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  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«

  قدمهم
  

سپاس خدايي كه آسمانها و زمين را آفريده است، و تاريكيها و روشنائي را ايجاد 
  .ند به او شرك مي ورزندباش كرده است، ولي آنهائيكه منكر پروردگار خويش مي

اران از اي وي را شمارش نمايند، و شكر گزتوانند تعداد نعمته شمارش كنندگان نمي
 .رسند ندگان به نهايت عظمت وي نميوصيف كناداي سپاس و حمد او عاجزند، و ت

) ص(دهم كه محمد  دهم كه معبود بحقي جز خداوند نيست، و گواهي مي گواهي مي
امت را  ،وكالم را هويدا كرد ،بنده راستگوي او و فرستاده اوست، رسالت را ابالغ نمود

و جهاد نمود، تا راه خداوند با مشتركين پيكار ر و نهان را برمال ساخت، و د ،اندرز داد
ش نمود، پس درود و سالم خداوند بر محمد ستپروردگارش را پر ،مرگ او فرا رسيد

 سران پاك دامن او، و همهل بيت پاك وي، و ياران راستگويشسرور مرسلين و بر ا
  و بر پيروان راستين آنها تا روز قيامت باد،) مادران مؤمنان(

  :اما بعد 
سازند، و بزرگي و  تاريخِ خويش را با باطل مي ،عصرهاگرايان در تمام  همواره باطل

ريزي  ها پايه وسيعي از مكر و نيرنگ ي و در ميان سلسله هامجد خويش را در آرزو
را موظف ساخته است تا با خدنگ و نيزه و  حق جويانكنند، و پروردگار متعال،  مي

مناظره نيرنگ و مكر آنان  ها و با بحث و ها و مناظره در معركه ،گاهي هم با زبان و بيان
و آنان را را افشا نموده ه كنند، و باطل بودن آنان فو در گلوهايشان خ ،را پاسخ و رد داده

را برتري  هاي آن و جلوه ،خداوند با اين مبارزات حق را آشكار ساخته. ننداز ريشه بركَ
و خداوند . ازدس سازد، حقارت آنرا بر مال مي بخشد، و باطل را خاموش و نابود مي مي
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يا ايها النبي جاهد «: فرمايد  دهد و مي شروع دستور ميممبارزه  در قرآن به جهاد و
  1»م و مأواهم جهنم و بئس المصيرهالكفّار و المنافقينَ و اغلُظ علي

با بهترين شيوه  ،واقفند و باطل ميان حق ،اينكه به مبارزه دائميبا توجه به اهل علم 
  .اند پرداختهبه انجام اين وظيفه 

به  ،يافتم از اعتقاداتشان آگاهيو  ،نمودم از زمانيكه شروع به مطالعه كتابهاي شيعه
و دفاع از  يرويارويآنها در نيرنگشان و ضعف ميزان جهل آنان و خطرناك بودن آنان، و 

و چهره را به عنوان شعار  مداوم موضعتغيير  ثباتي و آنان بي. واقف گرديدم عقيده شان
عقل  اند، و چه خدا، چه عقايدي را به تباهي كشانده اند، پناه بر خود اتخاذ نموده وشرو 

تا اينكه ! اند؟ گمراه شده و يا گمراه نمودهاند، و چقدر  ايي را محجور ساختهو هوشه
تا باطل بودن آنان را  ،كساني را هدايت و مقدر نمود )سلف( خداوند بعد از گذشتگان،

سپاس هميشه شايسته خداوند  – .ديشي آنان را بر مال كنندو كج ان ،مفتضح ساخته
  .- است 

از  ، 2)  ه 1377م (اثر عبدالحسين شرف الدين موسوي » المراجعات«همواره كتاب 
طان به تدوين آن كه به نيابت از شي -و مرجع مهمي  ،ميدان ي هنظر شيعيان پيروز و برند

ها و گفتگو و  د كه اين كتاب خالصه نامهنماي و ادعا ميا .خواهد بود -  پرداخته است 
دروغ  .باشد مي) رح(سليم بشري  اَالزهرشيخ و استاد دانشگاه  و هاي ميان او رهظمنا

اي نيست، اين راه و روش در طول تاريخ رهروان  تازه روشپردازي اين گروه مسلك و 
سفاهت  وليكن شگفت اينكه پيروان موسوي چگونه به اين .و پيشگاماني داشته است

  !.آيا داراي عقل نيستند؟!! گردند راضي و خشنود مي
  ).78/ نساء ( »ال هؤالء القوم اليكادون يفقهون حديثاًفم«

_____________________________________________________________  
 9 ايهتحريم  سوره  -1
 32متولد شده است، در نجف و سامراء به تحصيل پرداخته است، و در سن   ه 1290عراق سال  در كاظميه -2

 .سالگي به لبنان برگشته است، و تعدادي از كشورها را گشته است
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رسوا شدند پس با هم به توافق رسيدند؛ كمترين توصيفي را كه : شود  و يا گفته مي
 از گوشت خوك در سيني و: اين است كه  ،توان به كار برد براي كتاب موسوي مي

هايي كه در كتاب  و عليرغم همه اين خصوصيات و رسوايي تر است، ظرف طاليي كثيف
ها نسخه از آن در اطراف دنيا ميان اهل تشيع و اهل سنّت ندارد، اما ميليو وي وجود

هايي  و شما خوانندة گرامي به محض ورق زدن صفحه. توزيع و به فروش رسيده است
واهيد برد، و اينكه صرف ترشحات و تراوشهايي از اين كتاب به حقيقت موسوي پي خ

ار دادن و ريشخند نمودن است، كه بر آن سازوكار شده است، و در حقيقت بازيچه قر
پردازي با حقايق  باشد، و نوع جديدي از بحران علمي و دروغ حوادث ميآشكار 

اب يافت خالصه اينكه همه چيز در اين كت .باشد بذله گويي با اصطالحات ميتاريخي و 
خوانندگان توسط  قيق، و ميزان جهل و دروغ و فريبسالمت تح و شود، جز واقعيت مي

و هر مؤمن راستگويي كه  ،وسيعي كه سزاوار اوستو ناشايست  به شكل –موسوي 
  .گردد ، نمايان مي-از آن مصون است ؛خواستار خداوند و قيامت باشد

 ه(اين ردو احاديث و حجت و برهانهايي كه بر  آيات بر موسوي و آنچه از –) جوابي
و اثبات و اسقاط امامت اقامه نموده و مورد  ،و امامت وي) رضي اهللا عنه(برتري علي 

واهل بيت ) رض(در پي ناديده گرفتن فضيلت و مناقب علي  –استدالل قرار داده است 
و اهل ) رض(نيست زيرا احاديث صحيحي در مورد علي  )رضي اهللا عنهم اجمعين(

و اهل بيت ) رض(امام علي  ،كه با وجود آن احاديث ،روايت شده است) رض(بيت 
ندارند، و ليكن اهل سنت روايات را ) وامثال او(جهالتهاي عبدالحسين نيازي به كذب و 

و بر اساس قواعد علمي تحقيق مورد بحث و بررسي  ،به دور از احساسات و عواطف
  .دهند قرار مي

ام و  كرده در اين جوابيه دنبالكه را  تند و صريح كالميشيوه اميدوارم خواننده 
و كتاب وي فرود ) اجعاتمرال(كتاب ) نويسنده(كه بر صاحب هاي محكمي  تازيانه
ام  كه چرا جوابيه[كند، مي ام مورد مالحظه و دقت قرار دهد، و همين مرا كفايت  آورده

همچنانكه خواننده خواهد  –ام  كه من چيزهايي مشاهده نموده ]تند و جانكاه است، م
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گروه او ياران محمد  و ي،كه هيچ مسلماني بر آن توان صبر ندارد، اين رافض –ديد 
اند، و آنها را كه حامالن  اند، و خيانت را به آنان نسبت داده را مورد طعن قرار داده) ص(

اند، و اين  نكوهش قرار داده و امانت مورد دين باشند از لحاظ و حافظان دين و قرآن مي
اينكه من بدعت گذار  ]م »مراجعات«يگر نكوهشم به نگارنده دليل د[ ،نيز مرا بس است

 –ام، زيرا خداوند از باالي آسمانهاي هفتگانه بر آنان  نبوده و بلكه از دين پيروي كرده
رائت ياران پيامبر بو  و در مدح ،است خشم گرفته –نگارنده مراجعات و پيروان او 

گردد، پس اميدوارم  هايي فرو فرستاده است، كه تا روز قيامت تالوت مي نهآيات و نشا
  .اي از پوزش و دعا را بيابم نزد خواننده گرامي گستره

ن برگها فقط از افكار خودم سرچشمه آكنم كه  من ادعا نمي: اي خواننده گرامي 
از ساير [از عراق  يگرفته است، تا لباسي را بپوشم كه از آنِ خودم نيست، وليكن ورقهاي

دست من نگاشته شده  با[ها قرار گرفته است،  است و در دست يمني 1]دانشمندان، م
برهان و حجت و نيروي بيان شرّو  ما با. دهد لِ خود را به هم پيوند ميو علم اه ]است

گردد، زيرا  زداييم، كه با ناله و فرياد زدوده نمي هاي خود مي گرفتاري را از قلمرو و قلعه
ذعات في كشف السياط الال(را ) جوابيه(ا پليدي پاك و شسته نگردد، و اين رد ، بپليدي
گمان خواننده خطا و  بي: نام نهادم و در پايان  2)و تدليس صاحب المراجعات كذب

عمل را كما هو  اين نمايم كه من يابد، و من ادعا نمي اشكاالت فراواني در اين كتاب مي
ام در  ام، ليكن همين مرا كفايت نمايد كه هر آنچه در توان داشته هداء نمودأحقه و كامل 

  .ام راه نيكي و اصالح اراده نموده و به كار برده
گمان با  بي ،دهيم دانيم كه بيشتر اعمالي را كه در دنياي خود انجام مي و حال مي

اين عمل خواهم كه  از خداوند مي .يا دوستي آميخته استنآرزوها و هواهاي نفساني و د
و با اين عمل بر  ،براخالص و رضايت خداوند باشد، و نزد خداوند سنگين و برتر باشد

_____________________________________________________________  
 م. نيست] غامدي[اند متعلق به مؤلف  قرار گرفته[.....] الزم به ذكر است، عبارتهايي كه داخل  -1
 .»المراجعات«دروغ و فريفتن نگارنده  هاي سوزان در كشف شالق -2
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و ما توفيقي الّا باهللا،  - اي كه نيازمند فضل و رحمت خداوند است، بيفزايد  حسنات بنده
  .-عليه توكلت و اليه أنيب

  امديغعبداهللا بن عيشان ال              
   -  ه 11/3/1425(عصر جمعه  -

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باب اول
  
  

  »مراجعات«حقيقت كتاب : فصل اول 
در استدالل ] خصوصاً[و عبدالحسين ] عموماً[روش شيعه  :فصل دوم 
  .اهل سنّت] منابع[از كتابهاي 
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  :فصل اول 
  »المراجعات«حقيقت كتاب 

المراجعات داعيان تشيع را به خود مشغول ساخته است، به طوري كه آنرا «كتاب 
تر  اند، يا به عبارت درست در فريفتن مردم عامي قرار داده ،جزو بزرگترين ابزار خود

از اين كتاب اطالعي ندارند،  فريبند، زيرا اهل سنت پيروان و شيعه خويش را با آن مي
و در ميان  ،شيعيان در اين اواخر در تيراژهاي فراواني اقدام به چاپ آن نمودند گرچه

و از لحاظ ديني عقب  ،از اهل سنت در مناطقي كه از لحاظ علمي ضعيف يگروههاي
گري و آشفتگي فكرشان با ادعاي  ورزي بر قشر شيعي صافتاده بودند، به سبب حر

اقدام نمودند، و اين كتاب حامل ] كتاب[بين اهل سنت به پخش آن  وحدت در
ها با اقرار  باشد، كه نامه و عبدالحسين مذكور مي 1هايي ميان شيخ اَالزهر سليم بشري نامه

ان يبه صحت مذهب شيعيان و بطالن مذهب اهل سنت به پا) بشري(شيخ االزهر 
هر جعل شده است، داليل دروغ و جعلي زالَاَ بر شيخ) مذكور(گمان كتاب  بي!! رسد مي

  : پردازيم كه عبارتند از  فراوان است، و ما به ذكر برخي از آنها مي آن بودن
هاي خطي ميان شيخ االزهر سليم البشري و  در برگيرندة نامه) المراجعات(كتاب  - 1

عي باشد، با اين وجود كتاب تنها از طرف فرد شي مي) عبدالحسين(ميان اين فرد شيعي 
صادر  -  كه داللت بر اثبات آن نمايد - پخش و انتشار يافته است، و چيزي از بشري

و اعتباري   نگرديده است، و نشر كتاب از طرف فرد رافضي خالي از هر گونه وثيقه
ها را به سليم  و هيچ نوع ابزاري از ثقه و اعتبار دركتاب كه بيانگر انتساب اين نامهاست، 

وجود  در آنهاي خطي رد و بدل شده،  هايي از بعضي نامه نمونه مثالً - البشري باشد
و تعداد  -نمايند  هايي از آنرا عرضه مي كه معموالً اَهل ثقه و اعتماد نمونه - ندارد،
نامه ) 65(هم سليم البشري در اين نامه سرسد، و  نامه مي) 112(ها در اين كتاب به  نامه
  !اند؟ تهباشد، پس آيا همه آنها از بين رف مي

_____________________________________________________________  
سليم بن ابي فراج بن سليم بشري استاد دانشگاه االزهر، از فقهاي مالكي، در محلّه بشر متولد شد در االزهر  -1

 .وفات يافتدر قاهره  1335سال و  .مالكيان را بر عهده گرفت لم پرداخت، و كرسي فتوايعيم و تبه تعل
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البشري به نشر آن بعد از بيست سال از وفات ) المراجعات(اين كتاب جاعل  - 2
و اولين چاپ كتاب . )وفات يافته است)   ه 1335(بشري در سال (پرداخته است 

  .در صيداء به طبع رسيد) 1355(المراجعات در سال 
سلوب رافضي باشد، كه همان ا مي ]اسلوب[يك شيوه  ها شيوة نگارش اين نامه - 3

ل اسلوب سليم البشري نيست، واين خود عبدالحسين موسوي اي حام باشد، و هيچ نامه
 ]كتاب[سازد، و عبدالحسين در مقدمه  گمان دروغ وي را برمال مي و بي ،را رسوا ساخته
هايي جعل نمايد،  يابد، تا نامه ميناي  كه خود را رسوا سازد، زيرا چاره ،ناچار شده است

ارش گبا اسلوب نرا ها  اسلوب بشري باشند، و اقرار نموده به اينكه اين نامه كه بيانگر
صر علي تو انا ال ادعي ان هذا الصحف تق«: گويد  خاص خود وضع نموده است، و مي

ه غير التي تألفت يومئذ بيننا، و ال ان شيئا من الفاظ هذا المراجعات خطّ صالنصو
  .»قلمي

روزگار ميان ما رد و  كه آن ،ه اين برگها همان متني استكنم ك و من ادعا نمي: يعني 
و خط و تحرير آن، » المراجعات«الفاظ اين  كنم كه چيزي از بدل شده است، و ادعا نمي

مع زيادات اقتضتها «: گويد  افزايد و مي ديگري به آن مي يو رسواي» به قلم من نيست
و  ،ي كه موقعيت مقتضي آن بوده استبا اضافات - »الحال و دعا اليها النصح و االرشاد

  .نياز داشته استو ارشاد راهنمايي مواردي كه به 
هاي زيادي از جعل و  اما متنهاي كتاب در نوع و ساختار فراوان خود داراي نشانه - 4

در آن زمان از لحاظ كه  –اينكه شيخ االزهر سليم البشري : باشد، از جمله  كذب مي
س و پيشواي االزهر بوده است، نه از لحاظ پست و مقام و جايگاه علمي رئي دانش

پذيرد، و اين عمل  تفسير باطني قرآن را از اين رافضي مي – ]دانشگاه االزهر، م[اداري 
و  ]م. كه بنيه علمي چنداني هم ندارند[تأويلي است كه دانشجويان كم سن و سال 

نمايند،  ن االزهر آنرا انكار ميباشند، چه برسد به بزرگا كساني كه داراي فطرت سالم مي
اي كه  در آن نامه -نمايد كه شيخ االزهر  نقل مي) عبدالحسين(وليكن اين فرد شيعي 

محكم و ه آيات ب... أما در نامه اخيرت ... «: گويد  مي -شامل آن تأويالت باطني است 
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رسخت و يك ، پس كسي كه اين داليل را نپذيرد ساي ي استواري استدالل نمودهها  نشانه
پا زده، و و ها مغرور و خودپسند است، و در بطالن دست  دنده و در قبال حجت

  1.»نمايد قضاوت جاهالنه مي
نمايد، كه  سپس رافضي اقرار شيخ االزهر را به صحت و تواتر احاديثش نقل مي

باشند،و بلكه عالوه بر شيخ االزهر  ازديدگاه حديث شناسان ضعيف و يا موضوع مي
خبر نيستند، و در آن زمان  وزان خردسال نسبت به ضعف و جعل آن احاديث بيدانش آم
 از االزهر را به عهده گيرد كه ]م. علمي يا اداري[مقام رياست  ،توانست كسي مي

  .و در علوم اسالمي به شكوفايي رسيده باشد ،سرچشمه علم سيراب گشته
د، كه كش طوري به تصوير مياالزهر را  بلكه موسوي شيخ. اين اكتفا نكرده است هو ب

ناتوان بوده  عشيتز شناخت احاديث موجود در كتابهاي اهل سنت نه حتي اهل ااو 
فرستد، درآن  اي مي نامه -گويد  آنچنانكه رافضي مي –م يبين است، پس شيخ االزهر را مي

از  :يعني  2»نتدبرهتكرّرمنك ذكر الغدير، فاتل حديثه من طريق اهل السنه؛ «: گويد  مي
ذكر كن تا  نت حديث آنراپس از طريق اهل س. طرف شما نام غدير بارها ذكر شده است

حدتنا بحديث اهل الوراثه من طريق اهل السنه، «: گويد  و نيز مي» در آن تأمل نمائيم
از طريق اهل سنت براي ما روايت كنيد،  را ، حديث اَهل ارث و وراثت3»والسالم

بوده  زو بررسي عاج دانسته است؟ و آيا او از بحث نرا نميآيا شيخ االزهر آ )السالمو(
ست؟ آيا به تكليف اين فرد شيعي هايي نزد وي وجود داشته ا است، در حاليكه كتابخانه
ه االزهر در كنار وي كه دانشمندان و دانشجويان دانشگاآن نياز داشته است، و حال 

دار و مورد اعتماد  هل سنت امانتدر نقل حديث نزد محدثين ا اني رافضياند؟ از ك بوده
  : توانيم بپرسيم كه   اند؟ و مي بوده

_____________________________________________________________  
 ).13/49(مراجعات،  -1
 ).35/177(مراجعات  -2
 ).65/209(مراجعات  -3
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 همچون شاگرد و غالمپذيرد، و  هاي موسوي رامي گفتهاگر شيخ سليم البشري تمام 
داند، و در برابر عبدالحسين  ، از اسالم چيزي نمييجز اندك حلقه به گوشي است كه

 –پذيرد  هاي او را مي تمام گفتهشاگردي است كه در پي كسب علم است، و  همچون
ت؟ پس اگر وي سپس چرا شيخ بشري شيعي نگشته ا –گويد  آنطور كه عبدالحسين مي

ييد كننده سخن كه تأ ،ته است چرا چيزي از او صادر نگشته استسبر حق دانرا 
او  چرا دانشمندان هم عصر او يا شاگردان خاص وي و خانوادهعبدالحسين باشد؟ 

از طرف شاگردان  ]مذكور، م[اين سؤاالت  اند تا نكردهنقل  ]ر اين موردد[چيزي از وي 
ميزان امانت موسوي، و منزلت صداقت وي، و  پاسخ داده شوند؟ و پيروان او شيخ

و مقدار احترام وي براي انديشه و عقلهاي  ،اسلوبي كه در اين كتاب دنبال كرده است
  .گردد ما معلوم مي دانشجويان و خوانندگانش و شيعه عموماً، براي
  

  : فصل دوم
  شيوه شيعه عموماً و عبدالحسين خصوصاً در استدالل از كتابهاي اهل سنت

افكند با بسياري  در كتاب اهل تشيع نظر مي –چه در گذشته و چه اكنون  –كسي كه 
از منابع معتبر كتابهاي اهل سنت گرفته و برند  كه گمان مي ،گردد مواجه مي ياز متنهاي

اند، و با گمان خود اين مطالب مذهب آنان را تأييد، و مذهب اهل سنت را  ت شدهدرياف
با اينگونه مسائل افراد سرگردان و داراي شك و گمان از  و دهد مورد نكوهش قرار مي

باشند،  هايي مي آنان در اين عمل داراي ابزار و شيوه .گردانند يروان خويش را قانع ميپ
در اينجا و مسأله نيازمند تحقيق و دقت بيشتري است،  .اند هداد ركه علماء بر آن هشدا

تا پرده را كنار زده و واقعيت آنان  – هاال بحث كافي آن نيست، و ما به برخي ابزارجم
وعسي اهللا ان يكف بأس الذين كفروا واهللا اَشد «نمائيم و  اشاره مي - نمايان كند را 

  )84/ نساء ( »كيالًنبأساً و أَشد ت
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هاي پوشيده شيعه در احتجاج از طريق اهل سنت كه علماء بر  ائل و ابزار و شيوهوس
  : اند عبارتند از  آن هشدار و تحذير نموده

ورزند و احاديث را از ثقات  برخي از علماي آنها به علم حديث اشتغال مي - 1
در  ايت نموده، وورن را سنمايند، و احاديث صحيح و ح محدثين اهل سنت دريافت مي

نمايند، و  متناسب با مذهب خويش را درج و وارد مي ميان آن احاديث احاديث موضوع
و دچار خورده از خواص اهل سنت هم فريب  يبسيار ،با اين كار عالوه بر عوام

اند، وليكن خداوند كساني را موظّف و برانگيخته است، تا عيب احاديث  گمراهي گرديده
  .تبيين گرداند و موقعيت رِجال آنرا نمايان و

هاي آنان، اينكه در اسامي افراد معتبر نزد اهل سنت نگاه و نظر  از ديگر نيرنگ - 2
افكنند، هر كس در اسم و لقب با فردي از آنان مطابقت و هماهنگي داشته باشد،  مي

از اهل سنت با اين  هدهند، پس هر ك روايت حديث آن فرد شيعي را به وي نسبت مي
كه او يكي ازائمه اهل سنت بوده به  ،پندارد نداشته باشد، چنين مينوع نيرنگ آگاهي 

نفر به آن  دو كه ،باشد هاي آن سدي مي نمونه نمايد، و از سخن و روايت وي اعتماد مي
باشد، و  كه از رجال ثقه اهل سنت مي ،نام سدي وجود دارند، يكي از آنها سدي كبير

تيبه نيز باشد، و ابن قُ جاعالن و كذابان مي و از ،كه از شيعيان غالي ،ديگري سدي صغير
گمراه است، و ديگري  و يعبداهللا بن قُتيبه كه فردي رافض: باشند، يكي  نفر مي دو

تأليف » المعارف«باشد، و كتابي را به نام  تيبه از ثقات اهل سنت ميمسلم بن قُ عبداهللا بن
تأليف ] المعارف[بدين نام  كرده است، و فرد رافضي نيز به قصد گمراه كردن كتابي را

