدیق و جدی می

ّاک اثیم.ویل لکل اف
8 

 پرداز گناهکار. وای بر هر دروغ

 داشت.قلمش را از این همه بهتان و افتراء نگاه می

 تناسخ و حلول خدا در کالبد امامان معتقدشیعه چه وقت به 

فرهیخته آیا بر یک انسان  4بوده یا علی را در ابر پنداشته و...
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ما حق داریم سؤال  ،ست که چنین ژاژخایی کند؟ آریروا

قصیمی را به خودش برگردانده و از او بپرسیم، آیا او حتی یک 

ان ر و عثمتواند بیاورد که بر تقدم ابوبکر و عمحرفی از قرآن می

 منان، داللت نماید؟!بر علی ولّی پاک خدا، امیرالمؤ

ها ه او امتی بزرگ را به انواع تهمتآیا ننگ و عار نیست ک

ها پاک و مبرّاست. او در این  آن دف قرار داده که دامن آنان از همةه

احمد امین و ها و افتراها به نویسندگانی مثل طه حسین، دروغ

 کند. وغگویان بدزبان هستند، استناد میشان در موسی جاراهلل که همه

امّا عصمت امامان شیعه مفاد آیه تطهیر است که احمد 

 1حنبل پیشوای او در تفسیر آیه آورده است.

جای تعجب است که او با وجود آیة والیت، چگونه 

 8را بر دیگران مقدّم ندانسته است!؟ علی

مطرح  بهه دوازدهم خود، توقیعات را. قصیمی در ش18

کرده و به الهام شیطانی خود توقیعات بقیه امامان را نیز دروغ 

پنداشته و حتی عصمت امامان را پندار شیعه دانسته است. او 

ی جز همان یاوه چه کند که در طومار اوهام و خیاالتش چیز

رد اختالف به خدا و رسول اخواهد در مو ها ندارد. او نمی

  4مراجعه کند.
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های کوچک و رافضیان را به انجام متعه این نویسنده،. 14

ای که ساخته مغز بزرگ متهم کرده و سرانجام به متعة دوره

علیل او و هم مسلکان اوست پرداخته و متعه را بدترین 

 1ها معرّفی کرده است.حرام

متعه در نزد شیعیان همان است که پیامبر آورده و حدود 

معمول بوده و آن را معین  فرموده و در عصر آن حضرت، 

ست. حدود متعه که سپس عمربن خطاب آن را تحریم کرده ا

 ن اختالف ندارند عبارت است از:حتی دو نفر در آ

 مهر  .1

 مدت .8

 عقد مشتمل بر ایجاب و قبول. .4

 جدایی در پایان مدت یا بذل آن. .3

 داشتن عدّه، حرّ باشد یا کنیز، باردار باشد و یا نه. نگاه .4

 نبردن ارث. .6

عه و سنی بر آن تصریح دارند و ت که شیای اساین، متعه

و در فقه شیعه  8خصوص در آثار اهل سنّت آمده است. به

همان است که یاد کردیم و آن، یک نوع بیش نیست و گوش 

ه قرن بیستم عصر اهل دنیا جز آن را نشنیده است. فقط در فق
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القرآن جصّاص، تفسیر  سنن دارمی، سنن بیهقی، تفسیر طبرسی، احکامر.ک: صحیح مسلم، . 5
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ها را  هایی یافت شده است. شما این دروغقصیمی چنین تازه

 یابید:فروشان نمی چنتة این دین به دنیاجایی جز در 

اً.رلکن الشیاطین یوحون الی اولیائهم زخرف القول غرو
1 

و قصّه سرداب و تهمت . افسانه گوسفند و دو قوچ 13

 تحریف قرآن!

ویسد: قلم از طرح و نقل این نمی علّامه امینی 

آید. شیعه از روزگاری که در می ها، به لرزهها و یاوه دروغ

پیامبر برخی اصحاب خود را شیعه خواند، تاکنون، از چنین 

 ند.دور  هایی به نسبت

آزارند و کاش او از هرگز حیوانی را به هر عنوان نمی

زیرزمینی است نیز اب برد و سردشخص و یا شهری نام می

آنان بوده و امام  ین در سامرّا محل زندگانیکه در خانه عسکری

جا ظهور نخواهد  جا پنهان نشده است از آن دوازدهم در آن

مکه ظهور خواهد فرمود و کالم آن جماعت در  که درکرد، 

داند و  بطوطه آن را در حلّه می مورد سرداب آشفته است. ابن

و قصیمی هم 8الدول در بغداد و دیگری در سامرّا در اخبار

 شود. تر رسوا مطلق گذاشته تا کم

ای از مطلب سبک و دور از نزاکت و ادب ها پارهاین

                                                                 
اهلل عنه به قریب هیجده کتاب فقهی شیعه، مختصر و  انعام. علّامه امینی رضی 115اقتباس از آیه . 1

 مفصل اشاره کرده  که هماهنگ هستند.