  .نموده است
 ،سنيباشند يكي امام مشهور  و هم چنين محمد بن جرير طبري نيز دو نفر مي

تاريخ، و ديگري محمد بن جرير بن رستم طبري از پيشگامان شيعه  ،صاحب تفسير
اماميه  ري محمد بن ابي القاسم از علمايباشد، و باز شيعي ديگري به نام ابوجعفر طب مي

يكي ابن بطه با فتح باء و  ،در قرن ششم وجود دارد، و دو نفر ابن بطه هم وجود دارد
  .باشد ديگري ابن بطه با ضم ياء كه اولي اهل سنت ودومي اهل تشيع مي
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كتابهايي را كه به طعن و نكوهش صحابه و مذهب اهل سنت از آنان برخي  - 3
كه آنرا به امام » العالمينرّس«ند كتاب دهند، مان پردازد به بزرگان اهل سنت نسبت مي مي

را با دروغ به امام ابن قُتيبه نسبت » االمامه و السياسه«و كتاب  ،اند غزالي نسبت داده
  .اند داده

و بر بطالن مذهب غير  ،زند نمايند كه طعن به منزلت صحابه مي چيزهايي نقل مي - 4
ي از بزرگان اهل سنت نسبت نمايد، و مرجع آنرا به تأليفات برخ شيعه استدالل مي

اخباري از برخي كتابهاي  خارجي ندارد، و يا  دهند، با اين وجود آن كتاب وجود مي
اي از  در آن كتابها اثر و نشانه كه نمايند، ارزشمند اهل سنت در نكوهش صحابه نقل مي

  .آن اخبارها وجود ندارند
به  ار ياساس و چيزهاي بي ؛نمايند متداول و مشهور تكيه مي) روايت(بر نص و  - 5

 اين .توان به حديث غدير اشاره كرد ها مي د، از مهمترين اين نمونهكنن مي آن اضافه
ميان كتابهاي آنان بيشترين رواج را  در - است آنان هاياز مشهورترين روش كه –روش 
  .داراست

و  از ديگر اسلوبهاي آنان اينكه حديث را در كتابهاي اهل سنت با تمام طرق - 6
و در آخر بدون اينكه الفاظ وارده از هر محدث را معين  ؛نمايند روايات آن وارد مي

تا به خواننده چنين . پردازند اند، مي نمايند، به ذكر محدثين كه روايت را اخراج كرده
اند، نزد  آوري نموده كه از كتب اهل سنت آنرا جمع ي راكه حديث و يا نص ،وانمود كنند

و  نين عبارتي وارد شده است، و به علت اتفاق محدثين بر الفاظهمة محدثين با چ
  ... .باشد و  روايات آنِ حديث صحيح مي

به خاطر ترويج ضاللت خويش يكي از علماي معتزله يا زيديه و غيره را ذكر  - 7
پس از او چيزهايي نقل سباشد،  او از افراد متعصب اهل سنت مي : گويند و مي ،نمايند مي
  .نمايد ، كه داللت بر بطالن اهل سنت و تأييد مذهب شيعة اماميه مينمايند مي

حاديث نمايند، و ا تأليف مي) راشدين(كتابهايي را در فضايل خلفاي چهارگانه  - 8
گنجانند، و در  مي ،كه بيانگر فضايل و مناقب آنان باشد ،صحيحي را از طرق اهل سنت
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سه خلفاي ديگررا مورد نكوهش و نمايند، كه  چيزهايي وضع مي ،مناقب امام علي
را ] ابوبكر، عمر، عثمان[سرزنش قرار دهد، و هر گاه خواننده فضايل خلفاي سه گانه 

اهل تسنن و داراي عقيده نيك است، و چون به  كه نگارنده از ؛كند بخواند گمان مي
ه ي ثالثه را مورد نكوهش قرار دادا، و به چيزهايي كه خلف)علي(فضايل خليفه چهارم 

كه خلفاي  ،دارد نمايد كه در تصانيف اهل سنت احاديثي وجود رسد، گمان مي است مي
  .گانه رامورد سرزنش قرار داده است سه

 آنان عالوه بر اينكه برخي احاديث موضوعه را در زمره احاديث مورد اتفاق در - 9
كه شامل موارد احتجاج خود را از منابع و مراجعي د، دهن منابع اهل سنت ارائه مي

منابع  نمايند كه آنرا از نمايند و ادعا مي باشد، دريافت مي حديث ضعيف و موضوع مي
  .اند معتبر اهل سنت اخذ نموده

كه از متن حديث آنچه را گمان : ست امشهور نزد آنان اين  هاي جمله روش از -10
و مراد  داز حديث كه بيانگر مقصو كنند براي آنان حجت است وارد نموده، و آنچه مي

  .نمايند حديث است قطع و قيچي مي
هاي فراوان ديگري وجود دارد، كه جهت  اين موارد مذكور ابزار و اسلوب از به غير

براي مبارزه و رويارويي . ان به برخي از آنها اشاره نموديمخودداري امت و پندپذيري آن
به طور رافضيان  باشيم و به آن واقف ميها كه ما  با حركت افتراء و جدايي و انتشار فتنه

 برند، به عنوان ابزار به كار مي گسترده و ناشايستي جهت گمراهي پيروان خويش
  .بيشتر از گذشته در مقابل آن پيكار و مقابله نمائيمبرماست 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب دوم
آور در كتاب المراجعات  هاي ننگين و شرم موضع و فقره

  برد كه ارزش علمي آنرا تماماً از بين مي
  

  .قل دروغ وجود داردهايي كه در ن ها و قطعه فقره: فصل اول 
  تهايي كه در نقل تغيير و دگرگوني نموده اس  قطعه: فصل دوم 

  هايي كه در آن نقل را قطع نموده است قطعه: فصل سوم 
  هايي كه در آن دروغ آشكار وجود دارد قطعه: فصل چهارم 
  هايي كه در آن فريفتن و دغل وجود دارد قطعه: فصل پنجم 
  شده است] واقعيت[آن كتمان  هايي كه در قطعه: فصل ششم 

  كه در خود كتاب تناقص وجود دارد هايي قطعه: ل هفتم صف
 باشد هايي كه در آن طعن و نكوهش صحابه مي قطعه: فصل هشتم 
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  :فصل اول 
  باشد هايي كه در نقل، دروغ مي فقره

نمايد، كه اساسي از  كه ادعاي چيزي مي هايي و آن عبارت است از قطعه و فقره
و حال آن حديث وجود  ،صحت و درستي ندارد، مانند اينكه ادعاي وجود حديثي نمايد

  .نداشته باشد، و يا غير از آن حديث باشد
بلكه  »بل الريب في تواتره من طريق اهل السنه«] 56/188[موسوي گفته است  - 1

نيست،  ،به حكم قوانين طبيعي –حديث غدير  –از طريق اهل سنت شكي در تواتر آن 
ريزي كرده است، كه در واقع وجود نداشته است،  پايه يموسوي اين سخن را بر اعتراض
اي از علم الحديث داشته باشد، در اثبات تواتر حديث  زيرا اهل سنت و هر كسي بهره

فقط همان اي و ايرادي ندارد، ولكن منظور اهل سنت از حديث غدير،  غدير معارضه
اي كه آن شيعي در  باشد، نه آن اضافات باطله ، مي)من كنت مواله فعلي مواله(حديث 
و انت «: گويد  خود، به آن افزوده است، و در مورد تواتر حديث غدير مي 1مراجعات

دانيد كه  و شما مي »...الثالثين صحابياً علي الكذب مما يمنعه العقل ؤتعلم ان تواط
پس از كي تا اآلن  ،عقل ممانعت دارد با ،سي نفر از صحابه بر كذب اجتماع و اتفاق

 ،اند؟ آيا مگر آنان قائل به اين نيستند شيعيان براي صحابه و اجماع آنان ارزشي قائل شده
و راه كفر و  ،دين برگشتند جز عدة اندكي از) ص(كه همه صحابه بعد از مرگ پيامبر 

كه آنان در وقت نياز آنرا به كار  ،ن دو چهرگي استگرفتند؟ يا اينكه هما پيش ارتداد را
ابوبكر، [و چرا موسوي و قوم او به عدم توافق بر كذب در خالفت سه گانه ! برند؟ مي

بر افزودن به  ،يا اينكه گزينش و انتخاب اقوال است! اند؟ احتجاج نكرده] عمر، عثمان
ايراد كه مسائلي  ازسياهي لشكر در خدمت مذهب؟ و چرا عقل نزد وي در بسياري 

بر ] عظام[ كري است كه آياتداراي اعتبار و اعتماد نيست؟ يا ترور ف ،نموده است

_____________________________________________________________  
 ).56، 54(مراجعه : نگا  -1
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هر كس با روش استدالل آنان از كتب اهل سنت ! نمايند؟ پيروان خود وارد مي
  .- واهللا المستعان -  يابد، آشنا باشد، اين حقيقت را در مي] همچنانكه ذكر كرديم[

آشنا مي سوم به عبدالحسين وهاي اين فرد م ه بازيديگر از حقّ اي نهحاال با نمو - 2
ها جاي سرزنش و عيب  ، عدم شناخت دروغ و احاطه بر تمام افتراء و دروغشويم

توان تشخيص تفاوت ميان صدق و دروغ در  كه فرد ،نيست، بلكه عار و ننگ اين است
موسوي و قوم او آنرا  ي است كهزنداشته باشد، و آن همان چي اخبار و آثار را

  : اند، وليكن به جهل خشنودند، همچنانكه گفته شده است  نشناخته
 اتانا ان سهالً ذم جهالً

  

    
 علوما ليس يدريهن سهل    

  

 علوما لودراها ماقالها
  

    
 و لحن الرضي بالجهل سهل    

  

گر داند ا نزد ما خبر رسيده است، كه سهل جهل را ذم نموده و سهل علوم را نمي
 ،كرد وليكن رضايت و خشنودي به جهل سهل است دانست آنها را ترك نمي علوم را مي

چهل متن و عبارت را انتخاب كرده ] 62/199[در مراجعه  عبدالحسيناي كه  به گونه
و آنها را چهل حديث نام نهاده است، و در حاشيه آن احاديثي را در مورد اين  ،است

من حفظ علي امتي اربعين حديثا من «مانند حديث  تعداد اضافه و تعليق كرده است،
باشد،  كه اين حديث با وجود كثرت طرق روايت آن حديث ضعيف مي »...امردينها

شب تخريج حديث را  و جاي بحث است، اين است كه خفاش مهم ولكن آنچه براي ما
تفق و ا(از امام نووي دزديده است، و حكم آنرا با ضعف اين حديث باگفتن  كامالً

گمان  اسقاط نموده است، و بي )ه حديث ضعيف و ان كثرت طرقهنَّاَ الحفاظ علي
حكم آنرا ساقط نموده است، و اثبات آن هم به  و ،عبدالحسين مذكور آنرا دزديده است

  : باشد  دو دليل زير مي
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و  ،ديگري را ذكر نكرده است كه امام نووي ذكر كرده است راوي جز راوياني را - 1
  .آن نيفزوده است چيزي بر

او همان الفاظي را كه امام نووي با همان ترتيب و اسلوب عرضه داشته است،  - 2
حتي او به روايت علي رضي اهللا عنه تصريح نكرده است، كه سزاوار  ،ذكر كرده است

زيرا نووي به آن تصريح نكرده است، پس از  ،بود به آن اشاره نمايد، اما نتوانسته است
وليكن از  !نمايند؟ يعه به ابوهريره و ابوسعيد و انس و ابن عمر احتجاج ميكي تا اآلن ش

  !اي ندارند فقر علم موسوي و قوم او چاره
ه بن آنچه را كه بخاري و غيره از طلح« ] :122 – 70/121[موسوي گفته است  - 3

 از عبداهللا بن) : طلحه(بر ما حجت نيست، جايي كه گفته است  ،اند مصرف روايت كرده
چگونه : خير گفتم : وصيت و توصيه نمود؟ گفت ) ص(آيا پيامبر : اوفي سؤال كردم 

به : گفت  –سپس ترك كرده است  –وصيت را بر مردم نوشته و واجب كرده است 
صحاح «: گويد  ي ميوسپس موس» ...كتاب خداوند وصيت خدا وصيت كرده است

احاديث  »ها عرض الجدارالعتره الطاهره قدتواترت في الوصيه فليضرب ما عارض
اند، پس آنچه كه با صحاح عترت اهل  صحيح اهل بيت درباره وصيت به تواتر رسيده

ناد، از طرف عبدالحسين بيت معارضه نمايد بايدبه ديوار كوبيده شود آيا اين مكابره و ع
نمايد؟ پس هرگاه  ع توصيف ميوابي اوفي را به حديث مقط نيست؟ چگونه حديث ابن

بنابر آنچه شيعه  ،احتجاج به احاديث اهل سنت استكه موضوع مراجعات  يممتوجه شد
  !كه بگوئيم كه حديث نزد آن غير ثابت است؟ ،برد، پس چگونه صحيح است گمان مي

پس ] مقطوع[اَبي اوفي اَبتر است  حديث ابن: همين است كه گفته است  نمونه آن
  .دهد را بازيچه قرار مي دليل ببينيد كه چگونه جهل و هوي عقل اين مدعي بي

نمايد، هر  شگفت اينكه با دروغ و بهتان از كتابهاي خودمان بر عليه ما استدالل مي
همان وظيفه مقطوع يا مكذوب است و اين : گويد  منطبق نباشد، مي وي ذوق كه با نص

  .اند خردان براي خويش برگزيده و بي وي كه او و ياران ،باشد ابليس مي
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و دوستي خداوند ميان جبرئيل و  تحديث مؤاخا] 34/144[اين كم خرد  - 4
بر رختخواب را ذكر كرده است، و در حاشيه آن گفته ] هجرت[ميت ميكائيل در شب 

 ذكررا در مسندهاي خود نصاحبان سنن آ »رجه اصحاب السنن في مسانيدهماخ«است 
و اين همان  كه موسوي از آن شرم ندارد، ،اند، اين كذب و دروغ آشكاري است كرده

، و اين موسوي به 1اند گوترين مردمان دروغكه رافضي ،كند گفته مشهور را تأكيد مي
صاحبان  زكتاب ا خوانيم تا يك و شيعه را فرا مي ،حالل دانسته دروغ را ،عنوان امام آنها

ي و دروغ را در كتاب خود لكه اين حديث جع ،ذكر كنندرا چهار گانه و غير آنان  سنن
حاشيه اين حديث رميده و فردي از اصحاب سنن را  اشند، موسوي مانند االغ درآورده ب

تا موضع حديث و مرجع آنرا نزد او ذكر كند، پس آنرا به تفسير رازي  ،نيافته است
حواله داده است، به آن اكتفا، نموده است، با اين وجود رازي به صورت اختصار آنرا 

خرج و شيه به آن اقرار نموده است و رازي مهمچنانكه موسوي در حا. ذكر كرده است
واهل  2...)ويروي انه لما نام (: گويد  طريقي را براي آن ذكر نكرده است، جز اينكه مي

تر  و رازي قبل از آن دو روايت صحيح! دانند كه منظور از اين صيغه چيست علم هم مي
به چيزي پرداخته  و ،ذكر كرده است، اما موسوي از آن اعراض نموده است را از آن
اي  رازي از علم حديث بهرهآن كه و حال  كه با آرزوي وي هماهنگ بوده است، ،است

از موسوي برتر ) رازي(ت او يعو مرجع روايت گردد، و موق ،ندارد، تا بر او اعتماد گردد
اصحاب السنن «: گويد  اينكه ميو خورد،  به درد مردن هم نمي) موسوي(كه او  ،است
انه يشآجهالتي است كه مورچه در النة خود و زنبور عسل در كندو و  »يدهمسانمفي 

  .آيد، و جز جهل و حماقت چيز ديگري نيست خود به خنده مي
را با نقل از كنزالعمال ذكر كرده است، كه  ثيحدي] 44/160[موسوي در حاشيه  - 5

 امتحن اهللا بعث اهللا عليكم رجاللن تنتهوا معشر قريش حتي ي«: لفظ حديث اين است 

_____________________________________________________________  
 .م –فانهم اكذب الناسِ في النقليات و اجهل الناس في العقليات : فرمايد  امام ابن تيميه مي -1
 ).5/204(تفسير رازي  -2
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اب حگويد بسياري از اص و در مورد آن مي: الحديث  1...)بااليمان، يضرب اعناقكم هبقل
توان  و نمي ،آن كذب آشكار است) يناروا(، ودر نسبت دادن السنن آنرا اخراج كرده اند

كند، اما كسي كه محل آماج دو تير كذب و رافضي  آنرا پوشاند، و با اين وجود شرم نمي
از طريقهايي ) مذكور(اما حديث . سرزنش و عتابي بر او نيست ،قرار گرفته باشد گري

گردد، اما آنچه  ، بوي كذب و جعل ازآن استشمام مي]مسلل بالعلل[دچار اشكال است 
وي را در  او ار است، كه قومدروغ اين متظاهر و مكّ ،براي ما در خور توجه است

اند، و او  عنوان پيشواي خود اتخاذ نموده بت دادن به اصحاب سنن بهسحديث ناروا ن
كند همانطوركه بر قومش دلپذير و مطبوع گرديده است  گمان مي] خدا نابودش گرداند[

گردد، و نه اينكه آنرا بر بسياري از اصحاب  بر ما نيز دلپذير و مورد پذيرش واقع مي
  .نمائيم ي ميبا وي تحد ،حتي اگر به يك نفر از آنان انتساب دهد ،سنن نسبت دهد

واجعلوا اهل بيتي منكم مكان الرأس (: فرمايد  پيامبر مي كه«! موسوي گفته است - 6
مرا نسبت به خودتان  اهل بيت«الحديث  ...)من الجسد، و مكان العينين من الرأس 

از بدن، و يا همچون نسبت چشم به سر قرار دهيد، و اين ] نسبت به بدن[همچون سر 
 كه اين باطل »اخرجه جماعه من اصحاب السنن«: گويد  مي] 10/31[كذاب در حاشيه
اند، واي چه دروغي را جعل كرده  از صاحبان سنَنْ آنرا تخريج نكرده است و هيچ كدام

بلكه طبراني از قول سلمان آنرا روايت كرده است، و به پيامبر هم نرسانده است ! است
كه او هم از  - د بن منذر وجود دارد در اين روايت زيا: گويد  ، و هيثمي مي]لم يرفعه[
اروديه به وي نسبت جكه همان ابوالجارود باشد كه گروه  2- اظ سند متروك استحل

اند، پس اين حديث با اين داليل  شوند، و ابن معين و ابن حبان آنرا تكذيب كرده داده مي
ز ساقط هاي دروغ سوار شده است، ني كه بر مركب گردد، و امانت اين فردي ساقط مي

  .گردد مي

_____________________________________________________________  
 ).9/57(مجمع الزوائد  -1
 ).1/654(، التهذيب )3/137(، ميزان االعتدال )1/384(المجرومين  -2
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والهداه «: گويد  وجود ندارد، جايي كه مي موسويتر از اين گويي قوي  دروغ - 7
اند كه آيه  داه كسانيو ه) 7/ رعد ( »منذر و لكل قوم هاد انما أنت«: الذين قال 

و در  ،انذار دهنده و هر قومي را هدايتگري است) اي محمد(همانا تو : فرمايد  مي
ثعلبي در تفسير اين آيه از تفسير كبير خود از ابن عباس نقل «: گويد  يم] 12/38[حاشيه 

دستش را ) ص(كه اين آيه نازل شد، رسول خدا  وقتي: كه گفته است  ،نموده است
يا علي يهتدي  لهادي، و بكانا المنذر و علي اَ«: و فرمود  ،اش گذاشت روي سينه
گان به تو هدايت  لي، هدايت يافتهاَي ع و ،و علي هدايتگر ،ام من بيم دهنده »المهتدون

است كه بسياري از مفسرين و صاحبان سنن آنرا از ابن عباس  يابند و اين حديثي مي
خداوند [اند، اين چيزي است موسوي با قلم خويش آنرا سياه نموده است  اخراج نموده

وغ و كند تخريج حديث كرده است،و اين در و گمان مي] صورت وي را سياه گرداند
اند، و  جعلي است بر صاحبان سنن، چون هيچ كدام از صاحبان سنن آنرا تخريج نكرده

هنگاميكه ) اصحاب السنن(اين لفظ : گوئيم  زش بيشتر اين جاهل ميوجهت تعليم و آم
، ابوداود :به صورت مطلق به كار برده شود، منظور از آن صاحبان سنن چهارگانه 

و حديثي كه او بيان كرده است، ابن كثير دربارة آن . شدبا ترمذي، نسائي، ابن ماجه مي
باشد، اما  باشد و حديث در سند و متن منكر مي مي 1داراي نكارت شديدي«: گويد  مي

باشد، و  ضعيف و مجهول مي] رجال[اين حديث داراي سندهاي  ،ند آنسنكارت در 
آنرا بيان كرده است، به  2»المنهاج«در ] امام ابن تيميه[شيخ االسالم  ،نكارت در متن آن

  .آن مراجعه كن زيرا شفاي درون است
گفته است ] 12/40] [فقره[ريخت ديگر پناه برده است، در  دوباره به دروغ بي - 8

سأل «و انزل في تلك الحال ... الم تركيف فعل ربك يومئذ بمن جحد و اليتهم عالنيه«

_____________________________________________________________  
 ).2/660(تفسير ابن كثير  -1
 ).143 – 7/138(منهاج السنه النبويه  -2
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الحاكم في تفسير المعارج من  واخرجها«: گويد  و در حاشيه مي) 1/معارج ( 1»سائل
و اين . حاكم آنرا در تفسير معارج در كتاب مستدرك اخراج نموده است »المستدرك

برد، و موسوي از  به آن پي مي ،سخن دروغي است، هر كسي به مستدرك مراجعه نمايد
اين نوع دروغ شرم ندارد، و در مستدرك حاكم جز آنچه با اسناد از سعيد بن جبير 

سأل سائل بعذابٍ «چيز ديگري وجود ندارد، كه سعيد در توضيح  ،نموده استاخراج 
كه سائل در اينجا نضر بن حارث  ،سال سأئل: (ذي درجات گفته است : گويد  مي» واقع

باشد، پس از آسمان برما  خدايا اگر اين از طرف تو حق مي: باشد كه گفت  بن كلده مي
اين عينِ همان چيزي  كم آنرا تخريج نموده وكه حا ،سنگ فرود آوريد، اين چيزي است

و اهل بيت ) ع(نامي از علي  كه ابن جرير در تفسير اين آيه ذكر كرده است، و ؛است
چيزي جز تخيالت و افتراهاي موسوي كنم  شود، و گمان نمي اصالً در آن يافت نمي

  .باشد
باشند  اف ميو اهل بيت مردان اَعر«گفته است ] 42 – 12/41[موسوي جاهل در  - 9

و  »بسيماهم الًوعلي االعراف رجال يعرفون كُ«: فرمايد  آنهائيكه، قرآن در مورد آنان مي
كه  ،به علي نقل نموده است] اسناد[حاكم آنرا به سند آن «: گويد  مي] مطلب[در حاشيه 

ايستيم، پس هر كس ما را ياري   روز قيامت بين بهشت و جهنم مي: (علي گفته است 
نمائيم، و هر كس ما را  شناسيم، او را وارد بهشت مي اشد او را با سيمايش مينموده ب

و از سلمان نقل است كه . شناسيم نگران و ناراحت كرده باشد، او را با سيمايش مي
ياء من ولدك علي و االوص يا علي انك(گفت  از پيامبر شنيدم مي: سلمان گفته است 

اين » حديث«د يباش از فرزندان تو بر اعراف مي اي علي همانا شما و اوصياء )االعراف
صله و تلفيق نموده است، اما سخن سلمان كه وچيزي است كه موسوي بدون شناخت 

ايد مآنرا به حاكم نسبت داده است، هر كس براي تفسير اين آيه به مستدرك مراجعه ن
شرم ] و دروغ[ از امثال اين نوع تلفيق) موسوي(گردد، واو  تلفيق آن براي وي برمال مي

_____________________________________________________________  
و در ... را انكار كردند ) اهل بيت(نمود با كساني واليت آنها ) سزا(ايد كه پروردگارت چگونه عمل  آيا نديده -1

 .همان حال آية سأل سائلٌ نازل گرديد
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 را گردد، لذا وي نمايد، زيرا نزد حاكم هيچ كدام از اينها و نظير آن يافت نمي نمي
مانت وي در نقل همين است؟ أبينيم كه موضعي را براي آن ذكر نكرده است، پس آيا   مي

  گردد؟ و يا با اين نوع عمل مرد امام و پيشواي قوم مي
اختراع اين مراجعات از  –ها فراوانند  مونهاين ن - باشد؟  پس چه كسي همچون او مي

جال اعراف وئ از اينكه علي و اهل بيت از ر! ئيدرسد، پس مرا بگو نظر نمي وي بعيد به
براي آنها به دنبال دارد؟ در را چه فضيلت و برتري  ،بر مرز ميان جهنم و بهشت باشند

آنان را از  ]اهل بيت[ و اعمال آنها ،اند و منزل خويش را گرفته م منزلتدحاليكه مر
و ! آنان را به جهنم وارد ننموده است؟ شان دخول بهشت باز داشته است، و اعمال

و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا « : گويد خداوند درباره اعرافيان مي
ان متوجه دوزخيان شهنگامي كه چشم) 47/ اعراف ( »التجعلنا مع القوم الظالمين

  .گويند، پروردگارا ما را با گروه ستمگر همراه مگردان ميشود،  مي
رضي اهللا (اهل بيت  و) ع(آيا اين رسوايي زمان از موسوي و قوم وي براي علي 

او را گمراه  هر كس خدا) 33/ رعد ( »ماله من هادفاهللا  لومن يضل«! نيست؟) عنهم
  !نمايد، او را هدايتگري نيست

 »من المؤمنين رجال صدقوا«صدق الذين قال و رجال ال«گويد  موسوي مي -10
  )23/ احزاب (

اخراج كرده  آنرا و حاكم«: گويد   مي »رجال صدقوا« صدق در آيه رجالِدر حاشيه 
از عمرو بن ثابت بن ابي اسحاق از  – البيان  همچنانكه در تفسير آيه در مجمع –است 

نازل شده ) اهل بيت(در مورد ما  –گفته است ] علي[علي روايت شده است كه او 
ر كسي در آن فتنه و بلوي ايجاد كرده است، و اگاين چيزي است كه موسوي با  است،

ضعف آنرا  ،بنگرد به علت تسلسل علل كافي براي رد و ابطال آن] روايت[رجال سند 
اما آنچه از تخريج كه به حاكم نسبت داده است، نزد حاكم در تفسير آيه . نمايد درك مي

] طلحه[از كساني است ] گفته است«كه او  -) رضي اهللا عنه(جز حديث طلحه ] مذكور[
  .، وجود ندارد-كه جان را تسليم كرده است
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عدم نقل  ،نمايد تأكيد مي] حاكم[اين روايت را در مستدرك  و آنچه كه عدم وجود
كه  آننمايد، و حال  ميباشد، زيرا آنرا از مجمع البيان نقل مي] دركتمس[از كتاب ) او(
 باشد، و طبرسي مي] شيعه[از كتب اهل سنت نيست، و متعلق به امام آنان ] مجمع البيان[

آنرا از كتابهاي اهل سنت بر  ،همچنانكه در مقدمه مراجعات گفته است ،رفت انتظار مي
ر دروغي را كه موسوي پيموده است، به سوي رهروان يسماما  ،گرفت آنان احتجاج مي

  .ران و آباد گشته استاهل مذهب و راه او عم
يسبح له فيها (، 36/ خداوند، در سوره نور كه  – حبيسموسوي درباره رجال الت -11

در حاشيه اثري از دحيه الكلبي در مورد  : گويد مي -فرمايد  بيان مي )بالغدو و اآلصال
) بهاز طرف صحا(در قصه برگشتن كاروان و ترك پيامبر  »او لهواً ا تجارهو اذا رآو(آيه 

افراد  پس اگر اين ،جز علي و حسن و حسين و فاطمه نباشد(گويد  آمده است كه مي
نور را نازل  شد، و آيات سوره آن تبديل به آتش مي انبودند شهر مدينه بر ساكن نمي

كه شب و روز را در يك زمان واحد با هم جمع گرديد  كرد، اين موسوي اگر مكلف مي
، وليكن ارتقاء با مخالفت تر بود و آثار با هم بر او آسان نمايد، از تكلّف جمع اين آيات

  .ها سخت و مشكل است وذيت براي اين كوتولهو حب شذ
 و كل المطايا قدر كبا حل نجد

  

 لشهي من ركوب األرانبالذ و اَ  
  

 ما هيچ كدام از سوار شدن بر خرگوش براي. ايم هايي كه ما سوار شده تمام مركب
  .تتر نبوده اس لذت بخش

اگر هفت  ،و رسوايي و لكه ننگي است .خزيدن در چيزي كه شايسته انسان نيست
و اين رد بر . پاك نخواهد شد ،هفتم آن هم با گل باشد بار و، ه گرددستبا آب ش ربا

  .افتراي موسوي است
او حتي به مصدر آن ! دانم از كجا نقل نموده است؟ نمي] كه نقل كرده است[اما اثر 

دادنش به ابن  افزايد و انتساب يد در آن مياست، و اين به شك و ترداشاره نكرده 
دروغ بسته است، و مصدر آنرا گنگ ] ابن عباس[بدون شك بر او . اعتبار است عباس بي

گفته موسوي به [و مبهم ساخته است، و آنرا ذكر نكرده است، و از ابن عباس خالف آن 
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چه ارتباطي با سوره  ردانم آيه سوره نو يو نيز نم. وارد گشته است] نقل از ابن عباس
جمعه دارد، جمع نمودن سبب اين دو آيه با هم از تخم گذاري شتر سخت و دشوارتر 
است، و اين بار موسوي برخالف نقل فراوان وي از كتاب واحدي به آن رجوع نكرده 

. است است، زيرا در آن كتاب به زشت جلوه دادن و كريه نمودن ابوبكر و عمر پرداخته
نمود  مراجعه مي] اهل سنت[به منابع معتبر ما . بود و اگر در مراجعات خويش صادق مي

و بخاري و غير او روايات وارده  ،باقي ماندند) ص(و در آن منابع كساني را كه با پيامبر 
شود، و اين نادان  دانسته مي –اند  نقل كرده در اين زمينه را از اعالم سنت تخريج و

اند و آن ماندگاران  پيامبر مانده با اند كه از جمله كساني بوده 1كه ابوبكر و عمرفهميد  مي
صفت در  زناند، و فاطمه كه اين  كه بعداً متولد شده ،نيستند) رض(حسن و حسين 

نموده كه خداوند ] نماز جمعه[چيزي بر او فرض . زمره مردان به حساب آورده است
 يارگري و موسوي و فريبكاري او ب ميزان حيله بر او واجب نكرده است، و تا اينكه

/ نور ( )رجال التلهيم تجاره و ال بيع(در آيه ) رجال(اينكه لفظ  ،خوانندگان معلوم گردد
ره مبه اتفاق اهل خرد از ز] فاطمه[امكان دخول فاطمه در آن ممكن نيست، و او ) 37

  .تاجران نيست
باشيد كه آتش  ترين كسي مي حقمست] شيعه[پس واقعيت گوياي اين است كه شما 

جز اندكي از آنان جهنم بر شما افروخته گردد، زيرا واقعيت دردناك اينكه شيعه امروزي 
دارند، حتي برخي از آنان به سبب خودداري از غصب منصب  نمي نماز جمعه را برپا
  23.امام باور به اسقاط نماز جمعه دارند تامام در زمان غيب
  مالحظه مي كنيد؟ر كتاب موسوي را د يگوي  آيا مقدار ياوه

دار بعد از انتساب آن به احمد و نسائي در  از حديث] 26/127[موسوي  -12
و غير صاحبان سنن با طرقي كه اجماع بر «: گويد  مي ،به حاكم نيز انتسابش و ،خصائص

_____________________________________________________________  
 .با شرح نووي) 16/151(مسلم كتاب الجمعه  -1
 .گردد نمي ز جمعه بر پانما سجد صفوي در صحن مسجد كاظمي اكنون در عراق جز شيخ خالص در م -2
 ).2/69(مفتاح الكرامه، كتاب الصاله  -3
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 و اين دروغ آشكاري است، كه بر اهل علم» اند نيز آنرا نقل كرده ،صحت آن شده است
در سنن صاحبان سنن وجود ندارد، و اين موسوي از اين نوع  : اوالً ،پوشيده نيست، زيرا

بر  جماع نگرديده است، بلكه اطالقاينكه بر صحت آن ا : كند، دوماً دروغ شرم نمي
گردد، و حديث منكر و  و ثابت نمي ،، پس اسناد آن ضعيف استت نشده استصح

باب  زيرا ،موسوي از لفظ حديث پنهان كرده استمردودي است، و شما را به آنچه كه 
نمايد، اقدام به  همچون عادت وي حتي در نصوص كه نقل مي - طبع وي نبوده است

نمايد،  امري كه عدم رعايت امانت وي را تأكيد مي نمايم آگاه مي – نمايد حذف آن مي
ر كرده بر فراش در شب هجرت را ذك) رض( –علي  يدنخواب جريان اينكه هنگاميكه

مصاحبت وي و  –الً نقل نكرده است، بلكه بزرگترين فضيلت ابوبكر كه كامآنرا  ،است
كه آن فضيلت جز ابوبكر هيچ كدام  ؛را حذف كرده است -.نه فردي ديگر با پيامبر باشد

  1.اند از ساير صحابه، به آن نايل نشده
و : ه، الي ان قال ثم نام مكانه و كان المشركون يرمون... «] : موسوي[گويد  و مي

در حاليكه مشركان  ؛يعني علي در بستر پيامبر خوابيد »...خرج رسول اهللا في غزوه تبوك
در غزوه تبوك بيرون ) ص(رسول خدا : گويد  دادند، و تا اينكه مي او را هدف قرار مي

ها را در بر  و ديگر صحابي ؛)رض(داند كه مضمون اين نص علي  و موسوي مي ،رفت
اما وي به حذف فضايل شيخين و ديگر صحابياني را كه او به آنها خشنود  ،گيرد مي

اقدام كرده است، وليكن كاروان سير . - نمايند قوم وي آنها را نفرين مي و وو ا - نيست 
  .و عوعوي سگ او را از سير باز ندارد ،خود كند

 –يست و اين تازه ن –موسوي دروغ نموده و به امانت علم خيانت كرده است  -13
بن عمه و وارث علمه ه؛ و اليوو  هوخأي لَنواهللا ا: و قال ] : 34/144: [گويد  كه مي وقتي

برادر و دوست و پسر عمو و وارث ] علي[سوگند به خداوند من  »ي؟نفمن احق به م
_____________________________________________________________  

خداوند در اين آيه  )ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ قال لصاحبه التحزن ان اهللا معنا(با توجه به صريح قرآن  -1
صاحب پيامبر نام برده است و براي هيچ كدام از ساير ياران پيامبر چنين وصف  صراحتاً ابوبكر را به عنوان

 .م. اي ذكر نشده است برجسته
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و در حاشيه : تر است؟  و مستحقا به از من نسبت كسي پس چههستم ] پيامبر[او  علم
 ،آنچه كه موسوي گفته است »ه الذهبي في تلخيصه مسلما بصحتهو اخرج«: گويد  مي

تا ذهبي به آن تسليم گردد،  ،چون حاكم آنرا صحيح ندانسته است ،باشد افترا مي كذب و
) الميزان( در ، و ذهبي1اند و چيزي بر آن نيفزوده ،اند آن سكوت كرده دربارهبلكه هر دو 

ديث منكري است، آيا مقدار امانت و حد علم ح اين: آنرا انكار كرده است و گفته است 
  .ك واصل گردندو به در ،پس قوم نادان نابود! وي را فهميدي؟

يا فاطمه اما ترضين ان اهللا عز و () : ص(پيامبر  ي فرموده:  48/169[موسوي  -14
اي فاطمه آيا  »احدهما ابوك و اآلخر بعلك :جل اطلع الي أهل األرض فاختار رجلين 

را انتخاب  از اينكه خداوند به اهل زمين اطالع داد و از ميان آنان دو مرد خوشنودي
و اين را نقل كرده بود، ] علي[و ديگري شوهرت ] محمد[نمود يكي از آنها پدرت 

اخرجه الحاكم من صحيحه المستدرك، و رواه كثير من «: خائن در حاشيه گفته است 
خود، و بسياري از صاحبان ] كمستدر[حاكم از صحيح  »اصحاب السنن و صححوه

هيچ كدام از  ، چونستي ااند، اين دروغ آشكار صحيح دانسته ران روايت سنن اي
كسي آنرا صحيح  2جز حاكم واند،  و ديگران آنرا ذكر نكرده ،سنن چهارگانه اصحاب

را به كذب  ]ابوبكر بن ابي دارم[و خود حاكم راوي حديث و شيخ خود  ،ندانسته است
كه از كي تا االن مستدرك حاكم : پس ترا به خدا به من بگوئيد  ،ه استمتهم ساخت
رافضه : گويند مي كه موسوي آنرا صحيح ناميده است؛ ليكن از اين كه  ؟صحيح بوده

رواه كثير «: گويد  و سخن اين عالم نما كه مي .اند سخن راستي گفته ،اند ترين مردم جاهل
آوري است، و گويا اصحاب سنن صد  رمش ه وجهل رسوا كنند »من اصحاب السنن

كه خود  ،باشد مي  وليكن اين گستاخي از اين فريبكار ،نفرند و او از ذكر آنان عاجز است
  .چوپان قلمداد كرده است هاي بي را به عنوان چوپان گله

_____________________________________________________________  
 ).3/136(مستدرك با تلخيص  -1
 .بلكه بر سريج وضع گرديده است: گويد  و ذهبي مي) 3/140(مستدرك  -2
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كه علي  ،اند و از جمله كساني كه اعتراف نموده«: گويد  مي] 48/171[موسوي  -15
ي باشد، كه عارف شعران رفاء محي الدين عربي ميباشد، شيخ الع بران ميجامع اسرار پيام

يان گوئي است كه موسوي به آن پرداخته است، و اين اين هذ...) از او نقل كرده است 
  : كند  سخن بر او صدق مي

 و بقيت في خلف يزكي بعضهم
  

   
 عورمعور عن ليدفع م بعضاً   

  

. نمايند مي  تزكيه را دفع زشتي از يكديگر هم ديگركه جهت : ام  در ميان نسلي مانده
 .–كه همه كتابهاي او را فرا گرفته است  ،هاي ابن عربي اشتباهات و ضاللت ،موسوي
و گمراهي  و آنچه كه با آرزوها ،)الفتوحات المكيه(و ) فصوص الحكَم(مانند 

اولياء از انبياء برترند د يگو نمايد، ابن عربي مي تزكيه مي –باشد  عبدالحسين هماهنگ مي
و نبي نيست، پس از  ،باشد مي و چون علي ولي ،و خاتم اولياء از خاتم انبياء برتر است

  .انبياء برتر است
مورد  را و برخي سخن برخي ديگر ،باشند و تمام اينها، برادران گمراهي و ابليس مي

نمايند، و  راسته ميو ضاللت و حق پوشاني يكديگر را مزين و آ ،دهند احتجاج قرار مي
شياطين االنس  عدواً و كذلك جعلنا لكل نبي(: فرمايد  كه مي : خداوند راست گفته است

رهم و ما ذَك ما فعلوه فَشاء رب وو لَ غروراً القولِ فيوحي بعضهم الي بعض زخرُ و الجنّ
دهند  مي كه چه كساني به آنان گوش فرا ،سپس بيان نموده است) 112/ انعام ( )رونيفتَ

خره و ليرضوه و ي اليه افئده الذين اليؤمنون باآلغتصو ل«: دارند  و چه كساني شرم مي
  )113/ انعام ( »ليقترفوا ما هم مقترفون

آيه مباهله به عنوان حجت بنا بر تفسيري  -:  گويد مي] 50/176[و در حاشيه  -16
ينكه علي مانند خود رسول خدا بر ا –از آن بيان داشته است  »الكبير«رازي در تفسير كه 
رازي . باشد مي) رح(و اين خيانت و افترا بر رازي  ،نمايد براي شما كفايت مي ،باشد مي

وي ] شهر[از مردي شيعي به نام محمود بن حسن حمصي كه در  1در تفسير آيه مباهله
_____________________________________________________________  

 ).8/81(تفسير الرازي  -1
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 جز انكه اين رافضي بر برتري علي بر ساير پيامبر ،كرد، نقل كرده است سكونت مي
آل عمران ( »وانفسنا و انفسكم«و در ضمن آيه  ،باور و گمان داشته است ،) ص(محمد 

و آنرا محكوم كرده  ،كرده رد براي آن استدالل نموده است، پس رازي سخن او را) 61/ 
اما اين عبدالحسين حيله . نه از رازي ،باشد رافضي مي ]فرد[اين سخن از كالم  واست، 

نيست چون او ] مذكور در نقل رازي[صاحب و دوستش محمود  گر خود برتر و بهتر از
و استدالل و سخن را به وي نسبت داده  ،بر رازي دروغ و افترا نموده] عبدالحسين[

امام و پيشواي شماست؟ ] الحسينعبد[آيا اين : گوئيم  به شيعه مي] اينجا در[است، وما 
و آيتي  ؟گردد شما امام و پيشوا ميو بلكه دروغ مردي نزد  ،با اين نوع مكر و خيانت آيا

بر آن گروه و ] بدبختي[پس اگر امر چنين است پس واي ! گردد؟ از آيات خداوند مي
  .خود را از عبدالحسين و اعمال وي تبري و مبرّا سازيد در غير اين صورتو  ه،طائف

ل آن نزو«بب سكه : نمايد  ادعا مي) سائلٌ سألَ( ي آيه موسوي درباره سبب نزول -17
و قد ارسله جماعه «: گويد  در مورد انكار واليت علي از طرف نعمان فهري است، و مي

 كه ،اند و گروهي از اهل سنت آنرا مرسل دانسته »عالم اهل السنه ارسال المسلماتمن اَ
مراجعه كن  پس«: گويد  مي] 546/190[و در حاشيه » مسلمات است ناين مرسل نمود

با اينكه » كرده است خبار حجه الوداع در سيره معروف خويش نقلي از اَبلحبه آنچه كه 
حلبي در سيره خود بر كذب و دروغ بودن اين حكايت و بطالن آن تصريح نموده است، 

و اينكه . يعني قائل اين قصه دروغ نموده است 1»بذكَ« : گويد كه در سيره خويش مي
عالم داي مگس است، پس اين اَ، همچون كوبيدن درب و ص»ارسال المسلمات«گويد  مي
برد؟ حقايق با  رگان كجايند؟ چرا موسوي يكي از آنان را براي ما اسم نميزو ب
  .گردد باطل نمي ،ها و ژاژخايي ،ها گويي ياوه

كه  ،پردازد به طعن و نكوهش از كسي مي] 74/227[موسوي در مراجعه  -18
] خدايي[و قوم او به اين لقب  ام المؤمنين نام نهاده است، اما موسوي خداوند او را

_____________________________________________________________  
 ).3/309(سيره الجليه  -1
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در سياق ] ارضي اهللا عنه[روايت عائشه  درباره نكوهش و اين. نيستند رضايت و خشنود
: نقل و روايت نموده است] عائشه[همچنانكه بخاري آنرا از او  ،وفات پيامبر است

 فقال لي ابن... بين عباس بن عبدالمطلب و بين رجل آخر ... فخرج و هو بين رجلين (
] پيامبر[پس او  )هو علي... هل تدري من الرجل اآلخر الذي لم تسم عائشه؟ :  عباس

آيا  : ابن عباس به من گفت... ميان عباس و مرد ديگري ... ن رفت روميان دو مرد بي
باشد،  او علي مي ؟چه كسي است ،دانيد آن مرد كه عائشه اسم آنرا ذكر نكرده است مي

جاي اشكال نيست، و جاي آن نيست كه اين رافضي به اين روايت صحيح است و هيچ 
كه  ،نكوهش از عائشه بپردازد، وليكن يك مقدار اضافات در آن واقع گرديده است

كه  ،آنرا اخراج نموده است 1گردد، و ابن سعد در طبقات عبدالحسين به آن متمايل مي
 خشنودبه او ت بعائشه نس )ان عائشه التطيب له نفسا بخير(: گويد  ابن عباس مي

به دنبال اين سخن  را الطهعلي است، و موسوي در حاشيه سه مغ نيست، كه منظور از او
  .ذكر كرده است

چنين نيست، آن كه اند، و حال  كه صاحبان سنن آنرا اخراج كرده ،كند گمان مي - 1
  !!قدر كوتاه استريسمان دروغ چ ياپس خدا -اند،  هيچ كدام از آنان آنرا روايت نكرده

راويان اين روايت همگي حجت  »و رجال هذا السند كلهم حجج«: يد گو مي - 2
 ،بدون ساير شروط روايت ،راويان كه مجرد عدالت ،داند باشند، و اين كودن نمي مي

ن ساير كه تنها معمر و يونس بدو ،براي صحت آن كافي نيست، و اين روايت شاذ است
  .اند راويان از زهري نقل كرده

تركها البخاري و اكتفي بما قبلها من ( :گويد  و مينمايد  اري را متهم ميبخ ماما - 3
 ،در اين گونه موارد ،بخاري طبق عادت خود »علي عادته في أمثال ذلك الحديث جرياً

و  ،كه كذب ياكتفا نموده است؟ شگفت از كس] روايت[آنرا ترك كرده و به ما قبل آن 
 ،باشند قوم وي مي و ه تمام مردم همچون اوك ،كند نيرنگ را گسترانده، و گمان مي

_____________________________________________________________  
 ).2/29(طبقات الكبري  -1
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و كسي  ،پردازد به دروغ مي بيشتر ر مردماكثاز ] عبدالحسين[همانطور كه گذشت نامبرده 
از بخاري و شرط وي در  ،و هر گردي را قرص نان پندارد ،زند كه در تاريكي چوب مي

 – كافي] اصول[داند، و هر كسي در  چيزي نمي صحيح او و يا از موقعيت رجال صحيح
بنگرد قبل از نعمت  –باشد  مي] اهل سنت[كه نزد شيعيان همچون صحيح بخاري نزد ما 

  .يابد علم نعمت عقل را مي
ضرورتاً از اخبار اهل سنت معلوم : گويد  مي] 81/243[موسوي در مراجعه  -19

و در اند،  گردد، كه اهل بيت نبوت و رسالت هيچ كدام هرگز در بيعت حضور نيافته مي
با آن مخالفت نمودند، پس چگونه با مخالفت آنها ) و سلمان نيز با آنان بوده(خانه علي 

بدون شك هر كسي سخن  ؟گردد، انعقاد و كامل مي –صديق  خالفت بر –اجماع 
به كلي از دو  ،و كمترين شناخت با سيره داشته باشد ،موسوي را در اين مورد بخواند

و رافضه همگي اينطور  –ترين مردم  از جاهل] موسوي[كه او يا اين: نمايد  امر يقين مي
باشد، و آنان به علت آگاهي از ميزان  به اخبار و سرگذشت صحابه مي –باشد  مي