 .5/166ابن بطوطه، رحلة . 5
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مورد اشاره قرار گرفته و صدها  ه به طور گذراقصیمی است ک
ها در کتاب او وجود دارد. هر کس مراجعه کند نظیر آن

 شود.متوجه می
کسانی که در آیات خدا بدون دلیلی که برایشان حاصل 

نزد مردمان با کنند. نزد خدا و جدال و کشمکش می شود
  خدا، این چنین بر تمامورزند و دشمنی بزرگی می ایمان،

 1زند.دل شخص متکبّر جبّار، مهر می

 های فجراالسالم، ضحی االسالم و ظهراالسالمکتاب

 13،12،112ی ها شماره

استاد احمد امین مصری به چه هدف این سه کتاب را نوشته، 
 اف او ناآشنا نیستیم.داند ما نیز نسبت به اهدخودش بهتر می

جوگر و و عظمت خواننده جستهای بزرگ و بااین نام
ها سخنانی واهی و نگاه که در البالی آ فریبد آنبیدار را نمی

ها همانند نام خود بیند. نام آن کتابهایی رسوا میدروغ
هستند. به خدا سوگند او اگر امین  یمسمّهایی بینویسنده، نام

ت را حفظ و درستکار بود آبروی علم، دین، کتاب و سنّ
داشت و کردن این صفحات، باز می کرد و قلم را از سیاه می

تر شهرت مصر عزیر را با زبان  آوازة مقدس اسالم و پیش
داد و به دنبال هوای نفس اش، زشت  نشان نمیگزنده و هرزه

رفت و بر روی شد و به بیراهه نمیف نمیاز راه حق منحر
ها را برای مردم جز به صورت کشید و آنحقایق پرده نمی

                                                                 
 .32مؤمن )غافر(، . 1

 هر سه تألیف احمد امین مصری.. 5



   الغدیر همراه   000 

هایشان، بیرون کرد و سخنان را از جایگاهواقعی آشکار نمی
متهم  های ساختگیآورد و ملّتی بزرگ را با نسبتنمی
 کرد.و دامن مقدّس آنان را آلوده نمی ساخت نمی

هایشان به گونه که نام )آن اسالمی بودنداگر تألیفات او 
آوردند( این قدر پر از گمراهی، دروغ و زورگویی ذهن می

م و ادب ادب اسالم، ادب علم، ادب زبان و قلنبودند و از 
که قرآن به آن فراخوانده، دور نبودند. اسالمی که امین  برادری

سا آورده است، با اسالم قرآن ر )نه قرن چهاردهم( قرن بیستم
 و امین وحی الهی در قرن اوّل  هجری، در تضاد است.

مطرح کرده و  ،اگر اسالم آن باشد که این سه کتاب او
اسالم را باید خواند  حةامین اسالم هم این نویسنده باشد، فات

 و از آن درگذشت.
االزهر مصر، او باشد، و دانش دانشگاهمند دانشنماد اگر 

در تألیفات  1امامیّه انقمحقّخاک بر سر باد البته شماری از 
اند و کسی که ارزشمند خود، به سخنان باطل او پاسخ داده

کافی و  8الحق( رایةتحت خواهان حقیقت باشد کتاب )

 کننده است و شکایت به درگاه خدا داریم:نیاز بی
بلکه وقتی حقیقت نزدشان آمده تکذیب کرده و در »

 4«وضعی آشفته قرار گیرند.
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 1فی ربوع الشرق االدنی هالجول -چهاردهم

 ،قانون عمومی جهانگردی این است که هر سیّاح و جهانگرد
های عالم را از دیدگاه خود و هماهنگ با ها و کرانهسرزمین

کند. به همین دلیل اش مشاهده میروحیات و طبیعت شخصی
بیند. های متفاوتی برای سیاحت میآنان را در انگیزه

بینید که جز دیدار دانشمندان و ادیبان، چیز جهانگردی را می
مالقات با مردان  کند. دلیل دوم، انگیزةدیگری را یاد نمی

سیاست و درج آرای سیاسی آنان دارد؛ دلیل سوم، تنها 
ها، آثار و طرز معیشت و اقتصاد را مدّنظر دارد و به بیان  بقعه