يا اينكه او جسورترين  ،مالزمت ميان رسول و يارانش توجهي به سيره پيامبر ندارند
 –تب گذشتگان خويش را محتويات ك باشد، و اين رافضي و امثال او مردم بر دروغ مي

نمايند،  بدون دليل و بررسي واقعيت نقل مي –كه دورترين مردم نسبت به او هم باشند 
با و هر آنچه كه  ،بلكه هر آنچه كه با ميل و خواستة آنان هماهنگ درآيد پذيرفته

اندازند، و موسوي تمام اينها را از زمره مخالفين  تمايالت آنان مخالف باشد دور مي
  .باشد آورد، و اين دروغ و افترا بر آنان مي به حساب مي] صديق[با ابوبكر  بيعت

نمود،  به حجت و برهان در اين باره تصريح مي ،بود راستگو مي] در ادعايش[و اگر 
و او در  ،محتوا به آن اشاره كند در كتابهاي خيالي و بي ،و لكن او حتي نتوانسته است

، و ثابت شده است  اند، دروغ گفته ابوبكر بيعت نكرده ادعاي خود از اينكه اهل بيت با
بيعت  ببموده است، و سنكسي با آن مخالفت ن) رض(كه جز سعد بن عباده  ،است

و  ،نمايد ذكر ميرا با نقل از صحيحين  ،بعد از شش ماه از وفات پيامبر ،علي با ابوبكر
جسورتر از اينكه او ادعا قبل از آن بيعت نكرده است، و ) علي(كه او  ،نمايد گمان مي
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تا اينكه مصلحت اسالم و مردم در آن  ،با ابوبكر بيعت ننمود) علي(كند، كه او  مي
ادعايي است، كه هر دروغگويي از او را به بيعت ناچار نمودند، و اين  ،گنانظروف و ت

وا ام چنين دروغي عاجز و ناتوان نيست، اما از اينكه سند آن را ذكر نكرده است، رسانج
، و بيهقي بيعت علي براي ابوبكر را در .گردد گردد، و سخن وي به ديوار كوبيده مي مي

  1.را با سند صحيح نقل نموده است مروز اول يا دو
  

  : فصل دوم
  هايي كه نقل در آن دچار تغيير گرديده است فقره

باشند كه وجود خارجي دارند، اما عبارات آن دچار تغيير و  هايي مي و آن فقره
  .باشد اند، كه خود نيز نوعي دروغ مي دگرگوني گشته

و في جميل بالئهم و جالل عنائهم قال «: گويد  مي] 12/45[موسوي در مراجعه  - 1
 ءو شكوه بال ،درباره زيبايي) 207/ بقره ( ...)الناس من يشري نفسه و من«تعالي : اهللا 

جهت [برخي از مردم . ..فرمايد  خداوند تبارك و تعالي مي] اهل بيت[و گرفتاري 
حاكم در مستدرك : گويد  مي] مطلب[و در حاشيه . فروشند خود را مي] رضايت خداوند

مشكل را براي خويش طلب نمود، و ] علي[كه او  ،از ابن عباس روايت نموده است
و حاكم بر شرط شيخين به صحت آن تصريح نموده  »الحديث«لباس پيامبر را پوشيده، 

به آن  و ذهبي در تلخيص مستدرك« –اند  خود آنرا اخراج نكردهخين ياست، گرچه ش
كه  ،فته استگو اين كذاب از كوره در رفته است، زيرا حاكم ن» ...اعتراف كرده است

و ذهبي » صحيح االسناد«:  2صحيح است، بلكه گفته است ،يخينشاين روايت بر شرط 
 ،ميان صحيح االسناد بودن با آن موافق است، وليكن بر شرط شيخين نيست، و جاهالن

دومي نسبت به اولي از لحاظ  ،و ميان صحيح بر شرط شيخين تفاوت قائل نيستند
خوشايند نيست؛ چون ضعيف است، و  دباشد، و با اين وجو تر مي صحت برتر و قوي

_____________________________________________________________  
 .و آنرا به بيهقي نسبت داده است) 6/306(البدايه و النهايه  -1
 ).3/143(المستدرك  با تلخيص  -2
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و خيانت در امانت در  ،ها گويي و دروغ ،خانمانسوز ،مطلب مهم در اينجا انواع بالهاي
  .باشد ميكتاب موسوي 

ن و حس«: گويد  مي] 146/54[موسوي در شرح حال اسماعيل بن خليفه مالئي  - 2
و اين چيزي است كه اين هوچي گر گفته است، دروغ جعل نموده » ابوحاتم حديثه

اليحتج به، (: كه  ،از اسماعيل اين استمورد اين در است؛ عبارت و جمالت ابي حاتم 
پنهان  ست و حديث وي حسن است، اين راهزنني حتجاجقابل ا )و هو حسن الحديث

  1.در عبارت ابي حاتم تصرف نموده است ،كار هر طور كه خواسته است
ه السليماني من عد«: گويد  مي] 16/97[موسوي در شرح حال عمار بن زريق  - 3

سليماني او را از زمره  »ناما نص عليه الذهبي في احوال عمار من الميزكالرافضه 
در احوال ذهبي بر آن » الميزان«ه حساب آورده است، همانطور كه ذهبي در رافضيان ب

 لا قوالّ ناًيما رأيت الحد فيه تلي(و آنچه ذهبي در الميزان گفته است . تصريح كرده است
كسي در برابر آن  جز سليماني 2»انه من الرافضه، فاهللا اعلم بصحه ذلك: السليماني 

باشد، خداوند به صحت آن آگاهتر است، و  رافضيان مينرمي نشان نداده است، و او از 
و با تطبيق ميان  ؛كه موسوي جهت فريب خوانندگان پنهان كرده است ،اين چيزي است

نمايد، با ايهام و تخيل از موافقت  كه تالش مي - دو عبارت مذكور، ميزان امانت موسوي 
ن خالف حق و واقعيت و اي. گردد آشكار مي) خواننده(براي شما  -بفريباند  ذهبي
  .باشد مي

وم خود كه قتا اينكه خود را در مقابل  ؛پردازد موسوي پيوسته به دروغ گويي مي - 4
تسلي خاطر دهد، پس اي صاحبان خرد عبرت . اند او را به عنوان امام اتخاذ نموده

كلم ت و انه ما اعلم احداً«: گويد  مي] 16/67[و در شرح حال عمار بن معاويه «: پذيريد 
وي سخن نگفته،  و جز عقيلي كسي درباره »فيه اال التشيع غمزماال العقيلي؛ و انه الفيه 

و سخن موسوي در شرح حال عمار مبالغه . زيرا به علت تشيع به آن اشاره ننموده است
_____________________________________________________________  

 ).1/149(التهذيب «) 7/327(ميزان االعتدال  -1
 ).5/199(ميزان االعتدال  -2



  »عاتالمراج«هاي سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده  شالق

 

35

است، كه او به علت شيعه بودن  بسته بر عقيلي هم دروغ ،باشد، و عالوه بر آن آميز مي
باشد، چون ذهبي در الميزان  ه نكرده است، و اين برخالف حقيقت ميعمار به وي اشار

من سعيد بن  أسمعت: سأله ابوبكر بن عياش (: و گفته است  ،اين مسأله را بيان نموده
ايد؟ گفت  ابوبكر بن عياش از وي پرسيد آيا از سعيد بن جبير شنيده 1»: ال : جبير؟ قال 

شته به علت انقطاع روايت وي از سعيد و نه فرد را پنهان دا) عمار(خير پس عقيلي او 
يه نموده د سرانه و بر ميل خويش سخن را توجديگري، نه آنچنانكه موسوي گفته و خو

  !است
سخن حاكم بر حديث نام گذاري علي بر  رافضي] 142 – 34/141[در مراجعه  - 5

كه تصحيح آنرا بني هارون، را تحريف نموده است، به طوري  هاي مانند نام ،پسران خود
، چون بر شرط شيخين از حاكم نقل نموده است، و دروغ بودن اين سخن آشكار است

اين حديث بر شرط  ،و نگفته است ،اكتفا، نموده است 2»حيح االسنادص«حاكم به گفتن 
ا يكي از آنها صحيح است، و با اين وجود حديث مذكور در اسناد داراي عللي ي ،شيخين

نداند دشمن  كه و انسان با آنچه(موسوي و قوم او از آن بي اطالعند  كه] عللم[باشد  مي
  ).است
انت اخي في الدنيا ( –گويد  وقتيكه از حديث ابن عمر مي. اين موسوي دروغگو - 6

كند و در حاشيه  شرم نمي -باشيد،  در دنيا و آخرت برادر من مي] علي[تو  – )و اآلخره
حين علي شرط يحصعن ابن عمر من طريقين ... اخرجه الحاكم «! گويد  مي] 34/142[

حاكم : يعني  »واخرجه الذهبي في تلخيصه مسلما بصحته«: افزايد  و به آن مي» الشيخين
آنرا از طريق صحيحين بر شرط شيخين از ابن عمر اخراج كرده است، و ذهبي با تسليم 

هر دو طريق  با اين وجود ذهبي از. به صحت آن در تلخيص خود آنرا نقل كرده است
ميع متهم است، و كاهلي ج«حديث را مورد نقد و بررسي قرار داده است، و گفته است 

_____________________________________________________________  
 ).5/206(المصدر السابق  -1
 ).3/183(المستدرك  -2
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و از نردباني  ،، اين چيزي است، كه اين فريب خورده به آن پرداخته است1ساقط است
الزم است كه شيعه به اين امام  –! نيست يافتن كه شايسته ارتقاء ،ارتقاء جسته است

كه  يو دروغهاي –و هيچ شرافتي براي دين ندارد  –شرف الدين  عبدالحسين) خويش(
و ناصرالدين آلباني . پردازد دقت و نظر افكنند، وخود درباره او قضاوت كنند او به آن مي

حكم به موضوع بودن آن داده  ،بر اين حديث] 351[در سلسله حديث ضعيفه شماره 
  .توانيد به آن مراجعه كنيد است، پس مي

راز طبا هم ] فاطمه[وقتيكه سرور زنان : گويد  مي] 143 – 34/142[وي و موس - 7
را ] علي[م اَيمن برادرم اي اُ: پيامبر فرمود  ،عروسي كرد] علي[خويش سرور اهل بيت 

و  ؛ذهبي با تسليم به صحت آن آنرا نقل نموده است: گويد  و در حاشيه مي. »صدا بزنيد
» ...و لكن الحديث غلط الخ «: فرمايد  مي يشخو دروغ نموده است زيرا ذهبي در سخن

آنرا رد  2»شب عروسي فاطمه در حبشه بود] ام ايمن[سماء زيرا اَ ،حديث نادرست است
همان  نمايد پس كجا موسوي تسليم صحت اين روايت شده است، وليكن اين مي
  .يابد رواج نمي] موسوي[گويي سردي است كه جز بر قوم او  ياوه

و  ،كنيم ها را ميان موهايش تفتيش  تا شپش ،كنيم موسوي را دنبال مي و ما پيوسته - 8
و حديث ابوذر . و خواري او معلوم گردد ،ي اين دو چهره كريه منظر بيفتد پرده از چهره

و با  نمايد، را نقل مي 3)قصد عصاني و من اطاع عليا فقد اطاعني، ومن عصي علياً(را 
و «] 167 – 48/166: [گويد  هبي به اينكه ميادعاي تصحيح حديث از طرف حاكم و ذ

ه تبه دروغ پرداخته است، زيرا حاكم گف »يخينشا بصحته علي شرط مح كل منهصرّ
و اهل علم برخالف جاهالن  4و ذهبي با آن موافقت نموده است» صحيح االسناد« ؛است

_____________________________________________________________  
 ).3/173(مستدرك  -1
 ).5/206(مستدرك  -2
هر كس علي را اطاعت نمايد مرا اطاعت نموده است، و هر كه از علي سرپيچي نمايد مرا سرپيچي نموده  -3

 .م –است 
 ).3/131(المستدرك  -4
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ود شوند، و با اين وج ميان صحيح االسناد، و صحت بر شرط شيخين تفاوت قائل مي
وغ افتراگر رو هدف ما در اينجا بيان د ،جاي خشنودي نيست زيرا حديث ضعيف است

  .باشد آن مي ،علم و امانت ،در خيانت به شرافت
 1)ينبسعلياً فقد  من سب(حديث ام سلمه ] 48/167[موسوي در مراجعة حاشيه  - 9

 2حاكم آنرا نمايد، آري كند، و ادعاي صحت آنرا به حاكم بر شرط شيخين مي را ذكر مي
اما بر شرط شيخين نيست، همانطور كه عبدالحسين آنرا وارونه جلوه  ؛نقل نموده است

  .داده است
جاي تعجب هم  - آورد  و از خود سخن در مي ،آورد موسوي به حذف روي مي -10
در سياق حكايت يحيي بن معين و ابواالزهر راوي ] 48/168[در حاشيه  -  نيست

يا علي، انت سيد في الدنيا، و سيد في (: كرده است كه  حديث از عبدالرزاق نقل
اين هذا الكتاب « : گفته است] يحيي[نمايد كه او  و موسوي از يحيي نقل مي ...)اآلخره
 ،و آنچه از ابن معين ثابت گرديده است» كجاست اين كاتب نيشابوري »...ابوريالنيس

ل كرده است و هم چنين حاكم از او نق 3كما اينكه خطيب در تاريخ و حافظ درتهذيب
من هذا الكذاب النيسابوري الذي (آنرا تخريج كرده است كه ابن معين گفته است 

گوي نيشابوري كه اين حديث را از  اين دروغ! ؟)يحدث عن عبدالرزاق هذا الحديث
نمايد كيست؟ و موسوي مقصود و هدف وي را تحريف نموده است،  عبدالرزاق نقل مي
نمايد، و عبدالحسين آنرا  ابن معين صراحتاً اين حديث را تكذيب مي و آشكار است كه

به ضاللت  كار و به تغيير آن هم اقدام نموده است، سپس اين دغل ،مالحظه نموده
پردازد، به طور فاحش و ناجوري  دهد، و در خود حاشيه به دروغ مي خويش ادامه مي

كه به  ،ابن معين وجود دارد متن قصه را قطع نموده است، و در آخر اين قصه قول
و  –كند  اما شما دروغگو نيستيد، و از سالمت وي تعجب مي«: گويد  ابواالزهر مي

_____________________________________________________________  
 .م. هر كسي علي را دشنام دهد مرا دشنام داده است -1
 ).3/130(مستدرك  -2
 ).3/138(، مستدرك )1/14(تهذيب  -3
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و اين داللت بر تأكيد تكذيب حديث  ،گويد در اين حديث گناه به گردن ديگريست مي
از طرف ابن معين است، و بعد از شناخت از صدق راوي از عبدالرزاق با وضع حديث 

اي  و اين موسوي در لفظ قصه ،تغيير نكرده است) نسبت به راوي(حكم وي  و كذب آن
 1)فصدقه يحيي بن معين و اعتذر اليه( : گويد ده است به سخن خود كه ميركه نقل ك

نمايد كه ابن معين اين حديث را تصديق و تصحيح  اكتفاء نموده و چنين وانمود مي
  .نمايد مي

كه همان حديث  –نزد طبراني  –زيد بن ارقم وصله زن و فريبكار از حديث  -11
 با سندي كه بر» بسند مجمع علي صحته«: گويد  مي] 54/177[در حاشيه  ،غدير باشد

را براي آن ادعا  ،تصحيح ابن حجر ،ت آن اجماع منعقد گرديده است، و در حاشيهصح
به  و تمام بحث در اين مسأله اين است، كه ابن حجر در صواعق المحرقه. كند مي

و به صحت آن  –و لفظ طبراني نيست  –صورت كلي حديث غدير را ذكر كرده است 
نگفته  را به آن] و يا شبيه[ونه چيزي نزديك ] مذكور[اما اين لفظ  2تصريح كرده است

 ،و هرگز به آن اشاره نكرده است، و اين مكار در آن غلو و نيرنگ كرده است .است
) خصوصًا(و به عنوان نمونه  ،د، و شيعه عموماًخداوند او را به سزاي عملش برسان

عبدالحسين براي تحقق آرزوهاي خود و گمراه نمودن عوام خويش و جهت ترويج 
  .دهند مذهبشان احاديث صحيح را افزايش و يا كاهش مي

متهم ] آروزهاي نفساني[را به داشتن هوي و ] ام المؤمنين[اين فرومايه عائشه  -12
را به ] عائشه[و رهايي از قيدها و اعاده نظر در شرح حال وي نموده است، و عاطفه 

ديگري  شخصو در مورد  ،ديگر مرداز  ،و چنانچه سخن مذكور. كنار نهاده است
از يك رافضي اهل ناسزا و دشنام، ] سخن[بود، وليكن  بود، جاي بحث و سخن مي مي

يگري دارد، هوم و جهت دفقوم وي دشمنان صحابه و از دودمان مجوس پس سخن م
 و خرد رهاست،بلكه آخرين كساني كه سخن و حرفشان از قيدهاي عاطفه و تقليد 

_____________________________________________________________  
 .را تصديق نموده، و عذر وي را پذيرفته است] ابي االزهر[يحيي بن معين او  -1
 ).1/106(صواعق المحرقه  -2
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از  –به آنچه در نهج البالغه و شرح آن ] 67/232[عبارت است از رافضيان، در حاشيه 
هاي عائشه با عثمان، علي، فاطمه، حسن  ابن ابي الحديد و افتراهاي كه رافضه از دشمني

خواهيم كه  از آنها مي ،، اشاره نموده است- ذكر شده است) نهمرضي اهللا ع(و حسين 
افتراها منسوب به علي و غيره به كشف اسناد صحيح اقدام  هاي و گوئي براي اين ياوه
و با اين  ،آوريد بر اهل سنت را از كجا مي] ها ياوه[جاهالن حجت اين  يكنند، پس اَ

ه است به شرح نهج البالغه مراجعه وجود، اگر كسي در جاهايي كه به عائشه اشاره شد
به عائشه وارد گشته است، او را تبرئه  كه از اتهامي ،يابد كه ابن ابي حديد نمايد در مي

و فاطمه را به يك سبب طبيعي قرار داده ] عائشه[نمايد، سپس سبب نگراني ميان او  مي
پدرش زن و  ،اينكه معلوم كه دختر هر مردي كه مادرش بميرد: گويد  است، و مي

و چاره هم  ،آيد كدورت به وجود مي ،و همسر پدر ،ميان دختر ،به زني بگيرد را ديگري
سپس اتفاق شده است، كه رسول «: گويد  باشد، و در ادامه مي نيست و طبيعي مي

داشت، و اين سخن يكي از  متمايل شده، و او را دوست مي] عائشه[خداوند به آن 
باشد، كه در آن به جايگاه عائشه در قلب رسول خدا  مي ]شيعه[بزرگان و امامان آنان 

با فاطمه اقرار شده است، و سبب جفاي پيشين نيز  ،و مبرا بودن وي از دشمني) ص(
مانند اين زبان دجال ] بدگويي[بوده است، پس زبانهايي ) ص(براي نيل به محبت پيامبر 

سخن [گويند اين  انند ميوقتي اين نوع سخن را بخو] شيعه[قطع گردد، و قوم ] صفت[
قيه نزد آنان به صورت قانون ثابت و اصل هميشگي و دائم زيرا ت ،تقيه است] ابن حديد

  .در آمده است
باشد  آورد كه به گمان خود در آن نقايص عمر مي موسوي چيزهايي مي -13

هرگاه از عمر بن خطاب درباره مرگ پيامبر سؤال «: گويد  مي] 76/235[هنگاميكه 
به آن ] علي[از علي بپرسيد، زيرا او ] گفت مي[گفت جز اينكه  د، چيزي نميش مي

و گفت  ،، از جابر بن عبداهللا انصاري كه كعب األحبار از عمر سؤال كردپرداخته است
باشد، و آنچه  و اين حديث اگر موضوع نباشد، حديث ضعيفي مي »حديث«...) چه بود 

خشم و كينه ) رض(عمر  از روغگوست كهرسوايي موسوي د ،دراينجا قابل بحث است
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و يا از آب دريا بنوشد، زيرا او  ،از خشم خود از بين رود ،!دل دارد، پس بگذاريددر 
هر كسي به متن روايت  نموده است، و را حذف] يا امير المؤمنين[قول كعب به عمر 

مراجعه . استكه موسوي در حاشيه به آنها اشاره كرده  2و يا به كنزالعمال 1نزد ابن سعد
داند كه كعب در آن روايت عمر بن خطاب را با لقب، اميرالمؤمنين خطاب  كند، مي 

اين عبارت  ،ده استرنقل ك روايت را ،نمايد، ولكن اين گمراه بدعت گذار هنگاميكه مي
ميزان بغض وي براي عمر  حذف كرده است، و اين بيانگر] روايت[را از اول آن 

تواند اين لقب  ايتي كه به زعم وي براي وي حجت است، نميباشد، كه حتي در رو مي
كه شيطان ازعمر فرار  ؛و همچنانكه از پيامبر روايت است ؛را ذكر نمايد) اميرالمؤمنين(

ياوران والً چيزي نيست جز اينكه او از د، و عمل وي انباش كند، اَعوان اونيز چنان مي مي
  .باشد مي) وي(يت امانت درنقل رعاعدم  دال بر: باشد، و دوماً  ابليس مي

را متهم ) رض(نجالب افتاده است زيرا عائشه عبدالحسين بيش از اين در م -14
و . تهمت ناروا زده است] همسر پيامبر[به ماريه ) عائشه(به اينكه گويا وي  .نموده است
طفه دته نزوالً علي حكم العابك مثاالً لهذا ما ايسو ح«: گويد  مي] 76/232[در حاشيه 

بهتاناً و عدواناً في السيده ماريه و ولدها ابراهيم عليه  –اذ قالوا  –ك اهل الزور من اف
من ظلمهم براءه علي يد امير المؤمنين  ،هللا عزوجلا ما قالوا، حتي برأها –السالم 

بهتان و ] عائشه[كند كه او  همين يك نمونه براي شما بسنده مي» ..محسوسه ملموسه
تا  ،نسبت داده بودند نيز تأييد كرد] ابراهيم[مورد ماريه و فرزندش  عداوتي را كه در

صراحتاً و آشكارا تبرئه )] ع(به وسيله علي [اينكه خداوند آنان را از بهتان افترا در آن 
كند، كه مارية متهم به ارتباط با پسر  و آن را به استناد حاكم در مستدرك نقل مي. »نمود

هر كسي كمتر . ترويج داد عائشه بودو ساني كه آنرا تأييد و از جمله ك. عمويش گرديد
و  - نه مثل اين مزخرفات عبدالحسين –داشته باشد ] حديث[بهره و شناخت از اسناد 

زيرا  ؛برد اين خبر پي مي ،و عدم صحت ،مراجعه نمايد، به سقوط] حاكم[به مستدرك 
_____________________________________________________________  
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در زمره ] حديث شناسان[فاق كه به ات ؛در اسناد اين حديث سليمان بن ارقم وجود دارد
 ،نمايد به احاديث اين نوع افراد متروك التفات و توجه نمي ،و كسي 1.باشد مي اءفضع

 .دنو بر گامها و مسير شيطان رو نهاده باش ،بجز كساني كه هدايت خداوند را ترك نموده
مانگونه ه] ماريه[برائت ) حديث(و در خبر  ،نمايد انسان عاقل مسائل بيهوده را ترك مي

به دست علي نبوده است، منزه باد خدائي كه بصيرتها را نابينا  ،موسوي گفته است
 !! ساخته است همچنانكه چشمها را كور و نابينا نموده است

: حديث ابن عباس در رد بر عروه بن زبير ] 76/235[عبدالحسين در حاشيه  -15
را به ابن  2)...هو الذي غسله  توفي رسول اهللا و انه لمستند إلي صدر علي، و اهللاو(

و اين نوع عمل  ،و دست به پنهان كاري زده است ،و كنزالعمال نسبت داده است 3سعد
جاي شگفتي و تعجب نيست، و صاحب  ،از كسي كه خود را بنده غير خدا نموده باشد

و عبدالحسين اين  ،4باشد كنز العمال آن را ذكر كرده است، و گفته سند آن ضعيف مي
يف را مخفي نموده، و با اين وجود صاحب كنز العمال نيز در آن قصور نموده تضع
و كساني  5در اسناد آن واقد ،باشد حديث ضعيفي مي ،ر موضوع نباشد، زيرا اگاست

كه  !صاحب و گم شده بنگريد هاي بي باشند، پس به چوپان گله هستند كه مجهول مي
و ضعيف را صحيح و صحيح را . دهد و طعن و دشنام مي: گويد  چگونه دروغ مي

در يك جريان طوالني ناشايست كه  ،نمايد نمايد، به دروغ اعتماد مي تضعيف مي
دهد، و همواره قوم  اعتماد جلوه مي معتمدين را تضعيف و بي. خردمندان از آن به دورند

آورند، بعد از شناختي كه از  كتاب وي را مرجع محترمي به حساب مي] موسوي[او 

_____________________________________________________________  
  ). 1/413(المحرومين ) 2/83(التهذيب ) 3/279(ميزان االعتدال  -1
وي ) علي(د، و او وفات نمود در حاليكه بر سينه علي تكيه داده بو) ص(سوگند به خداوند رسول خدا  -2

 . را غسل داد) ص(

 ). 2/202(طبقات الكبري  -3
 ). 18791(كنز العمال  -4
 ). 3/656(التهذيب ) 2/303(المحرومين ) 6/273(ميزان االعتدال  -5
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ت نگارنده و كتاب به دست آورديم شايسته است كه با آن كفشهايمان را پاك موقعي
  . نمائيم و باطل داراي هيچ گونه ارزش و كرامت نيست

نمايد، و حال علم از وي  خرد ادعاي علم و دانش مي و همواره اين كودن و بي -16
فاش شب ولي او همچون خ ،رفت و كاش وي با استدالل دنبال حجت مي. باشد بري مي

پردازد، به  نمايد مي ر از دليل كه شيطان او بر او ديكته ميودروغ گفته و به ادعاهاي به د
ي دشان به سوزاندن علي با تواتر قطعكه تهدي: (گويد  مي] 82/249[طوري كه در حاشيه 

و تا اينكه . نمايد شما را بسنده مي ،ثابت شده است، و آنچه امام ابن قتيبه ذكر كرده است
نرا آدر باب فرقه نظاميه از كتاب ملل و نحل به نقل از نظام  ،كه شهرستاني: گويد  مي

و شهرستاني در مسأله يازدهم از مسائلي كه به معتزله اختصاص داده ... ذكر كرده است 
ذكر كرده  –گري و افترا بر بزرگان صحابه باشد  به شيعه ]نظام[همان ميل او  هك ؛است
 ي از جمله ،نمايد خي از چرنديات و افتراهاي او را نقل ميسپس شهرستاني بر ؛است

را بر سوزاندن خانه علي تهديد ) اهل بيت(اين افتراها، افتراي وي بر اينكه عمر آنان 
الي غير ذلك من الو قيعه الفاحشه في «گويد  مي) 1/72(كرده است، و سپس شهرستاني 

پس اين  ،)ماهللا عنه رضي(به صحابه هاي ناروا  و ديگر تهمت» الصحابه رضي اهللا عنهم
سازد كه شهرستاني به آن حادثه باطل اقرار ننموده  براي هر صاحب خردي آشكار مي

. است، بلكه افتراهاي نظام را نقل نموده است، و سپس تمام آنها را ناپسند دانسته است
قرار و بخواهد گمراه سازي كند به اينكه شهرستاني آن جريان افترا را اكخ پس كسي 

شما را به خداوند  نمايد؟ پس آيا كسي در دروغ و فريب وي شك مي ،پذيرفته است
نمائيد؟ و خوانندگان كتاب  به وي اعتماد مي] دروغ[چگونه بعد از اين  ،دهم سوگند مي

تا از محتواي پيشواي خود واقف گردند، وليكن اينها بر انديشه و  ،دنباش وي كجا مي
سپاس خدايي كه ! اند و آنها را از تفكر محروم كرده ،اند هادهعقول پيروان خود حجر ن

و او را در سلوك و نهج آنان نظم و سامان  ،را در ميان معتزله وارد نموده ياين رافض
  . اند بخشيده است، و افراد شرور در كنار وي جمع شده
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منهم من يقول «گويد  مي] 8/255[موسوي كذاب و اهل تحريف در حاشيه  -17
م النبي كتابا لن تضلوا بعده، و منهم من يقول ما قاله عمر اي يقول هجر كُلَبوا يكتب قرّ

تا پيامبر براي شما نوشته و نامه ] كاغذي را[گفتند كه بياوريد  برخي مي » رسول اهللا
پيامبر  ؛كه عمرگفته است : اند اي گفته و عده ،كه بعد از او گمراه نشويد ،بنويسد] كتابي[
و سوگند به خداوند اين نهايت  1گويد داند چه مي و نمي] يهوشي استدر حالت ب[

داند كه  ه مراجعه نمايد، ميخيانت و فريبكاري است، زيرا كسي كه به روايات آن حادث
  . در آن وجود دارد) و منهم من يقول ما قاله عمر(عبارت  نص و

 2)عليه الوجعلب قد غ) ص(ان رسول اهللا(كه اين عبارت در هنگام ذكر قول عمر 
 اگركند،  آورده شده است، پس چگونه اين نيرنگ باز بر اين نوع تحريف جسارت مي

 يان لم تستح( :مي فرمايند) ص(رسول اهللا ؛تقوايي و خواري نباشد كم حيائي و بي
  . خواهد انجام بده ي هر آنچه دلت ميراگر شرم و حياء ندا) ع ما شئتفاصن

  
  :فصل سوم 

  قطع گرديده است] روايت[ا نقل مواردي كه در آنه
صحيح نيست، قطع  ،بريدن آن از روايات و كه قطع مواردياز  : و آن عبارت است

نيز دليلي بر ضرر او وجود دارد، حتي در آيات ] مقطوع[گرديده شود، زيرا در آن موارد 
  . نمايد اقدام به حذف مي

حمد الحسن نوه پيامبر امام مجتبي ابو م: (گويد  مي] 6/21[موسوي در حاشيه  - 1
نسبت ) كمؤمرافينا فانا اُ اهللاَاتقوا : (سرور جوانان اهل بهشت، سخنراني نموده و فرمود 

باشيم، و موسوي متن خطبه را به طور  ميبه ما تقوا پيشه سازيد، ما اميران شما 
ا اهللا فينا؛ فانا اتقو! يا اهل العراق: (حسن گفته است  ،تسناشايستي مختصر نموده ا

_____________________________________________________________  
 ). م. گردد زيرا انسان از بيان اين اراجيف نسبت به پيامبر خجل مي(با ترجمه مفهومي   -1
بخاري در جاهاي از صحيح خود روايت كرده است از جمله . چيره شده است) ص(بيماري و الم بر پيامبر  -2

ج ) (4431: ج (، المغازي )3168: ح (الجزيه و الموادعه ). 3053: ج (الجهاد و السير ). 114: ج (كتاب العلم 
 ). 7366: ج (االعتقام ) 5669: ج (المرضي ) 4432: 
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اي مردم عراق از خداوند نسبت به ما بترسيد، ما امير و ) ...كم و ضيفانكم ؤمرااُ
باشيم، و اما موسوي طبق آرزوي خود در نص تصرف نموده است  هاي شما مي مهمان

گفته ] براي عموم مسلمانان[كه امام حسن آنرا به صورت عموم  ،خواهد وانمود نمايد مي
و تالش و  ،دم عراق كه آنان جزو گروه وي بودنداست، و اين سخن او خطاب به مر

 : گويد و خطاب به تمام مسلمانان نبوده است، و اينكه مي ،سعي به قتل وي نموده بودند
از هر  نو اين سخ ،كه او بر آنان امير و امارت داشته است ؛به اين اعتبار است) كمؤمرااُ(

ه قحرمال د، ابن حجر در صواعقثبات همه مواروم خود جائز است، با فرض اقاميري بر 
با [آنرا ذكر نكرده است، اما بنگر به موسوي كه چگونه  1و اسناد ،آنرا تبيين نكرده است
صحت مذهبشان را به قوم  تا. دهد كاالي خود را با دروغ ترويج مي] اسناد آن به صواعق

  ! اند چه بسا گمراه شده و گمراه نموده ياو خدا. نمايد خويش وانمود
معرفه آل محمد براءه من النار، وحب آل (حديث ] 10/32[موسوي در مراجعه  - 2

قاضي عياض در باب «: گويد  كند و در حاشيه مي را ذكر مي )محمد جواز علي الصراط
نگاه كنيد به عدم رعايت » اهل بيت او وارد نموده است ، و نيكي بابيان احترام پيامبر

اي  ي عياض، زيرا عبارت قاضي عياض تتمهبراي عبارت قاض ،امانت در نقل موسوي
و امهات ... «پوشي از آن نزد خردمندان درست نيست، و آن تتمه  چشم ، كهدارد

گردد هر  ذكر مي ،بالفاصله بعد از عبارتي كه نقل شده است ،باشد مي 2»المؤمنين ازواجه
دل هيچ كس هم خطور  و در ؛نمايد طوري كه بخواهد در سخن ديگران تصرف مي

پس . چنين كاري را انجام بدهد ،اي كه براي خود احترام قائل باشد كه نويسنده ،كند نمي
نزد شيعيان از بزرگان و ] موسوي[د؟ و اين نباش آيا اين نوع افراد در نقل قابل اعتماد مي

  !! امامان آنها است
از كتاب كه در  يدر يك مزحرف و هزيان گويي خرفتي در استدالل به داليل - 3
: گويد  نمايد مي كه جز جاهل كسي اقدام به آن نمي ،اهل بيت نازل شده است تلمنز

_____________________________________________________________  
 ). 2/401(الصواعق المحرقه  -1
 ). 2/46(الشفاء  -2
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والغرو؛ فان واليتهم لما بعث اهللا به األنبياء و أقام عليه الحجج و األوصياء؛ كما جا في «
جاي تعجب ) 45/زخرف(» ن رسلنان قبلك منا مرسلْاَ اسأل منْ و» «تفسير قوله تعالي

نبياء بر أخداوند با ارسال  ،سوره زخرف آمده است 45تفسير آيه همچنانكه در . نيست
و !! باشد واليت آنان اقامه حجت نمود، چه استدالل فاسدي و چه قدر سنگين عقل مي

  . كند را رها مي ينمايد و باق هر آنچه كه بخواهد از نصوص را قطع مي
توان او را به  و نمي نمايد، كالم خداوند را تحريف مي] قطع و بريدن[و با اين كار 
اج ترك نماز احتج بر 1»فويل للمصلين«مگر مانند فردي كه با آيه  ،كسي تشبيه نمود

براي شما  ،اي را كه با آن استدالل نموده است كند، دنباله آيه و آيه را كامل نمي ،نمايد مي
 نْنا مجعلْاَ رسلنا نْقبلك م نْارسلنا م نْو اسأل م«: فرمايد  گردد، خداوند مي ذكر مي

كه آيا ما معبودهايي  از انبياي پيشين ما بپرس) 45خرف ز(» عبدونهه يآل منِحالرَّ دونِ
  ايم؟  بجز خداوند را براي پرستش شدن پديدار كرده

كه همان قضيه  ،گردد ال در آن معلوم ميؤباشد كه منظور از س و اين تتمه آيه مي
و نزول كتابهاي آسماني  است، بب ارسال نمودهبدان س را بزرگي است كه خداوند انبياء

وط نو خلق بهشت و جهنم و تشريع جهاد و تقسيم مردم به بدبخت و سعادتمند نيز م
وليكن اين . باشد خداوند مي و پرستش تداز تنها عبا ،و آن عبارت است ،به آن است

هد، كه از د قرارمي) رضي اهللا عنهم(آنرا براي واليت علي و اهل بيت  ]موسوي[مرد 
  !! زمين تا آسمان با هم فاصله دارند

] 12/41[گويد  اين كوتاه بين و اغواگر در كالم ابن حجر تصرف نموده است مي - 4
 :»خداوند آنها را عذاب » و وسيلتهم اليه االرضِ اهلِ هم امانما كان اهللا ليعذبهم و

د، و در حاشيه نباش وند ميوسيله آنان براي نيل به خدا ،نخواهد داد آنان امين اهل زمين
نمايد  در آن تصرف مي ،عمداً كالم ابن حجر را نقل نكرده است، بلكه هر طور ميل دارد
_____________________________________________________________  

و ال «: فرمايد  بينيم مي خوانيم مي يعني به نماز نزديك نشويد اما وقتي دنباله آيه را مي» و ال تقربوا الصاله« -1
يعني در حالت مستي به نماز نزديك نشويد، عجب دالور دزدي كه در كف » تقربوا الصاله و انتم سكاري

 .م. چراغ دارد



 »المراجعات«سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده هاي  شالق

 

46

و آن آيه  مراجعه كنيد،» و ما اهللا ليعذبهم، به صواعق المحرقه«براي تفسير  : گويد و مي
ا اعتراف ارد است و شم، كه در باب يازدهم از اين كتاب وهفتم از آيات فضل آنان است

و ما كالم ابن حجر را در همان موضوع كه صاحب ! يابيد به گفته ما را در آن مي
يره يأتي بعضها و منها و في ذلك احاديث كث«: كنيم  بيان مي ،مراجعات گفته است«

و در اين باره احاديث فراواني وجود » تيالهل السماء و اهل بيتي امان الم النجوم امان
و  ستارگان براي اهل آسمان امين: گردد، از جمله  نها ذكر ميكه برخي از آ ،دارد

باشند، جماعتي آن را با  دار مي باشند و اهل بيت من براي امت من امانت مي دار امانت
اهل بيتم : اند، و روايتي نيز به صورت ضعيف آمده است  سند ضعيف تخريج نموده

  . ميزان امانت موسوي را نظاره كنيد، خداوند خيرت بدهد 1باشند دار اهل زمين مي امانت
اند كه مورد حسد  كساني ]اهل بيت[آنان : گويد  مي] 12/41[موسوي در مراجعه  - 5

ام يحسدون الناس علي ما آتاهم اهللا « : فرمايد و خداوند در مورد آنان مي ؛اند واقع شده
: فرمايد  مي باشند كه خداوند و آنان همان راسخون در علم مي) 54 / نساء(» من فضله

به فريبكاري موسوي در تقطيع » 7/ ل عمران آ«) منا بهآو الراسخون في العلم يقولون (
و  ،نگاه كنيد ر آنآيات و استشهاد قرار دادن قسمتي از آنها و رها كردن قسمت ديگ

و سياق و ساختار  ،باشد مي) و يقولون آمنا به كل من عند ربنا: (قسمت ديگر آيه دوم 
و به ديگران مربوط داده  ؟است، ه دليل به اهل بيت تخصيص دادهبه چ. استآن معلوم 

باشد؛ و آيه اول خداوند ذكر نعمت خود بر آل  لفظ آن عام مي حال نشده است و
فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمه و «آن  تتمهكند و  ابراهيم را به دنبال آن بيان مي

/ نساء (» يراعن آمن و منهم من صدعنه و كفي بِجهنَّم سفمنهم م* آتيناهم ملكاً عظيماً 
آيه «باشند،  نمايد كه آل ابراهيم در اينجا اهل بيت مي باشد، پس اگر ادعا مي مي) 54-55

زيرا مقتصي ) 55 / نساء(آيد  بر او ناگوارا مي» عنهفمنهم من آمن به و منهم من صد

_____________________________________________________________  
 ). 2/445(الصواعق المحرقه  -1
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گردد پس در اين باره چه  م شامل يهود هم ميباشد، سپس آل ابراهي نان ميآشمول همة 
  ! بگويد؟

كه در  ،سازد مي را آشكار و همواره موسوي مقدار فهم خود و ميزان علم خود - 6
و آت ذا القربي : و هم ذو و الحق الذي صدع القرآن بايتائه «: گويد  مي] 12/47[مراجعه 

كه قرآن به دادن آن تصريح  ،باشند ذي حقي مي] اهل بيت[و آنان ) 26 / اسراء(» حقه
را ادا كنيد، و صاحبان ] شان[حق ] خويشان[به نزديكان (: فرمايد  است، و مي نموده

5[خمس 
تم من شيء منغو اعلموا انما : (گردد  كه ذمه فرد بدون اداي آن تبرئه نمي] 1

فاء اهللا أو ما : (يء فان و صاحب) 41 / انفال) (فان هللا خمسه و للرسول و لذي القربي
چه احتجاج ) 7/ حشر ) (من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي هعلي رسول

فاسدي با اين آيات نموده است، و چه داللتي بهتر از اين بر جهالت خويش؟ خمس و 
فيء چه ربطي با امامت و پيشوايي بر مردم دارد، پس با اين وجود فقراء و مساكين و 

تر بودن خود به امامت احتجاج نمايند، زيرا  توانند بر برتري واحق بيل نيز ميابناء الس
تواند اين را  باشند، پس آيا فرد عاقل مي داراي سهم مي] مذكور[آنان هم در تمام آيات 

و آت ذا القربي حقه و المسكين و ابن السبيل و «: فرمايد  خداوند در آيه اول مي! بپذيرد؟
آيه دوم  در و اما ،باشد چنين مي ي روم نيز  سوره 38و آيه ) 26 / سراءا) (التبذر تبذيراً
م من شيء فان هللا خمسه و للرسول و لذي تُمنواعلموا انما غَ: (فرمايد  خداوند مي

پس مشكل ايتام و مساكين و ) 41 / انفال) (القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل
 در خراج و بيرون ساخته است؟ وي آنان را از آيه اابن السبيل چه بوده است، كه موسو

ما افاء اهللا علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي (سوم  ي آيه
به اين موسوي كه چگونه با قطع آيات نصوص  !بنگريد) 7/ حشر ) (و ابن السبيل

نمايد  خن وي را تأييد مينمايد؟ و آنچه را كه به گمان خويش س را تحريف مي] قرآن[
نمايد، پس دقت و امانت با آيات قرآن كريم  را ترك مي] يهآ[و ما بقي  ،ذكر كرده
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آيد و به وي اعتماد  كجاست؟ و آيا چنين فردي به عنوان امام و مقتدي به حساب مي
  شود؟  مي

از ابن ] 12/47[در حاشيه مراجعه ) علي آل ياسين سالم(موسوي در تفسير  - 7
كه ابن حجر  ،نمايد اين آيه سوم از آياتي است صاحب صواعق المحرقه، نقل مي ،حجر

رين از سي از مفتكه جماع ،باب يازدهم از صواعق وارد نموده است و نقل كرده استدر 
يه سالم بر آل كه منظور از آ: گفته است ] ابن عباس[كه او  ،اند ابن عباس نقل كرده

و : گويد  تا اينكه مي ،د، و كلبي نيز چنين گفته استيگو ن حجر ميباشد، و اب محمد مي
اند و براي تبيين  در پنج چيز با آل ياسين مساوي ،كه اهل بيت ؛فخر رازي گفته است

آنچه كه براي وي سودمند . اما آنچه را از ابن حجر نقل كرده است: گوييم  كذب وي مي
ما اينكه طبق معمول بر حسب ك ،و ما بقي را ترك نموده است ؛بوده است برداشته است

... «: تتمه كالم ابن حجر در صواعق  ،سازد را بازيچة خويش مي صآروزي خويش نصو
اما اكثر  1»لكن اكثر المفسرين علي ان المراد الياس عليه السالم و هو قضيه السياق

  . باشد مي) ع(حضرت الياس ] ياسين[مفسرين بر اين باورند كه منظور از 
هاي موسوي را آشكار  و تاريكي يپرده را كنار زده و خواركه ا سپاس خدايي ر

  . ساخته است
دار نبوده است، چون در زمينه استدالل به آيه  معموالً موسوي در نقل خود امانت - 8

و لذا علما آنرا از آيات نازل ] : 12/47[گويد  مي» علي النبي ونَصلّه يتَان اهللا و مالئك«
از صواعق المحرقه ) 11(آورند، حتي ابن حجر در باب  مي شده در اهل بيت به حساب

آنرا از آيات اهل بيت به حساب آورده است، و براي اينكه دروغ اين متقلب براي شما 
به آن اشاره كرده است در متن و ] موسوي[م ابن حجر كه او المعلوم گردد، ك] خواننده[

پيامبر را در زمره آل ذكر كرده  زواجابن حجر اَ زيرا ،دهند حاشيه بر او جواب رد مي
و : گويد  ذكر كرده است و مي] اين مطلب[و روايت صحيحين را در خصوص . است

_____________________________________________________________  
 ). 2/436(واعق ص -1
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اللهم صل علي «بگوييد : فرمود  ؟اي رسول خدا چگونه بر شما صلوات بفرستيم : گفت 
وآن چيزي است بر ميل وي » محمد و علي ازواجه و ذريته كما صليت علي ابراهيم

و در حاشيه نيز به روايت كعب بن عجره در صحيحين اكتفا  ،بوده استن) موسوي(
 ،كه در آن همسران پيامبر ذكر شده - و به ذكر روايت ابي حميد مساعدي ،نموده است

نپرداخته است، اين روايت و امثال آن تمام آنچه از  ،- و ابن حجر آنرا نقل كرده است
از آن كه  »امهات المؤمنين«رات زواج طاهصلوات به آل بيت و تحريم اَ صصيخت

و قل موتوا بغيظكم ان اهللا عليم «نمايد،  نمايد مهدوم مي و ادعايش مي ،موسوي ساخته
  ). 119/ آل عمران (» بذات الصدور

موسوي عبارت ابي حاتم را ] 16/61[در شرح حال حارث بن حصيره از مراجعه  - 9
حذف نموده است، ابو حاتم  آن ي را ازوليكن چيزي مهم ،نمايد از او در الميزان نقل مي

كرد  كرد ترك مي اگر ثوري از او روايت نمي ،باشد از جمله شيعيان مي] حارث[او  : گفته
را حذف كرده  ]كرد كرد ترك مي اگر ثوري از او روايت نمي[قسمت دوم ] موسوي[پس 
اينجا  ضعف حال خود را آشكار كرده است، و منظور ما در ]حذف[با اين عمل . است

اند وليكن  حكم كردن بر اين راوي نيست، زيرا اهل علم وضعيت او را روشن نموده
آنچه را كه  ،بود وي واقف مي كه اگر ابن عدي از حالِ ،هدف بيان حال موسوي است

  . گفت مي) شيعتمن المخترقين في ال(در مورد حارث گفته 
ذكر نموده است، و گفته ذهبي در الميزان آنرا  ، كهدر شرح حال حسن بن حي -10
. عبارت موسوي را نقل كرده است] 16/64[و موسوي  1»فيه بدعه تشيع قليل«: است 

خواهد در وي غلو نمايد شما را به  را از آن حذف نموده است، مي» قليل«وليكن كلمه 
ايد چه برسد به كتابت به نقل وي  دهم، آيا بعد از اينكه از او ديده خداوند سوگند مي