های دلخواه های گذرا و میوهآب و هوای آزاد و چشمه
های آفرینش خدای پردازد؛ چهارم، عارفی است که شگفتی یم

 کند.مت و اتقان صنع خدای را توصیف میتعالی و حک
در این بین، سیّاح و جهانگردی درشت خوی،  سرانجام

کند  که تنها شهوات در نظرش جلوه می باک هم وجود داردبی
فاسد  زند و از زنانها سر میخانه بیند به میها را میو رسوایی
گویی گناهکار است که با کلمات گوید. او دروغسخن می

زشت و خارج از نزاکت آبروی اشخاصی را که در شهر و 
 دهد. اند، بر باد میشان از وی به خوبی پذیرایی نکردهدیار

نویسندة این سیاحت نامه از دو قسم اخیر است. سزاوار 
ه خواننده را ک اره او سخن نگوییم؛ لیکن برای آنبود که ما درب

به بعضی از آن چه در حق او ادعا کردیم، مجاب نماییم، 
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 نماییم:هایی را یاد مینمونه
که  1. او به برخی از علمای مدفون در نجف، دروغی بسته1

 شود. و در کشکول هیچ درویشی یافت نمی در طلبه هیچ عطار
که از عالم نجفی نام برده باشد، در کمال بی  او بدون آن

 چنان ادعایی کرده و آن نسبت را داده است.حیایی 
های روی اموی چگونه حیا کند و خجالت کشد که لذت

 شرم و حیایی برای او نگذاشته است. ،فجور و گناه
به رسالت  علی دهد که. او به شیعیان نسبت می8

 و سخنانی در تاریخ امام علیا 8سزاوارتر از پیامبر اکرم است.
و سبط اکبر امام حسن مجتبی و امام حسین سیدالشهداء نقل کرده 

کند. او استاد علوم اجتماعی در دبیرستان که با واقعیت تطبیق نمی
سخن جهانگرد فرانسوی، که  قبه قاهره بوده است، امّا سخن او با

 االحرار بیروت چاپ شده، همسوست. در مجلة
بدهد. شما سخنان  به مکتب تشیع، رنگ ایرانیخواهد می

 آنان را بخوانید و بخندید.
ی و های نجف و طرح متعه کذایمسافرخانه . قصة4
هایی که جبهه ها، دروغها با گوشوارههای متولد از آن متعه بچه

 کند.ها عرق میانسانیت از یاد آن
گوید، به اعتقاد شیعه همه صحابه، پس از وفات . او می3

کافر شدند و حتی خود  و انکار امامت علیپیامبر 
 بعد از بیعت با ابوبکر کافر شد ولی بعد برگشت و... علی
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ای درباره بغض ایرانیان نسبت به عرب و . افسانه4
 هایی از این قبیل. یاوه

 ظهاربه جای مکه...! و ا . تهمت اتخاذ مشهدالرضا6
که، شاه عباس که با  حالی کینه نسبت به شاه عباس صفوی. در

 یپای پیاده به زیارت امام رضا رفته به قصد تقرب به خدا
 ورده است.جا آ چنان زیارتی را بهتعالی 
ها، گشایی نویسنده به احترام گذاشتن به امامزاده. عقده7

نتافته بردرنیشابور که چنان احترامی را مانند امامزاده محروق 
 است.
با شهربانو و کسب فضیلت  . ازدواج امام حسن2

 ها!ساسانی
بینید که از یک هایی را در کتاب این نویسنده میشما غلط

رود تا او که مدعی استادی در علوم بچه دبستانی انتظار نمی
بیش از سی غلط مشخص  اجتماعی است و علّامه امینی

 بیان فرموده است.
 

 1عقیده شیعه -پانزدهم

خواننده صاحب نظر در این کتاب، در ابتدا نشانی از نزاکت 
پندارد که از فحش و ناسزاهای گزنده خالی است یافته و می

اطالعی او از رود. از نادانی مطلق و بیولی هر چه پیش می
شود. او رجال شیعه و تراجم آرا و عقاید شیعه، بیشتر آگاه می

خبر است. او را از آن تألیفات آنان بیشناسد و از آنان را نمی

                                                                 
 تألیف د. رونالدسن خاور شناس. 1
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زن خواهید یافت. او مانند تهمتگویان گناهکار عیبجو، دروغ
داند کند و نمی ری است که در شب تار هیزم جمع میکو شب

او از امّتی بزرگ سخن آورد. در طناب بار خود چه گرد می
کند؛ امّا تنها به گوید و دربارة عقاید آنان بحث میمی