  ! كنيد؟ و اين راهزني رايجي است؟ مي باور

_____________________________________________________________  
 ). 2/245(ميزان االعتدال  -1
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قول ابن سعد در طبقات را از خالد بن مخلد ] 67- 16[موسوي در مراجعه  -11
حذف نموده . است وي همخواني نداشته ميل و آنچه را با ،نقل كرده است قطواني

او  1»ع مفرطاً كتبوا عنه ضرورهو كان في التشي«: است، چون ابن سعد از او گفته است 
اند، موسوي از عبارت  و جهت ضرورت از او نوشته ،گري افراط نموده است شيعه در

اكتفا نموده است، با اين كار عدم رعايت امانت » كان متشيعاً«ابن سعد، به قول او 
باشد  كه از شيعيان وي مي ،نمايد نمايد، و خالد كه موسوي ادعا مي خويش را تأكيد مي

در فضايل زبير روايت نموده ) ااهللا عنه رضي(عثمان بخاري حديثي را از او از حديث 
  ! باشد؟ واني از رجال شيعه ميطاست، پس آيا همواره ق

آنچه را با ميل وي ناسازگار » سلمه بن الفضل االبرش«موسوي از شرح حال  -12
با تصرف خائنانه در نقل نگه داشته است،  را بوده است، حذف نموده است، و باقيمانده

حذف  ،اند گفته ]مسلمه بن فضل[را كه علماء در الميزان و تهذيب در مورد او  زيرا آنچه
زرعه در الميزان از آن نقل كرده است، در آن تصرف زشتي  است، و در قول ابي  نموده

: اند گفته است  انجام داده است، چون ابوزرعه بنابر آنچه ذهبي و حافظ از او نقل كرده
به علت سوء نظر و ظلمي كه در » ه و ظلم فيهه لسوء رأيان اهل الري ال يرغبون فيك«

را حذف كرده ) و ظلم فيه(، موسوي 2وي وجود داشت مردم ري به وي تمايل نداشتند
است، زيرا او بر آنان قاضي و حاكم بوده است، و معلوم است، كه آنها از او ظلم و ستم 

اند، ولي موسوي، ظلم  بوده گري كه او داشته است ناراضي اند، پس از بدعت شيعي ديده
بل لسوء رأيهم في «] 16/71[ : و گفته است ،روا داشته و خود را به ناداني زده است

و سخن انسان  ،بلكه به خاطر نظر سوء آنان نسبت به پيروان اهل بيت» شيعه اهل البيت
   .نشان داده است كتاب و موسوي مقدار عقل و دانش خود را در اين ،بيانگر عقل اوست

پس از اين از  ،تاريكي و ستمهاي موسوي در كتابش يكي از ديگري برتر است -13
خود  ، به عنوان پيشوايندا هاند گمراه نمود كه جاهالني را گمراه شده - گمراهي قوم او

_____________________________________________________________  
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و در شرح حال سليمان بن قرم، موسوي تصرف  !در شگفت مباشيد .-اند اتخاذ نموده
كه ذهبي در الميزان و حافظ در التهذيب از او نقل و قول ابن حبان را . نموده است

او رافضي » كان رافضياً غالياً و مع ذلك يقلب األخبار«: اند، حذف نموده است  كرده
وي در تصرف  عادت داد، و موسوي طبقِ تغيير مي را غالي بود و با اين وجود احاديث

قسمتي ] 16/73[در مراجعه  و امانت را رعايت ننموده است، ،آنرا تماماً نقل نكرده است
اين عبارت را » و مع ذلك كان يقلب األخبار«: از قول ابن حبان را حذف كرده است 

فقط به سبب اعتقاد ] سخن او[كه رد . تا خواننده چنين تصور كند. اخفاء نموده است
و اين حذف  1و به علت سوء حفظ و تغيير احاديث در وي نبوده است ،وي بوده است

وان موسوي از آنچه كه او در ننده بر اصالح مقدم شده است، پس اگر پيرتفسير ك
به وي اعتماد [چگونه  آگاه شوند، كه پنهان كرده ،الميزان ذهبي از سليمان نقل كرده

نعم : افي قبلتنا كفار؟ قال : قلت لعبداهللا بن الحسن «گويد  كه سليمان مي]. نمايند مي
نمايد كه چه قدر از رافضه و  ليمان را معلوم مياين روايت حقيقت مذهب س» الرافضه

كه حقي را اقامه  ،باشد، وليكن مسير نا چيزموسوي اين است مذهب آنان به دور مي
  . ننمايد و باطلي را نابود نسازد

موسوي قسمت مهمي از عبارت ذهبي بر تضعيف عباس بن عبدالعظيم در  -14
كه قول  ،حذف نموده است] 16/85[ره اني در فقالميزان در شرح حال عبدالرزاق صنع

بل سائر الحفاظ و ائمه العلم يحتجون به اال في تلك المناكير «: ذهبي اين است 
دود جز در روايتهاي مع ،3ساير حافظان و پيشوايان علم 2»يدوده في سعه ما روعالم

 نمايند، و اين تحريف آشكاري از اين به او احتجاج مي ،منكري كه روايت كرده است
با اين عمل هيچ  ،كند و او گمان مي ،باشد، كه بارها آنرا تكرار كرديم عاري از امانت مي

و اين كذاب . گردد و نقل وي تفتيش و بررسي نمي ،كند كس به نقل وي مراجعه نمي
_____________________________________________________________  
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عن اي كه به نقل از الميزان در ط قصهخائن به اين بسنده نكرده است، بلكه حتي در 
و ذهبي به عدم  ،ب نقل كرده است، نيز تصرف نموده استعبدالرزاق به عمر بن خطا

صحت آن تصريح نموده است، اما موسوي خود را عمداً به غفلت زده است، خداوند 
  . به سزاي كردارش برساند

قول ابن سعد كه در ] 16/91[في در فقره در شرح حال عطيه بن سحد عو -15
قه و له كان ث«گويد  د، و ابن سعد مينماي به تضعيف آن اعالم مي طبقات وجود دارد، كه

باشد و داراي احاديث  او مورد ثقه مي 1»احاديث صالحه و من الناس من ال يحتج به
نمايند، اما موسوي به علت عدم  اج نميجباشد، و برخي از مردم به او احت اي مي شايسته
  . مانت و كمبود حياء آنرا بيان نكرده استأرعايت 
صدوق و فيه «در شرح حال علي بن غراب قول ابن سعد  و همچنين موسوي -16
تمام ين موارد . را پنهان كرده است، و آن را در ميان شيعه هرگز ذكر نكرده است» ضعف

  . را ز روي عمد پنهان نموده است
و به  ،موسوي در شرح حال علي بن قادم در كالم ابن سعد تصرف نموده است -17

و بقيه را ترك نموده است، زيرا موسوي در  ،طع نمودهميل خويش هر آنچه را خواسته ق
ع نممت) معلي بن قد(او 2»اً منكر الحديث شديد التشيعو كان ممتنع«:  مورد او گفته است

 ءورزد، و موسوي به دو وصف اخير اكتفا گري افراط مي در شيعه داراي حديث منكر و
كسي را كه ] شيعه[ين وجود با ا] و از ذكر دو وصف ديگر سرباز زده است[نموده است 
  . برند امام جليل و مجتهد از وي نام مي عنوان به ،كند مي يبا نصوص باز

قسمت مهمي از عبارت منقول ] 16/99[و نيز در شرح حال فضيل بن مرزوق  -18
و كان معروفاً «گويند  نمايد، ذهبي از فضيل مي ذهبي در الميزان را طبق معمول حذف مي

و موسوي  ،به تشيع معروف است] به صحابه[و او بدون دشنام »سبشيع من غير تبال

_____________________________________________________________  
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نفي دشنام را كه داللت بر حقيقت مذهب موسوي وحب وي بر دشنام صحابه را نشان 
  . چه چيزي او را وادار به حذف نموده است گرنهدهد حذف نموده است، و مي

و  ،تكند، حقيقت را نامرئي ساخ موسوي با حذف و قطع نصوص گمان مي -19
بيند، و او با اين عمل قول پيشينيان ما را در مورد خود و قوم وي تأكيد  چشمي آنرا نمي

باشد برخالف آنچه كه بر ضرر آنان  شان مي آنان آنچه را به نفع: گفتند  نمايد كه مي مي
  . نويسند است مي
ي قلت ان الصبح ليلنو هب

 

ايعمي المبصرون عن الضياء  
 

 يد كه صبح شب تاريك استگفت!به من بخشيد
 

شوند  آيا بينايان از ديدن نور نابينا مي 
 

داراي فضيلت براي علي ] موسوي[بعد از روايت حديث ابن عباس كه به گمان او 
من « ،و براي غير او نيست پيامبر در آخر حديث طوالني كه نقل كرده است ،باشد مي

تفا قط به اين قسمت از حديث اكو موسوي ف] 26/128[» ...كنت مواله فعلي مواله 
كه ابن  ،باشد مي] من كنت مواله[بعد از  ،قطع كرده است نموده است، و آنچه اين مكار

و خداوند در قرآن كريم ما را آگاه ساخته است كه او از اصحاب شجر (گويد  عباس مي
، آيا راضي گشته است، و به آنچه كه در درونشان بوده آگاه بوده است] شجره الرضوان[

كه وقتي كه عمر : گويد  كند، كه بعداً از آنان خشم گرفته است، و مي او براي ما نقل مي
دهيد؟  آيا اين كار را انجام مي: مرا اجازه دهيد تا گردن وي را بزنم پيامبر فرمود : گفت 

خواهد،  كه هر آنچه دلتان مي ،شايد خداوند به اهل بدر خبر داده باشد ،دانيد و شما نمي
كه در آن فضايل اصحاب بدر و اصحاب شجره و  - ،اين چيزي بود !نجام دهيدا

 بود نتقام براي وياآن بيعت جهت نصرت و  كه - مخصوصاً ابوبكر و عمر و عثمان
كه اين افتراگر مجرم بر حذف آن اقدام  ،زيرا شايعه شده بود كه او كشته شده است

و حارسان  ،ماند بدعت گذاران مي اي در حلقوم نموده است، اين فضايل همچون غده
  . نيز از غيط و خشم آن بميرد منافقيدين بدان مسرور گشته هر 

 دارد، و او با حق رزاري به پا ميموسوي پيوسته بدون صحنه و ميدان جنگ كا -20
از قبول آن چشم و عقل ببندد، طبق عادت خود از  ،كند كه پذيرفته است پيكار مي



 »المراجعات«سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده هاي  شالق

 

54

از كالم ابن عبدالبر در  ،كه با ميل وي هماهنگ است ،آنچه را لعلماء رجاانتخاب كالم 
و قسمت ديگر  ،نقل نموده است] 32/138[آنچه به سود وي بود در حاشيه » اباالستيع«

ه است، كه ابن ترك نمود ،براي حديث زيد بن اوفي است البرآنرا كه تضعيف ابن عبد
 1باشد اينكه در اسناد آن ضعف مي جز» في اسناده ضعفاًإن إال « :عبداهللا گفته است 

ات كه در طول آن حذف خاؤن اوفي را در كيفيت مهمچنانكه قسمتي از حديث زيد اب
ابن عبدالبر نيز اقدام نموده است، بلكه چون در اين حديث  كرده است بر اخفاي كالم

ابوبكر مانند [آشكارا را به فضايل تعدادي از صحابه كه رافضه نسبت به آنان كينه دارند 
) 5146(جم طبراني عاست، كما اينكه درالم تصريح شده ]ه و زبيرحو عمر، عثمان، طل

اگر شما به ثبوت اين  ،گوييم و ما به ياران موسوي مي ،وغيره نيز به ان اشاره شده است
نمائيد، پس بيائيد از آنچه كه دوست شما  و به آن احتجاج مي ،حديث قائل هستيد

زيرا در آن چيزي وجود دارد كه بر سر شما  ؛اطالع يابيد ،ستپنهان كرده ا] موسوي[
  . شايد ابرهاي باطل و تيره از جلو چشمها زدوده گردد ، كهكوبد مي

كه در مقابل  ،پردازد همواره موسوي در جهالت و نادانيها به هذيان گويي مي -21
] شيعيان غالي[غالين  دهنآورد، در ميان احاديثي كه از اميرالمؤمنين و سوزان علم دوام نمي
اين هيجان زده در حاشيه حديث  ،طالب رضي اهللا عنه نقل كرده است علي بن ابي

باشد  من خانه حكمت و علي درب آن مي) و علي بابها الحكمه ناداراَ] (48/165[
اخرجه الترمذي في صحيحه، و ابن جرير نقله عنهما غير واحد من األعالم «: گويد  مي

ترمذي در » خال... هذا خبر عند نا صحيح سنده : و قال ابن جرير ... ي كالمتقي الهند
و ابن جرير نقل كرده است، بيش از يك نفر از علماي  ،يح خود تخريج نموده استحص

شكست ] موسوي[اين ... اند  اعالم مانند متقي هندي از ترمذي و ابن جرير نقل نموده
عدم قطعيت ابن جرير به صحت آنرا بيان  خورده كالم مهمي را از آن بريده كه اوالً

نمايد، و دوم اينكه احتمال تضعيف آن نزد غير ابن جرير و معلول بودن آنرا مشخص  مي

_____________________________________________________________  
 ). 1/595(االستيعاب  -1
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اين خبري است كه سند آن » خهذا خبر صحيح سند ال«. چون ابن جرير گفت. نمايد مي
  1.باشد م و غير صحيح مييقسدو علت به باشد، بر طبق نظر ديگران  صحيح مي

بر حديث را حذف كرده است، تا خواننده گمان  ،پس موسوي باقي تعليق ابن جرير
 ،كند، كه ابن جرير به صحت آن قطعيت نهاده است، اما ترمذي آنرا ضعيف دانسته است

و اينكه متقي هندي آنرا نقل كرده  2»اين حديث غريب و منكر است« : و گفته است
حديث (باشد، و متقي از ائمه اين رشته  ح ميبه معني اين نيست كه نزد ما صحي. است

آوري نموده است، و  نيست و او در كتاب خود هر صحيح و ضعيفي را جمع) شناسي
اما اينكه موسوي ] تا به كتاب حديث شناسي[كتاب او بيشتر به فهرست شباهت دارد 

پس ترمذي از كجا داراي ] ترمذي در صحيح خود آنرا تخريج نموده است[گويد  مي
  . وال از جواب رساتر استو س! باشد؟ صحيح مي

بر احقيت خالفت علي به چهل حديث استدالل ) 48/172(موسوي در مراجعه  -22
و الذي «فرمايد  مي) ص(پيامبر ) رضي اهللا عنه(از جمله حديث ابوذر  ،.نموده است

 يل القرآن كما فاتلتأوالً يقاتل الناس من بعدي علي تنفسي بيده ان فيكم رج
يان شما ماوست در  ]قدرت[قسم به آن كه نفسم در دست » المشركين علي تنزيله

كما اينكه من بر  ،كند مردي وجود دارد، كه بعد از من بر تأويل قرآن با مردم پيكار مي
نقل ) 32969(اين رافضي اين حديث را از كنز العمال  ،نزول آن با مشركين پيكار نمودم
را از آن حذف » و هم يشهدون ان ال اله اال اهللا«ول وي كرده است، و از روي تعمد ق

اند گر چه  نموده است، در اين روايت اقرار به اين است، كه كساني كه با علي نزاع كرده
چيزي ] در اين حديث[باشند اما اين اقرار  داراي ايمان مي ،اند بر او هم تعدي نموده

به آن خشنود نيستند، لذا امام كه روافض از روي سفاهت و حماقت و گمراهي  ؛است
و قسمتي از حديث را قطع نموده  ،اقدام نموده است] اقرار[آنها بر حذف و نابودي آن 

سپس چه مانعي  ،باشد كه اين عمل در راستاي هدف و مسير و روش يهود مي ؛است
_____________________________________________________________  

 ). 173) (مسند علي(تهذيب اآلثار  -1
 ). 3723(ترمذي حديث  -2
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آيا او بعد از  ،شريك بدانيم) ع(وجود دارد كه در اين مفهوم ابوبكر صديق را با علي 
دين پيكار ننمود؟ و وقتيكه عمر به وي مراجعه كرد به تمنع زكات بر تأويل قرآن با مر

سوگند به خدا با كسي كه ! ؟»الصاله و الزكاه نَبيق من فرّ قاتلنَّاُلَ و اهللاِ«: عمر گفت 
  . كنم پيكار مي ،آورد تفاوت به وجود] در وجوب[ميان نماز و زكات 

اين  ،رسد نمايد و به گوش كرها هم مي ا را كر ميره و غوغايي كه گوشهعدر ن -23
به  ،كه خداوند و رسول آنان را مزكي ساخته است ،پردازد ناسزاگو بر طعن به كساني مي

و  ،طوري كه به طعن و نكوهش صحابي جليل القدر انس ابن مالك پرداخته است
شهادت باز نشانده آنان را از قيام به انجام تكليف  ،و چه بسا قومي كه بغض: گويد  مي

  . است، مانند انس بن مالك و غيره، كه دعوت امير المؤمنين به آنان رسيد
به كار  منافقكه اين  ،باشد ترين نوع تلفيق و تزوير مي و پنهان ،ترين و اين از پوشيده

النفاق «آيه : فرمايد  كه مي ،از پيامبر در مورد او و امثال او روايت شده است ،برد مي
ا يباشد، و آ انصار مي] در دل داشتن[نشانه و عالمت نفاق بغض و كينه  1»نصارِغض االب

   ؟.كينه دارد كسي كه به خداوند و روز آخرت ايمان داشته باشد، نسبت به انصار بغض و
 هل يبغض االنصار عبد مؤمن

 

 ح االيمانئاو مدرك لروا 
 

ده باشد نسبت به انصار كينه ن بريي  از ايماو يا بو ،اي كه ايمان داشته باشد آيا بنده
   ؟دارد
 الرسول بذلك وهي شهاده دشه

 

من اصدق الثقلين بالبرهان  
 

و شهادت پيامبر از لحاظ برهان و حجت از  ،پيامبر به اين شهادت داده است
روايتي را كه موسوي در حاشيه ذكر كرده . باشد ترين گواهي جن و انسان مي راست
 ،كند و او از شهادت خودداري مي ،را دعوت كرده است ،سناَ ،در آن عليكه است 

 ،وري مراجعه نمايدنه ديبياساس است، و هر كس به كتاب المعارف ابن قت باطل و بي
) ع(اند كه علي  و گروهي نقل كرده: (ه گفته است بيتَن قُيابد چون اب مصداق آنرا مي

_____________________________________________________________  
) 74(و مسلم در كتاب ايمان حديث شماره . روايت كرده است) 11(بخاري در مناقبت انصار حديث شماره  -1

 . روايت كرده است
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در [از انس سوال نمود انس » داهوااله و عاد من عا منل اللهم وا«: درباره گفتار رسول 
از  : گوئيد اگر دروغ مي] علي[گفت  ،ام و فراموش كرده ،م باال رفتهرعم: گفت ] جواب

كه عمامه نيز آنرا پنهان  !كچلي گرفتار آئيد ]سفيدك[كه به بيماري  ،خواهم خداوند مي
را تكذيب و يبه اين روايت تن قباست ا 1اساس گويد اين روايت بي ه ميبيتابن ق ،نكند

به اين علت آنرا نقل كرده است، كه كذب  و از اينكه داراي اساسي باشد ،كند نفي مي
با ] موسوي[به علت عدم رعايت امانت از طرف عبدالحسين  ، وبودن آنرا معلوم گرداند

اينكه فقط از ابن قتيبه نقل كرده است، ليكن تكذيب ابن قتيبه براي اين روايت را نقل 
آيد، و خيال  فرود نمي ها باشد جز بر زخم س ميگو اما موسوي همچون م ،نكرده است

فقاموا االثالثه لم يقوموا [و گفته امام احمد . كند كه دعوت علي به انس رسيده است مي
اند كه  نمايد، و امام احمد بدان تصريح نفرموده براي اشهاد آن ذكر مي 2]فاصابتهم دعوته

را در ميان  ،نساَ رو بازو ،، شايد موسوي آنجا بوده استباشند اين سه نفر چه كساني مي
انس را در ] موسوي[جا داده است، و با اين وجود اين نادان ] متخلفين از دعوت[آنان 

را به عنوان راويان اين حديث  شمار صحابياني ذكر كرده است، كه سيوطي آنان
وي چگونه با  پس بنگريد كه اول و آخر كتاب. به حساب آورده است] 56/189[

] موسوي[و اي بدبختي به حال قومي كه امامشان اين . باشد يكديگر در تعارض مي
باشد، سزاوار  باشد، و عالوه بر آن اسناد حديث مذكور نزد امام احمد داراي ضعف مي

  امثال او گفته شود  است در مورد موسوي و
لو ان خفه عقله في رجله

 

ق القزال و لم يفته االرنب بس 
 

وي  پايو خرگوشي به  ،گرفت بر آهو پيشي مي ،بود اگر سبكي عقلش در پايش مي
  . رسيد نمي

اي محبت اهل بيت دعو همواره ما در پي خرد اين موسوي پريشان كه با دروغ ا -24
  : كنيم  نمايد، جوالن و بررسي مي مي

_____________________________________________________________  
 ). 195-194ص (المعارف  -1
 . يد قيام ننمودند و اال سايرين قيام كردندبه آنها رس] علي[جز سه نفر كه دعوت  -2
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ليايها المدعي و صالً بلي
 

لست منها و ال قالمه ظفر  
 

  ي با او ارتباط نداري نحتي به اندازه تراشه ناخ ،نمائيد اي وصلت ليلي ميعداي كه ا
اوانما انت من ليلي كو

 

ظلماً بعمر  ءجاهالحقت في ال 
 

ب حعلت ادعاي  ، و]حروف هجا در[باشي  تو نسبت به ليلي همچون حرف واو مي
  . عمر است اتو براي آل بيت به علت مخالفت ب

بر امام سندي دروغ جعل نموده است، و سندي بر ] 216-69/215[در حاشيه فقره 
) اوصيمايراً و عدرهماً و ال ديناراً وال شاه و الب) ص(ما ترك رسول اهللا (حديث عائشه 

] ارث[هم و نه ديناري نه شتر و گوسفندي بعد از خود به عنوان رپيامبر نه د
اين  ،تاس ذكر الزم به: د گوي كه مينموده ليقي وارد عهم نكرد ت ، و وصيتيجانگذاشت

ممانعت ندارد كه قبل از آن هم وصيت ننموده باشد، و به اين معني نيست كه او ناگهاني 
دانيم كه او قبل از  و ما مي ،ت از او ممكن نبوده باشدصيو امكان و ،از دنيا برفته است

قت كن در آن د ،رب اجل خود آگاه شده بود، سپس مدتي بيمار گشت الخبيماري از قُ
و موسوي اين سخن را از سندي نقل كرده  ،يابي آن را در نهايت متانت و استواري مي

و تتمه  ،كه موسوي آنرا حذف نموده است ،باشد اي مي است، ولي كالم او داراي تكمله
ما اذا كان الكتاب و السنه، فالوصيه بهما ال نعم هو يوصي الي علي ب(آن اين است 

لمين كلهم و ان كان المال فما ترك ماالً حتي يحتاج الي تختص بعلي بل يعم المس
پس : فرمود  كتاب و سنت توصيه ميري اوعلي را به آ 1)وصيه اليه، و اهللا تعالي اعلم

و اگر  ،گيرد بلكه تمام مسلمين را در بر مي ،يه به كتاب و سنت خاص علي نيستتوص
به جا نگذاشت تا به آن وصيت مالي را بعد از خود ] پيامبر[او  ،توصيه به مال باشد

عبدالحسين كالم سندي كه متضمن نفي اختصاصي  - تر است  خداوند آگاه - .نمايد
فامعن [حذف كرده است اما اين دروغگو اين بار كه گفته است  ،باشد وصيت به علي مي