ساقط و  های قوم خود، که پر از الطائالت و نظرهای کتاب
های اهل سنّت کند، یا به کتابمردود است، یاد و استناد می

های مسموم نو پدید آمده که با قلم یهاکه به دست دجّال
های اند، تکیه کرده است. نمونهخود در راه استعمار نوشته

 ذیل را بخوانید.
 روز غدیر ای منسوب به شیعه در. افسانه1
 مکان نزدیک به قبر ابوبکر و عمر . آلوده کردن8
  روز اختالف پس از جعفر صادق . ب4
 چیزی در زیارت امیرالمؤمنین . افزودن 3
 

 1الوشیعه در نقد عقاید شیعه -شانزدهم

دوست داشتم از این کتاب یادی نکنم و احدی حتی صدای 
هایی است که ای هم از آن نشنود که آن در شمار کتابآهسته

ها را دارد. لیکن چه باید کرد آن کتاب چاپ بیشترین رسوایی
و منتشر شده و به دست مردم افتاده است. ناگزیر باید مسلمان 

هایی از را از ارزش این نویسنده آگاه کرد و به نمونه
اش ننگی است برای امت صفحه هایش که هرکاری سیاه

 کنم.اشاره مید او، مسلمان و البته بیشتر برای قوم خو

                                                                 
 تألیف موسی جاراهلل.. 1
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ه کتاب خدا و سنّت پیامبر را دانم درباره کسی کمن نمی
او به تنهایی نزد قاضی رفته و سر نهاده، چه بنویسم.  پشت

گیرد و زور  کند و ایراد می ست و حکم میراضی برگشته ا
شرمی دارد، بیخردی منسوب می گوید و دیگران را به بی می

 پراکند.های زشت میو لقبدهد کرده و ناکسی نشان می
-ف خویش تفسیر به رأی مییبا عقل ضعاو کتاب خدا را 

طوری که گویا قرآن در زمان او نازل شده و پیشتر به کند، 
اند و کسی جز او به شناخت آن، نرسیده تفسیر آن نپرداخته

است. او شریعتی تازه و نظری نو و آیینی ابتکاری و مذهبی 
مبادی اسالم و چیزی از کتاب و ساخته است که احدی از 

 کند.سنت، آن را تأیید نمی
و کتاب او چه  -به خود رها شده -ارزش این نویسندة

داند و تواند باشد او امت مسلمان را شریک پیامبرشان میمی
نه سورة فتح را  آیات یکصد و بیست و هشت توبه و بیست و

 نماید.تفسیر به رأی می
داند و امت را از امامان معصوم می او امت را همانند پیامبر

نیاز از امام داناتر و رشیدتر و امت را در طول تاریخ بی
 پندارد. می

نویسد: این ها میسراییدر جواب این یاوه علّامه امینی
زند. اگر امت مرد گویا در عالم خیال و در حال چُرت حرف می

ستند؟ و از گوید آیا امامان داخل آن نیچنان است که او می
 ای ندارند؟ند بهرهمندرشدی که امت بهرهو هدایت 

شود  به زعم او در میان امت یک جاهل هم یافت نمی
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که، ما بین مشرق و مغرب را افراد نادان به دین، گرفته  درحالی
از زمان پیامبر تا آیا در میان امت  .ها خود اوست که یکی از آن

بر هیچ عاقلی این معنا  به امروز، اختالفی بروز نکرده است؟
ای رخ گوید وقتی حادثهکه می پوشیده نیست و شگفت آن

که وارث دهد دهد خدا به یکی از افراد امت حکم را نشان می
پیامبر است. به برکت رسالت او رشد یافته است. پس نیازی 

 به امامان معصوم نیست!
از وجود و بروز اختالف در میان امت  بدون شک، پیامبر

 1خود آگاه بود که حدیث ثقلین را مرجع معرفی فرموده است.
هایش دربارة متعه است که آن را از سخنان باطل او، یاوه

 به ازدواج های جاهلی مانند کرده است.
اهل سنت را در سخن : ابتدا اوپاسخ  در علّامه امینی

که حد و حدود آن را از  شاهد آورده است. چنانآن زمینه، 
و نیز اوّلین  هاسالم با سیزده مأخذ معتبر گوشزد فرموددیدگاه 

بازدارنده از آن را پس از رسول خدا نام برده است و نظر 
صحابه و تابعین را با یاد بیست مورد، راجع به متعه بیان کرده 

 است.

 پندی نیکو
 شکار شدآ حقیقت اکنون

هدف ما از انتقاد چند عنوان کتاب، آن است که وجدان جهان 
اسالم را به این امر معطوف بداریم که، امروز به وحدت 

                                                                 
- 3/352در این زمینه سخنان ارزشمندی مطرح کرده است. ر.ک: الغدیر،  علّامه امینی . 1
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کن  های بنیان اهبانی از مرزبانی اسالمی که سیلاجتماعی و نگ
 کند، به شدت نیازمندیم.آن را تهدید می

که سخن از یاد آیات  ای مسلمانان! اگر موقعیّت من و این
آورم برای شما سخت است من به خدا توکل به میان می خدا

 ام.کرده و دل بسته
های یاد شما را به خدا قسم هیچ تبلیغی به اندازه این کتاب

صفوف مسلمین و فساد نظام اجتماعی و  شده در پراکندن
های اخوت اسالمی زوال شکوه وحدت عربی و گسستن رشته

های  بین گروه کینه و برافروختن آتش دشمنیو ایجاد 
مسلمان، مؤثر تواند بود؟ ای مسلمانان هم کیش من به دنبال 

 من باشید تا شما را به راه رشد و رستگاری هدایت کنم.
ند و این هست گانه بر ضدّ قرآن های شانزدهاین کتاب

های دینی دامن های نحس، فساد و منکر را در محیط بانگ
القی را که پیامبر رم اخهای پوچ بنیاد مکازند و این کالممی

اندازد و این بن بر می ها مبعوث شده است، از برای تکمیل آن
پیشرفت باز های زهرآگین، امّت مسلمان را از سعادت و  قلم
های و تمام نقشه کنددارد و در راه تعالی، ایجاد مانع می می

 برد.اصالح را از بین می
 ای مردم!

لما فی الصدور ه من ربکم و شفاءتکم موعظقد جاء 

 ها.پندی از پروردگارتان آمد و شفایی برای دردهای سینه

ن است و نااجتماع مسلما مربوط بهعقائد اسالمی دینی، 
ها شریک است. پس هر کس هر کس مسلمان باشد در آن
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عاطفه دینی دارد، از دین اسالم و کیان امّت مسلمان دفاع کند 
و یا گروهی لغزشی و افکنان را افشا نماید و اگر کسی و تفرقه

یا خطایی داشت، نباید به آن بهانه شکاف در صفوف ایجاد 
اش محیط زندگانی مسلمان شود. زمین از آن خداست و همه

صادق است و اسالم، آیین حکومت اوست همه باید در زیر 
پرچم حق و کلمة توحید زندگی کنند و هر کجا باشند 

آحاد مسلمانان است و  این وظیفةه با هم برادر باشند. صادقان
هایی های عزیز اسالمی که همگی ملتها و حکومتامّا دولت

اند و اعضای این اندام سالم؛ وابسته به حکومت بزرگ اسالمی
توحید را پاس بدارند، عزت و شرف را حفظ کنند ها باید  آن

نگ و عار نیست و به دنبال ترقی و پیشرفت باشند. آیا این ن
مصری که در قرون گذشته مایه افتخار بود، حکومت آن اجازه 

هایی که آوازة نیکوی او را زشت دهد که چنین کتابمی
ست آن مصر آیا عیب نیکند، چاپ و منتشر نمایند.  می

ش امروز با دجّاالن و قلم به نام نیک سرافراز با دانشمندان
فقیه آن، موسی و گفته شود مزدانی خائن شناخته شود؟

ی و مصلحش احمد امین و عضو قصیم جاراهلل، دانشمندش
نگارش  اش رشید رضا و دکترش طه حسین و تاریخ کنگره

شناسش محمد ثابت و شاعرش  خضری و استاد جامعه
 عبدالظاهر است؟!

ها برای یاد خدا به خشیت  آیا وقت آن نرسیده که دل
  افتد؟

ایی هنشر چنین کتابپندارد که آیا یک انسان مصری می
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ور نسل بافرهنگ را ها شع مایه حیات ملت مصر است؟ و آن
 های علمی، ادبی،و آنان را در حرکتدارد؟ بیدار نگاه می

 برد؟!اخالقی، دینی و اجتماعی، پیش می
روز عراق را مورد مالمت قرار  آن آنگاه علّامه امینی 

ها که قداست  دهند آن نوع کتابدهد که چگونه اجازه میمی
اند، چاپ و  سؤال بردهنجف و مردم شریف عراق را زیر 

 منتشر شود؟

وم اآلخر ذالکم ازکی من باهلل و الیذلک یوعظ به من کان یؤ
لکم و اطهر

1  

کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان  یااین پندی است بر
 دارند و این برای شما پاکیزه و پاکتر است.
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