  . راست گفته است] النظر الخ

_____________________________________________________________  
 ). 6/551(حاشيه السندي بر سنن السنائي  -1
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عقل خويش را در هر كس به تأليف بپردازد : اند  همواره دانشمندان گفته -25
و موسوي مقدار علم و خرد و امانت . تا مردم به آن بنگرند ،ترازوييي قرار داده است

خطبه ] 80/242[در فقره . نشان داده است] مراجعات[خود را در كتاب خويش 
كه امور مهم و اصول كلي در بيعت ابوبكر را بيان  - اميرالمؤمنين عمر در اواخر خالفت 

ولي  1را نقل كرده است –در صحيح خود آنرا تخريج نموده است و بخاري  ،كند مي
دار كردن مقوالت آنچه را كه مربوط به فضيلت ابوبكر و استحقاق  طبق عادت او در لكه

و ليس فيكم من تقطع األعناق اليه مثل «عمر  باشد قول مي خالفت بدون مشورت
چگونه به اين دروغگو ) شيعه(شگفت اينكه اين قوم  ،را حذف كرده است 2»ابوبكر

  . اعتماد نمايند و حال ثابت شد كه كاالي وي دروغ و حرفة وي تزوير است
چه كسي  بااين ترسو  خدايا –آورد  همواره موسوي بر مخالفان خود هجوم مي -26

 داده است، واي بر او با چه كسي وپردازد؟ ياران محمد را مورد اتهام قرار  به مبارزه مي
اين در اولين قرن (نمايد  حديثي را نقل مي] 94/275[، موسوي در فقره پردازد ستيز مي

گردد، اگر شما او را كشتيد، بعد از او دو نفر با هم اختالف  در ميان امت من ظاهر مي
هفتاد و سه ) اسالم(فرقه گرديدند، و اين امت دو اسرائيل هفتاد و  بني ،كنند پيدا نمي
و طبق عادت هميشگي خود . ك فرقهباشند، جز ي يو همگي در جهنم م ،گردد فرقه مي

نمايد و در اين حديث پس گفتيم اي  حذف مي ،آنچه كه به نظر وي جالب نباشد
باشند يزيد رقاشي  جماعت مي] آن فرقه[: اند؟ فرمود  پيغمبر خدا آن فرقه چه كساني

) بار2( 3دنباش گويد، گفتم به انس جماعت كجا هستند؟ گفت با اميران خودشان مي مي
 ،فرقه ناجيه بيان گرديده است صفتكه در آن  ،كه موسوي آنرا قطع و حذف كرده است

با جماعت و پيروي از اميران   ، زيرا آنان دورترين مردمي فاصله داردضافر كه بسيار با
  .باشند مي ]اولواالمر[

_____________________________________________________________  
 ) 6830(بخاري حديث  -1
 ). 195-194( المعارف  -2
 . كنند اند كه بعد از كتاب و سنت از آراء اولواالمر پيروي مي يعني جماعت ناجيه كساني -3
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  : فصل چهارم
  باشد  ي كه كذب صريح در آن مياضعمو

بلكه در استدالل و  ،كه در نقل كذب نموده است ،ستو آن غير از موضعهايي ا
  : است  وغ گفتهراحاديث د

. نمايد كه اين موسوي به طور نيك بر مطلوب خويش استدالل نمي ،آشكار است - 1
زبانش از عقلش درازتر است، در تخريج  ،برد با وجود فريب و دروغي كه به كار مي

امام احمد آنرا از حديث زيد بن ثابت به : گويد  مي] 8/24[حديث ثقلين در حاشيه فقره 
و طريق دوم در آخر  182دو طريق صحيح تخريج نموده است، طريق اول در صفحه 

در جزء پنجم از مسند خويش و در واقع اين طور نيست، آري امام احمد ) 189(صفحه 
شده ليكن داراي دو اسناد نيست بلكه از طريق واحدي اسناد داده  1آنرا تخريج نموده

در دو موضع از طريق شريك از ركين از قاسم بن حسان از زيدبن ثابت تكرار . است
نيست، و كجا اين جاهل و نموده است، همچنانكه وي ادعا كرده است، همه آن صحيح 

] شيعه[شناخت و آگاهي دارند، و هر كسي در كتب قوم ] حديث[تصحيح  قوم وي از
  . يابد ن اطالع مينزد آنا بنگرد از ميزان و ارزش اسناد

و دع عنك الكتابه لست منها
 

 و لو لطخت وجهك بالمداد 
 

گرچه صورتت را با مداد آلوده نموده باشي كتابت را رها كن شما اهل آن نيستي 
 توانِپرداند اصل  پردازد، و نمي موسوي به خاطر غوغا و مغالبه به مجادله مي - 2

اد نيست، و براي استدالل واليت علي و امامان ره و فريعحجت و استدالل است، و با ن
» هعملوا الصالحات اولئك هم خيرالبريان الذين آمنوا و «در تفسير آيه ] 12/44[در فقره 

در اين باره  : گويد و در حاشيه مي ،باشد كه درباره امامان و شيعيان آنان مي: گويد  مي
آيه در مورد آنان نازل گشته همين كافي است كه ابن حجر اعتراف كرده است كه اين 

  . 2است، و آنرا از آيات فضيلت آنان به حساب آورده است
_____________________________________________________________  

 ). 21654)(21578(حديث شماره ) 35/456،512(مسند امام احمد  -1
 ). 2/467(صواعق المحرقه  -2
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باشد، زيرا او به آن اعتراف ننموده است، بلكه آنرا وارد  ر ابن حجر ميب ياين افتراي
نموده است و بس، و بر صحت آن سخني نگفته است، و پرداختن وي به آن آيه 

كر نمودن آن داللت بر اعتراف كردن به صحت آن و ذ ،همچون ساير مطالب ديگر است
هر لفظي  ،به من بگوئيد، آيا ممكن است ،دهم نيست، سپس شما را به خدا سوگند مي

به علي و آل وي اختصاص دهيم، لذا  ،تساند نازل گشته ا براي آنان كه ايمان آورده
اليت علي و ائمه براي و را اند و آيتي آنان وقتي كه در كتاب و سنت استداللي نيافته

قوم خود را  اتل كردند و تفسير به رأي نمودند عند دروغ جوياري نداده است بر خدا
  . گمراه كنند

نمايد كه  هاي موسوي را پاياني نيست، او بر اهل سنت دروغ جعل مي اوه گوئيي- 3
  ند ا اند و به وي اعتماد كرده به عبداهللا بن ميمون قداح احتجاج نموده] اهل سنت[آنان 

عبداهللا [خداوند به سزاي كردارش نايل نمايد، هيچ فردي از اهل سنت به وي اعتماد 
اند، اما  حديث وي اجماع نموده دريف وي و ضعننموده است، و بلكه بر ت] بن ميمون

. ترمذي به آن احتجاج نموده است» احتج به الترمذي«: گويد  مي] 16/85[اينكه موسوي 
 ،ترمذي از وي روايت كرده، اما به آن احتجاج ننموده است. باشد از بزرگترين افتراها مي
و . به عنوان اعتماد و احتجاج نمودن به آن نيست ،اي از يك راوي و روايت كردن گفته

عالوه بر اين ترمذي خود بنفسه به تضعيف عبداهللا بن ميمون تصريح نموده است، و 
پس چگونه موسوي  1.باشد ر ميكنكه عبداهللا بن ميمون داراي حديث م: گفته است 
احتجاج نموده ] عبداهللا بن ميمون[كه ترمذي به او  ،كند و گمان مي ،نمايد جسارت مي

  .است
را  2موسوي بر اهل سنت افترا نموده كه به ادعاي اينكه اهل سنت نفيع بن حارث - 4

چ كدام از علماي اند؛ و با اين وجود پذيرش و توثيق آنرا از هي مورد ثقه و تأييد قرار داده

_____________________________________________________________  
 ). 2/442(التهذيب  -1
 ). 4/239(التهذيب ) 7/46(ميزان االعتدال  -2
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سفيان و همام و شريك و : گويد  مي] 16/108[اهل سنت نقل نكرده است، و موسوي 
  .اند اخذ و نقل كرده] نفيع بن حارث[گروهي از بزرگان آن طبقه از او 

اول سطح را صاف و هموار كن بعد به نقاشي و رنگ كاري : گوييم  و ما مي
آنان از همه  ؟د كه جز از ثقه اخذ و نقل ننمايند،ان بپردازيد، و آيا علماء اشتراط نموده

كنند، و يا آنها بدليل  پس آنها احاديث صحيح را از ضعيف جدا ميسنمايند،  اخذ مي
عذور اسناد نمايد م پردازند، و هر كه قل آن روايات ميتعريف و شناساندن رجال به ن

مذي همچنانكه تر مااتوثيق وي نيست، و  معني است، و روايت ثقه از ضعيف به
موسوي افتراء نموده بود، به وي احتجاج نكرده بود، بلكه فقط براي وي روايت كرده 

  . اج و پذيرش براي وي نيستجبود و اين به منظور توثيق و احت
و موسوي در . باشد هشام بن زياد ابوالمقدام بصري نيز مانند نفيع بن حارث مي - 5

و چيزي از آنها را ذكر  ،هد او را حذف نمودهجوم مردان در مور] هشام[شرح حال او 
اقوال دانشمندان را در تضعيف و ترك حديث وي   1»التهذيب«نكرده است، و حافظ در 

و دونك حديثه في صحيح الترمذي «: گويد  مي] 16/109[نقل كرده است، و اما موسوي 
ذي از كجا آور، ترم را از صحيح ترمذي و غيره، به دست] هشام[و حديث او » و غيره

اي نيست و با اين وجود ترمذي آنرا ضعيف  اما جهل را چاره! باشد؟ داراي صحيح مي
، يعني حديث وي ضعيف است و )عفضهشام بن مقداد ي(دانسته است، و گفته است 

وي اين سخن را گفته است، پس از كجا موسوي گمان  است، گيري معروف آسان به
  . اند و احتجاج قرار داده برده است كه اهل سنت آنرا مورد ثقه

» انت اخي في الدنيا و اآلخره«بعد از حديث ] 34/142[موسوي در حاشيه فقره  - 6
از ابن عمر از دو » المستدرك«از جزء سوم از كتاب  14: حاكم در صفحه : گويد  مي

طريق صحيح بر شرط شيخين تخريج نموده است، و ذهبي در تلخيص خويش به 
: دقت كنيد در گفته وي  –خداوند عفو را نصيبت فرمايد  ،ستصحت آن تسليم شده ا

_____________________________________________________________  
 ).4/270(التهذيب هشام  -1
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و در اسناد آن . اند آنرا نقل كرده 1حاكم و ترمذي) دو طريق صحيح بر شرط شيخين(
گويد  مي 2باشند، و جميع مورد اتهام است، ابن حبان ميع بن عمير تيمي از ابن عمر ميج

جميع از ( ،او: گويد  مي رنميو ابن  ،نمايد و حديث وضع مي ،او رافضي است
ميع و و اسناد دوم نيز از روايت ج ،اين يكي از دو اسناد حاكم) گوترين مردم است دروغ

اين موقعيت دو طريق . باشد 3كه اسحاق بشر كاهلي ،گوي ديگري است با افزودن دروغ
ن اين حديث نزد حاكم و غيره بود، و با اين وجود اين موسوي دروغ پرداز از دروغ گفت

ذهبي : گويد  و اينكه مي ،حياء و شرم نداشته است ]دو طريق صحيح بر شرط شيخين[
و با اينكه ترمذي از دو طريق  ،در تلخيص آنرا تخريج و به صحت آن تسليم شده است

الزم . و كاهلي هم كذاب است ،ميع متهم استو گفته است ج ،آن ايراد گرفته است
بنگرند و  ويهاي  الدين و دروغ پردازي  شرفاست شيعه به امام خويش عبدالحسين 

  . خود قضاوت كنند
در عروسي علي با فاطمه ) اهللا عنهما رضي(و نيز حديث اسماء بنت عميس  - 7

كه موسوي در » يا ام ايمن ادعي لي اخي«: كه از پيامبر روايت شده ) رضي اهللا عنهما(
كم و اخرجه الذهبي في اخرجه الحا«: گويد  در مورد آن مي) 34/43(حاشيه فقره 

حاكم آنرا تصحيح ننموده است، و آنرا نيز ] مذكور[و حديث  4»تلخيصه مسلما بصحه
لكن الحديث « : و گفته است ،تضعيف نكرده است اما ذهبي آنرا مردود دانسته است

و  5در حبشه بوده است) رض(ت عميس شب عروسي فاطمه نزيرا اسماء ب» ؟؟؟طغل
در آن [بدر بوده است، و ] جنگ[از  ر سال دوم هجرت بعدازدواج علي و فاطمه د

في زفاف  كنت«بوده است، و قول اسماء  اسماء با همسرش جعفر در حبشه] وقت

_____________________________________________________________  
 ). 3/16(مستدرك با تلخيص ) 3720(ترمذي حديث  -1
 ). 1/315(التهذيب ) 1/258(المجروحين  -2
 ). 1/237(يزان االعتدال م) 1/114(الضعفاء ) 1/146(المجروحين  -3
 . ترجمه آن صفحات قبل گذشت -4
 ). 3/173(مستدرك با تلخيص  -5
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است، و موجب سستي و ضعف آن ] حديث[اين علت نارواي وارد بر متن » فاطمه
اف زهراء تمام كساني كه زف(گويد  نمايد، پس موسوي مي گردد، و پس آنرا مردود مي مي

قول [اند اين  را استثناء نكرده] افراد مذكور در حديث[هيچ كدام از آنها ) اند را ذكر نموده
كه با خواهيم يكي از كساني  تر است، و ما از وي مي از گفته سابقش باطل] موسوي

  . يدذكر نما اسناد صحيح ثابت آنرا نقل نموده است
 1»ثالثاً طالب ي علي بن ابيطلقد اع«چنين موسوي از قول عمر بن خطاب  و هم - 8

باشد، و دروغ  حديث صحيح و بر شرط شيخين مي: گويد  و مي) 34/143(را نقل نموده 
و موسوي و قوم آن محور و  ،و دروغ گفتن وي تازه نيست، و دروغ مدار است ،گفته

گويد بر شرط شيخين بر صحت آن، با وجود كم توجهي  و اينكه مي ،دنباش چرخ آن مي
و ذهبي ) صحيح االسناد(: چنين سخني نگفته است، بلكه گفته است  ،حاكم به تصحيح

] االسناد[بلكه مديني عبداهللا بن جعفر ضعيف  : و گفته است ،آنرا رد نموده است
در اسناد [باشد، ليكن پدر وي  اين عبداهللا پدر علي المديني امام ثبت مي 2باشد مي

و ذهبي در  ،3وي را ضعيف دانسته استو حتي پسرش  ،باشد ضعيف مي] حديث
و موسوي در حاشيه  ،4اتفاق شده است] عبداهللا به جعفر[بر ضعف او : گويد  الميزان مي

اشاره كرده  ،نموده است» المسند تخريج«به آنچه كه امام احمد از حديث ابن عمر در 
ي و واقعيتي و بلكه وقتي به حق ؛است، وليكن لفظ آنرا به طور كامل بيان ننموده است

قلم وي از حركت افتاده است، و به  ،رسيده است كه او قوم وي بدان خشنود نيستند
در زمان پيامبر رسول  گوئيم مي ما: (و ابن عمر گفته است  ،اشاره به آن اكتفا نموده است

نيكي ) بار(به علي ابن طالب سه  و پس عمر،سبهترين مردم، سپس ابوبكر و ) ص(خدا 

_____________________________________________________________  
 . به علي ابن ابي طالب اعطاء شده است] خير و نيكي[مستدرك سه -1
2- )3/135 .( 
 ). 2/315(تهذيب  -3
 ). 4/73ميزان االعتدال  -4
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كه موسوي و اصحاب وي بدان خشنود نيستند، و  ،و اين همان لفظي بود 1.عطاء گرديد
كه در  ؛راست فرموده است بلند مرتبه باشد خداوند همچون خاري در چشم آنان مي

» ليغيظ بهم الكفار«: فرمايد  علي الخصوص ابوبكر و عمر مي) ص(مورد ياران محمد 
  ). 29/فتح (

و سعد بن مالك روزي : گويد  مي ،قل كردهو همچنين در حديثي كه موسوي آن را ن
و پيامبر : گويد  ذكر كرده است، و ميرا هاي علي در حديث صحيح  برخي از ويژگي

و در حاشيه آنرا به حاكم نسبت  ،و غيره را از مسجد بيرون كرده) عباس(خدا عمويش 
ست باشد، كه اين دروغ آشكاري ا كه از صحاح سنن مي ،كند و گمان مي ،است داده

دارد ادعاي آنرا ننموده است، و اگر از ) در تصحيح(حتي اينكه حاكم با تساهلي كه 
ر تتوانند و تا ش نمي ،موسوي و ياران او بخواهي تا بر صحت آن حجت و دليل بياورند

بر آن اقامه حجت نمايند، و او از روي مكر اين  ،از سوراخ سوزن بيرون نرود نتوانند
هاي خيالي خود بيفزايد، و  تا به قوت حجت ،برد به كار ميروايت را به صورت مطلق 

از خيثمه بن عبدالرحمن تخريج نموده  2از طريق مسلم اعور مالئي را حاكم آن حديث
كرد و حاكم از تصحيح آن  و آنرا ذكر مي... از سعد بن مالك شنيدم : گويد  و مي ،است

ست، و گفته است حاكم از و ذهبي بر آن تعليق نموده ا ،روايت سكوت نموده است
پس صحت آن  3است] الحديث[و مسلم متروك  ،تصحيح آن سكوت اختيار كرده است

  كجاست؟ 
نمايد گفته موسوي در فقره  آنچه كه شما را بيش از هر چيز ديگر شگفت زده مي - 9

اختصاص ...] علي [بيني ما با روايتهايي را به او  مگر نمي: گويد  است كه مي) 52/177(
كه از طريق آنان ] روايات[و جز به آنچه  ،نمائيم ايم با مخالفان خود مجادله نمي دهدا

_____________________________________________________________  
گويد اسناد آن ضعيف است و بخش اول  ميط االرنؤوو محقق اين حديث شيخ ) 8/416(مسند امام احمد  -1

 . آن صحيح است
 ). 4/71(التهذيب ) 6/419(ميزان االعتدال  -2
 ). 3/126(المستدرك  -3
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كنيم و  اج نميجبر آن احت ،مانند حديث غدير و امثال آن روايت شده است] سنت اهل[
اذعا به اين شرط بسياري از  س به انجام آن قادر است، و باكه هر ك ،اين دروغي است

اي آنان ابهگردد، چون به ناچار وي به نصوص و كت مي آنچه كه ذكر آن گذشت مختل
زيرا حتي در موضوعات اهل  ،مگسي ندارد نمايد كه نزد ما ارزش احتجاج مي ]شيعه[

يابد پس به نزد آثار  به چيزي دست نمي ،سنت بر آنچه كه با آرزوي وي هماهنگ باشد
ند و به آنان كه در ضاللت و گمراهي با وي شركت دار ،كساني متمايل شده است

و طوسي و ) تفسير آنها(در  قميو في و صا) كافي(احتجاج نموده است مانند كليني در 
ونه موضع از كتاب وي را  شيخ صدوق، كه آنان بر اهل سنت حجت نيستند، و ما سي

گردند؟ پس اي موسوي صداقت  ايم كه با شرط وي دچار اختالل مي آوري كرده جمع
  . فقط خيال و خواب استادعايت كجاست، يا اينكه 

از اهل ] صحابه[بنابر آنچه ما در احاديث خاص فضايل «: گويد  عبدالحسين مي -10
اي در آن نيافتيم، و هيچ داللتي بر خالفت در آن  ايم، معارضه سنت دنبال و بررسي نموده

به آن استناد ] ابوبكر، عمر، عثمان[در خالف خلفاي سه گانه  –وجود نداشت، لذا كسي 
هنگام گفتن اين سخن عقل در سر داشته است، و  يدانم آيا اين رافض نجسته است، نمي

نمايد و هر كه در آن احاديث نظر افكند و  يا در ادعاي بررسي احاديث دروغ مي
وار بر خالفت ابوبكر و  گردد كه صريحاً و يا اشاره مند باشد، متوجه مي كمترين عقل بهره

مايند، و ادعاي عبدالحسين ادعاي كسي است، كه از دروغ ن يا عمر و عثمان داللت مي
كند، كه اهل سنت متوفي در دسترس ندارند، كه بيانگر  شرم و ابايي ندارد، و او خيال مي

زند، و  و بلكه بيشتر الف مي. خالفت ابوبكر، عمر، عثمان و تقديم آنان بر علي، باشد
ن مكّار كتابهاي سنن و عقايد و فضايل را آيا اي. نمايد عدم استناد هيچ فردي را ادعا مي

معتزله،  –خوانده است؟ و ضرورتاً آشكار است، كه تمام فرَق مخالف اهل سنت 
اند، و  ، جز كساني كه در اجماع مسلمين بيرون رفتهنجهميه، مرجئه، صوفيه، متكلمي

خلفاي خالفت  –روند  نمايند و بر مسير ابليس راه مي را تكفير مي) ص(ياران محمد 
وليكن هدف ما در اينجا هشدار به اين است كه سخن . نمايند سه گانه را اثبات مي
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پردازي  گويد، و يا قول دروغ داند چه مي عبدالحسين همچون سخن مستي است، كه نمي
تواند  دانم آيا موسوي مي است، كه از طرف خود در آوردي شرم و حياء ندارد، و نمي

ك قرائت نمايد، چه جاي اينكه اسم رجال آنرا بداند، و ما ت را نيناسم كتابهاي اهل س
صحيح بيهقي، ، صحيح ترمذي، صحيح نسائي: گفت  ديديم مي] در مراجعات[او را 

ها كه دانش آموزان  ارسال مرسالت، و تخريج از ذهبي، و بسياري ديگر از جهالت
  .نديگو هم نمي] ابتدائي[مدارس 

و » پيامبر دو بار علي را به يمن فرستاد«:  گويد مي] 194-58/193[موسوي  -11
و در آن سال پيامبر براي  ،بوده است] هجري[و بار دوم در سال دهم : گويد  سپس مي

و در آن «دهد  و ادامه مي» مم نمودعوي بيرق و علم بست و با دست خويش وي را م
نداشت اين اي وي را سست نكرده، و هيچ ستمگري بر او ستم روا بار هيچ تكان دهنده

اتفاق دارند كه  1افتراي صرفي است، اساسي از صحت ندارد، اهل سير و احاديث
ن گشتو بر ،شكايت مردم از علي نزد پيامبر همه در زمان فرستادن علي توسط پيامبر

در سال دهم قبل از حجه الوداع بوده است، و اهل  ،و حضور يافتن وي نزد پيامبر ،وي
بعث «و بخاري در صحيح خود بابي به نام  ،اند بيت كردهبخاري آنرا تث هم چون علم

 2»قبل حجه الوداع) رضي اهللا عنه(علي بن ابي طالب عليه السالم و خالدبن وليد 
و در زير آن شرح  ،فرستادن علي بن ابي طالب و خالد بن وليد قبل از حجه الوداع

با ذكر اينها افتراي  كنند، و مردم از علي نزد پيامبر را ذكر مي ها قصه شكايت حال
كسي از وي شكايت ننموده و آن كينه و  ،و گمان اينكه هنگام برگشت -عبدالحسين 

و يا  ،است ودهقبل از حجه الوداع ب ،ي كه در برابر وي به وقوع پيوسته استيها سخن
كند  گمان مي كه و اين ،گردد براي ما معلوم مي - اينكه دوبار به يمن فرستاده شده است

است، بلكه خود وي  يدليل در سال دوم بوده است، سخن بي ]ارسال علي[اول بار 
كنيم، و  و در اين ادعاي دروغين وي شك نمي ،نتوانسته است، آنرا به كسي نسبت دهد

_____________________________________________________________  
 ).4/250(سيره ابن هشام ) 3/149(تاريخ طبري : نگا  -1
 .صحيح بخاري كتاب المفازي -2
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اهل سير فتح آنرا بعد از گردد و هنوز يمن فتح نشده است، و  چگونه به يمن ارسال مي
و اعضاي عرب از هر سو به آن روي آوردند  هاوانهنگاميكه كار - ك سال نهمغزوه تبو

اين حد  ، واند، از ميزان جهل موسوي نسبت به سيره تعجب نكنيد ذكر كرده –
تا  ،كتاب قابل اعتمادي در سيره ندارند ]شيعه[زيرا قوم  باشد؛ از علم مي ي آنانمند بهره

تگاه ستايش و مدح دانند كه سيره پيامبر از بزرگترين خاس چون مي. به آن رجوع نمايند
  . باشد مي) رض(صحابه 
ايعته اياهم حين الحديث تصريح بمبو ليس في ذلك «: گويد  موسوي مي -12
باشد، و هر كس  و منظورش از بيعت علي با ابوبكر صديق رضي اهللا عنهما مي 1»الصلح

ر گويد ثم مضي الي ابي بك كه مي ،يابد صراحتاً در آن مي ،به نص مسلم مراجعه نمايد
علي براي ابوبكر با تواتر معلوم  با اينكه بيعت ؟بعد از اين] بزرگتر[چه دروغي  2بايعهف

صول آنرا حتواند  چگونه اين رافضي مي ،اند آنرا انكار نكرده نيزو حتي روافض  ،است
نمايد، كه نزد  آور اينكه اين دروغگو به چيزي استشهاد مي مضحكه خنده. انكار نمايد

تزلي عالبالغه با شرح آن از ابي الحديد م دارد كه عبارت است از نهجاهل سنت ارزشي ن
: گويد  رافضي از رسوايي دروغ وي اينكه بعد از ذكر نص حديث بخاري و مسلم مي

دانم كه مهالك چه ثقه و اعتمادي وارد  همچنانكه گفتيم مفصالً خواهيد يافت، و نمي(
خداوند هدايت تو را  دقت تطبيق دهيدبا مسلم بخاري و ( را با نمايند، مراجعات مي
  .تولي نمايدم

تهديدشان براي سوزاندن علي با : گويد  مي) 82/249(موسوي در حاشيه فقره  -13
تواتر قطعي ثابت است، و سوگند به خداوند ما از جسارت شيعه عموماً و از جسارت 

ت، بلكه تواتر عبدالحسين خصوصاً در شگفتيم، زيرا به ادعاي ثبوت اكتفاء ننموده اس
) بخشيم مي(وي پيشكش  قطعي را نيز بر آن افزوده است، و ما اثبات تواتر قطعي را به

زيرا گرچه جن و انس آنان هم بر آن اجتماع نمايند، دسترسي به آن ندارند  ،نماييم مي
_____________________________________________________________  

 .در آن به بيعت علي براي خلفاء تصريح نگرديده است -1
 ). 1759: ح ) (12/80(ح النوري مسلم بشر -2
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كه كمترين درجه صحت را داشته باشد  ،سند تنها كه يك ،كنيم ولكن از او طلب مي
 ،البالغه رد، شرم و رسوايي اينكه در حاشيه آنرا به كتابهاي شيعي مانند نهجبراي ما بياو

و ابن قتيبه در  ،يف او در اخبار سقيفهو ابي مخنف در تصن ،مسعودي در مروج الذهب
و غيره و تمام اينها به استثناي طبري اسنادي را بر آنچه او نقل كرده  ،1امامت و سياست
  .به تواتر دست كجاست چه برنمايند، پس ثبو است ذكر نمي

نمايند، كه قابل  ي در شجاعت علي و توان او خلق مييتعجب اينكه رافضه دروغها
دانند، و اينكه او با شمشير  شمارش و حساب نيست، حتي اينكه او را برترين مردم مي

  . دهند ترين مردم قرار مي تحكيم بخشيد، پس او راترسو راهاي اسالم  خود پايه
ازدواج  شند او از ترس سوزاندن بيعت را پذيرفت، و با زور با دخترگوي و مي
كه از آنها  ،كند گذاري مي پسرانش را به اسامي كساني نام) علي(و اينكه او  2نمودند

همسرش شكسته  پهلوي هاي و اينكه جنين وي كشته شده و دنده  3بغض و نفرت دارد
 -  .باشد طوالني مي بسيارهيهاي قوم االت و گمراهشده و او به ياري آنان نشتافت، ج

   -.منزه باد بخشنده خردها
دارد كه به نكند، و به نظر من در دنيا كتابي وجود  موسوي از دروغ شرم نمي -14

نسبت حجم آن به اندازه اين كتاب داراي مطالب افتراء و دروغ باشد، او از سريه اسامه 
گيرد، و  مي كمك زي باطل خويشسخن گويد اما از دورغ و فريب جهت وصول به آرو

 ،زيرا وي رافضي است ،اولين ادعاي او اين است كه ابوبكر و عمر با اسامه بيرون رفتند
و با علي بيعت گردد، چه  ،تا بگويند كه پيامبر خواسته با خروج آنان مدينه خالي گردد

) 19/265(اشيه و اينكه در ح. به دين پيامبر ملحق نمايند ،خواهند خيانت و اهانتي را مي

_____________________________________________________________  
 . دروغ نسبت داده شده است نگاه به فصل اول همين اثر اين كتاب بر امام ابن قتيبه به -1
انگيزي دارند جهت  باشد، كه شيعه در اين باره سخنان شگفت منظور ازدواج عمر بن خطاب با دختر علي مي -2

 .مترجم. اطالع بيشتر به حق اليقين مراجعه شود
و بسياري از داعيان تشيع از . اند هاي خلفاي سه گانه داشته است كه در كربال شهيد شده علي پسراني به نام -3

 .هاي آنان دست بردارند، م گوئي نمايند، مبادا پيروان آنان به خود آيند و از ياوه ذكر اين واقعيت خودداري مي
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در لشكر ) رضي اهللا عنهما(اند كه ابوبكر و عمر  اهل سير اجماع نموده«: گويد  مي
اند، و اين از  اند، آن را به طور قطع و مسلم در كتابهاي خويش ذكر كرده بوده) اسامه(

و  ،سوگند به خداوند دروغ است ،جمله مسائلي است كه در آن اختالف وجود ندارد
كه شيخ االسالم امام ابن تيميه او را  ،ر نيز چنين ادعايي را كرده بودهسلف وي ابن مط

ان به سيره بر كذب باشد و آگاه اين دروغ مي: د، و گفت و دروغ وي را نمايان كر رد
ابوبكر يا عثمان را  ،اند، و فردي از اهل علم نقل ننموده است، كه پيامبر آن اتفاق نموده

و چگونه پيامبر . و در مورد عمر روايت شده است ،ده استارسال نمو) اسامه(در لشكر 
 ]پيامبر[تا در هنگام بيماري  ،نمايد و از وي درخواست كرده بود ابوبكر را ارسال مي

سپس موسوي سلسله دروغ معروفي را به آن چسبانده است، و  1براي مردم نماز بخواند
كتابي كه در بر گيرنده اين  به هر: گويد  مي) 90/266(در مورد اين سريه در حاشيه 

سريه باشد مراجعه كنيد، و از جمله به تاريخ طبري اشاره كرده است، و اين دروغ 
سوم از اين تاريخ كه جريان سريه اسامه در آن در چند موضع  ءجز اآشكاري است، زير
كه ابوبكر در  ،در هيچ كدام از اين مواضع يك بار هم ذكر نشده است ،ذكر گرديده است

باشد، كه  يان لشكر اسامه بوده است، و مهم در اين مورد بيان دروغ موسوي ميم
و بيان كذب وي و نسبت دادن آن به تاريخ » خباراجمع اهل السيره و االَ«گويد  مي

  . طبري، كه اين اصالً وجود ندارد
فهذا الحق ليس به خفاء

 

فد عني من بنيات الطريق  
 

 هاي راه رها كنيد  پس مرا از نشانه  اين حقيقت هيچ خفائي ندارد

عبيداهللا كتابي را درباره : گويد  موسوي كذاب درباره عبداهللا بن ابي رافع مي -15
و ابن حجر در . اند، نگاشته است صفين شركت كرده) جنگ(صحابياني كه با علي در 

جبير  به شرح حال) 110/306(نمايد، سپس در حاشيه  خود بارها از آن نقل مي »اصابه«
دهد، با اين وجود هر كه به شرح حال  اصابه حواله مي بهبن حباب بن منذر انصاري 

_____________________________________________________________  
 ). 5/486(منهاج السنه النبويه  -1
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چون  ،گردد از مقدار افتراي موسوي بر ابن حجر آگاه مي. جبير در اصابه رجوع نمايد
زيرا كتاب عبيداهللا  ،ده است، و آنرا نديده استرابن حجر هرگز از كتاب عبيداهللا نقل نك

صحابه  زمره و مطين آنرا از.... «و ابن حجر از جبير نقل كرده است  ؛معروف نبوده است
كساني كه با علي در  مورد اساميگويد در سير عبيداهللا بن ابي رافع در  ذكر نموده و مي

از مطين تخريج آنرا ي و طبراني دبارو بحث شده است، اند صفين حضور داشته
كه ميزان جسارت موسوي بر  ،كرديم اين نص كالم ابن حجر بود آنرا نقل 1اند نموده

  . نمايد كند ابن كثير بارها از كتاب مزعوم عبيداهللا نقل مي دروغ معلوم گردد، كه گمان مي
كند، كه مذهب آنان در عصر تابعين  هاي جديد، موسوي گمان مي گوئي وياوه -16

دربارة ) 110/308(و در فقره . و پيروان زيادي را به خود جمع نموده است ؛انتشار يافته
به پشتيابي از امام علي بن حسين زين العابدين : گويد  مي) تابعين(زمان  مردمان آن
و در فروع و اصول دين و در استنباط از كتاب و سنت و سائر علوم اسالمي  ؛پرداختند

و اي كذاب؟ و ما  2گردد، اي ناچيز اثبات مي) ادعاء(به وي روي آوردند، كجا اين 
زيرا از نظر ما او مورد ثقه عابد، فقيه . كنيم را نكوهش نمي) رضي اهللا عنه(العابدين  زين

بلكه وي يكي از پيشوايان  ،ولي اين ويژگيها خاص وي نيست 3فاضل و مشهوري است
و در فقه و علم و عبادت آن عصر مانند سعيدبن مسيب، قاسم  ،عصر خويش بوده است

باشد كه اينجا جاي  داراي آراء و نظرياتي مي بن محمد، سالم بن عبداهللا و عروه بن زبير
العابدين بر اين افراد امتيازي ندارد، بلكه  بلكه منظور اين است كه زين ،بحث آنان نيست

  . اند بوده ممرد يهمة آنان پيشوا و محل رجوع و اقتدا
و با اين  ،و تضعيف نمودن صاحب كنز العمال را براي اين حديث كتمان نموده است

ابن : در تخريج آن : گويد  ديث را به وي نسبت داده است، زيرا صاحب كنز ميوجود ح
_____________________________________________________________  

 ). 9010(جه رقم تو) 1/569(اصابه  -1
) مراجعات(با امضاي مولف حقير آن : گويد  جود را بدين نام خوانده است مي) 110/302(وي در حاشيه  -2

 . افزود زيرا مناسب حال وي بود الدين موسوي و كاشي كذاب را نيز به آن مي عبدالحسين شرف
 ). 4749(ترجمه شماره ) 693: ص (تقريب التهذيب  -3
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باشد و سند آن ضعيف است موسوي آنچه را در خود و شايسته عمر بوده است  سر مي
  . كتمان نموده خداوند او را به سزاي كردارش نايل كند

  
 :فصل پنجم 

 است مواردي كه مولف در آنها خدعه و نيرنگ را به كار برده 
اين امر به ويژه در مواردي است كه نويسنده با استفاده از عبارات غير صريح قصد 

  . دارد امري غير حقيقي و دروغين را القا نمايد
كند كه در آن آمده  حديثي را ذكر مي 29، ص 10موسوي در مراجعه شماره  - 1

» ..ي من سرَّه أن يحيا حياتي و يموت مماتي و يسكن جنه عدن غرسها رب«: است 
خواهد مانند زندگي من زندگي كند و همانند مرگ من از  كسي كه دوست دارد و مي«

 دنيا برود و در بهشت جاودان اقامت نمايد كه خداوند آن را غرس و خلق نموده است
فرمايد اين حديث موضوع و ساختگي است موسوي آن را به نقل  چنانكه الباني مي .»...

. كند كه اين حديث در مسند احمد وجود دارد چنين القا مي از كنز العمال آورده است و
حال آنكه چنين نيست همچنين وي عمداً نظر مؤلف كنز العمال مبني بر ضعيف بودن 

او مبني بر فريب دادن ديگران و پنهان ] هميشگي[كند و اين عادت  حديث را ذكر مي
جهل، امانتدار نبودن، به  –رحمه اهللا  –الباني . باشد كردن و پوشاندن حقايق مي

در حقيقت او عمداً اين كار را . كند فريبكاري و دروغگويي آشكار موسوي اشاره مي
   1.كرده است

از جمله اين گونه حديث زياد بن مطرف و زيد بن ارقم است كه موسوي در  - 2
كند تا چنين القا نمايد كه  آنها را به صورت جداگانه نقل مي 30ص  10مراجعه شماره 

در حالي كه در حقيقت هر دو يك . اين دو حديث با يكديگر متفاوت است اسناد
موسوي اين حديث را از كنز . باشد باشند كه اين حديث نيز ساختگي مي حديث مي

العمال و منتخب كنز به همراه تخريجات آن آورده است اما حاشيه مؤلف بر اين حديث 
_____________________________________________________________  

  ). 299-259-2(ديث الضعيفه، سلسله االحا -1
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اساس  بي] حديث[اين «: گويد  يمولف كنز العمال دربارة آن م. را ذكر نكرده است
   1.»است

وي عمداً اين امر را پنهان نموده است و چنانكه موسوي در حديث بعدي كه از 
فقط به قول . زيدبن ارقم روايت شده است و در حقيقت آن دو يك حديث هستند

اما جهل و هوي مانع . اعتماد كرده است. »اسناد آن صحيح است: گويد  حاكم كه مي
  . كند ذهبي تصحيح حاكم را رد كرده و آن را چنين نقد مي. يقت شده استبيان حق

حال آنكه قاسم متروك و استادش . چگونه ممكن است كه اين حديث صحيح باشد«
پس ساختگي بودن آن بيشتر رخ . اسلمي، ضعيف و لفظ اين حديث ركيك است

هاي موسوي و  از زشتيموسوي عمداً اين نقد را ذكر نكرده است الباني . 2»نماياند مي
همچنين بيان نموده است كه  .بيش از حد او پرده برداشته است ميزان جهل و فريبكاري

موسوي از اشتباه لفظي حافظ ابن حجر عسقالني سوء استفاده كرده است و قصد داشته 
است كه از آب گل آلود ماهي بگيرد بدين ترتيب كه حافظ ابن حجر به جاي اينكه 

اساس  روايت محاربي بي... «: گفته است » ..اساس است روايت اسلمي بي... ..« : بگويد 
به جاي اينكه اين امر  ت وسنهايت سوء استفاده كرده ا اين فرد از اين اشتباه بي .3»است

را به خواننده متذكر شود، چنين وانموده كرده است كه راوي حديث محاربي ثقه و 
 . اساس ينه اسلمي واهي و ب است مورد اعتماد

كند كه فقط آنان  به آيه زير استدالل مي 38ص  12موسوي در مراجعه شماره  - 3
ايد؟ خداوند  مؤمن هستند نه ديگران، آيا ادعايي بزرگتر از اين را شنيده] شيعيان[

  ! هايي مختلفي خلق كرده است مخلوقات خود را به اشكال و صورت

و من يشاقق الرَّسول من : (فرمايد  يموسوي به اين آيه استناد كرده است خداوند م
  بعد ما تبيين له الهدي و يتبع غيرَ سبيلِ المؤمنين 

_____________________________________________________________  
  ). 5/32(منتخب الكنز  -1
 ). 3/139(المستدرك مع التخليص  -2
 ). 2/485(اإلصابه  -3
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براي او روشن شده است، با ] از راه گمراهي[هدايت ] راه[كسي كه بعد از آنكه (
  . 115سورة نساء آيه » ...جز راه مؤمنان در پيش گيرد] راهي[پيامبر دشمني كند و 

 وٍو إن ألقاك فهمك في مها
 

 فليتك ثم ليتك ما فقهمتا 
 

اگر فهم و عقلت، تورا به سوي پرتگاه سقوط كشاند، اي كاش تو بفهمي كه به چه 
  اي؟ مصيبتي گرفتار شده

دن عبارت زير در حاشيه خواهيم بيان كنيم دروغ او در نسبت دا آنچه در اينجا مي
لمراد بمشاققه الرسول هنا أن ا«: باشد  آن عبارت چنين مي. باشد ن مردويه ميكتاب به اب

) من بعد ما تبينَ له الهدي: (إنما هي المشاققه في شأن علي و أن الهدي في قوله 
جايگاه ] شناختن و ايمان به[مراد از هدايت ) إنما شأنه عليه السالم] 115: النساء [

  . السالم است علي عليه

ه ما نشان بدهد و سند آن را خواهيم كه اين مطلب را در تفسير ابن مردويه ب از او مي
زيرا . دهد كه او از دروغ گفتن هيچ ابايي ندارد اين كار او نشان مي. بياورد و ذكر نمايد

وي آن را شايد موس. باشد تفسير ابن مردويه اصالً چاپ نشده است و در دسترس نمي
كدام كتاب  اسناد اين عبارت كجاست؟ از! ائب نزد او يافته است؟در ديدار با امام قائم غ

) : إن كنتم صادقينبعلم نبئوني (فرمايد  خداوند مي! و چه كسي آن را نقل كرده است؟
به آن حجت و [گوييد مرا از روي علم و دانش  و راست مي] دليل و برهاني داريد[اگر (

اش اقدام به  اما همچون عادت هميشگي 143سورة انعام آيه ). راهنمايي كنيد] برهان
  . وغگويي نموده استفريبكاري و در

علي قائد : (در هنگام ذكر حديث  156- 155ص  40موسوي در مراجعه شماره  - 4
فراجعه في «: نويسد  خوانندگان را فريب داده و در پايان آن مي) ..البرره و قاتل الكفره

دانم اين فرد  نمي). به اين حديث در صحيح نسايي مراجعه كنيد: (» صحيح النسائي
داند و سنن نسايي را صحيح نسايي  ه حتي نام كتابهاي حديث را نميناداني است ك

برد يا اين سخن را عمداً گفته است  اي از جهل و غفلت به سر مي نامد، در چه درجه مي
در غير اين صورت نه تنها . تا كالمش را به وسيلة سخن و دليل باطل تقويت نمايد
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نگاهي افكنده باشد هرگز چنين  محققين در علم حديث بلكه كسي كه به كتب حديث
  . سخني نخواهد گفت

وماتقال الحمار الحكيم
 

لو أنصف الدهر ما كنت أركب  
 

بايست، بر من  اگر روزگار انصاف داشت نمي: گفت  االغ حكيم و دانا همواره مي
  . شدند سوار مي

ألنني جاهل بسيط
 

و صاحبي جاهل مركب  
 

  . هستم اما صاحب من جاهل مركبي است اي زيرا من جاهل بسيط و ساده
از ديگر اعمال فريبكارانه او ناميدن سنن ترمذي به صحيح ترمذي است كه اين  - 5

همه احاديث كتاب ترمذي، . يابيم مي 54،58،59صص  16امر را در مراجعه شماره 
اما اين موسوي خود را . نامند صحيح و قطعي نيستند و همچنين آن را صحيح نمي

  . داند د ميدانشمن
... «: گويد  ، دربارة جابر جعفي مي59- 58، ص 16موسوي در مراجعه شماره  - 6

به حديث او دربارة سجده . اند با اين وجود نسايي و ابو داود به او استناد كرده: گفتم 
  . »سهو در صحيح آنها مراجعه كنيد
اند،  تخريج كردهو ترمذي حديث او را  1اينكه ابو داود. اين نادان چنين گفته است

در حقيت ابو داود از او فقط يك . تواند دليلي بر عادل دانستن او از سوي آنها باشد نمي
كند كه وي مورد  حديث را روايت كرده است نه آنگونه كه عبارت موسوي القا مي

ليس عندي «: گويد  حال آنكه خود ابو داود دربارة او مي. اعتماد ابو داود بوده است
همچنين ). حديث قوي نيست] روايت كردن[در نظر من او در : (» حديثه بالقوي في

در كتاب من جز اين : (» و ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث«: گويد  مي
» متروك«: گويد  و نسايي مي). حديث حديثي به روايت از جابر جعفي وجود ندارد

   2.)متروك است] حديث او([
_____________________________________________________________  

 ). 3/246(سنن ابي داود مع عون المعبود  -1
 ). 285-1/284(التهذيب  -2
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و جهل آشكار دربارة بيوگرافي سليمان بن مهران األعمش در  موسوي با حماقت - 7
معتقدم كه مغيره فقط به علت شيعه بودن ... «: نويسد  مي 74ص  16مراجعه شماره 

اين امري است » ...ابواسحاق و اعمش گفته است كه آن دو مردم كوفه را هالك كردند 
تواند  فاقد چيزي است نمي و كسي كه. كه عقلش او را به سوي آن راهنمايي كرده است

در غير اين صورت اين سخن هيچ ربطي به تشيع ندارد و . آن را به ديگران هديه كند
 1ذهبي در ميزان االعتدال بيان كرده است. گويند جز انسانهاي احمق چنين سخني نمي

ر پيش گرفته كه مراد از آن فريبكاري و دروغي است كه آنان در بعضي از روايتهايشان د
وار فردي از ديگري و نداشتن صراحت و  مقصود روايت به وسيله نقل سلسله. بودند

به همين سبب مغيره و ديگران دربارة أعمش . عدم بيان روايت حديث از ديگري است
نه آنچه موسوي به علت فهم و برداشت اشتباه يا عمداً . و ابواسحاق چنين نظري دارند

نموده است وي همچنين دربارة ابواسحاق السبيعي نيز چنين  انگيزي اقدام به فتنه
  ) 16/97: (نگا : گويد  مي

سپس موسوي قول ابن عبدالبر در كتاب جامع بيان العلم و فضله، باب حكم قول 
 -كند كه آن را از نقل كالم اعمش دربارة ابو حنيفه  العماء بعضهم في بعض را ذكر مي

. آورد كند، در تناقض است، مي فه به نقل از اعمش نقل ميكه با مطلبي كه دربارة ابوحني
اهميت است ذكر  كه امام ابن عبدالبر آن را براي بيان يكي از انواع كالم كه مردود و بي

اين موضوعي «: فرمايد  وي مي. كند كند و آن را به عنوان مثالي براي اين امر ذكر مي مي
اند و به وسيله آن گروهي از نادانان  اه افتادهاست كه بسياري از مردم دربارة آن به اشتب

  . دانستند در اين راه چه بر سر آنان آمده است اي كه نمي به گونه. گمراه شدند
رآي صحيح دربارة اين موضوع اين است كه هر گاه عدالت فردي ثابت و امامت او 

به قول احدي در علم و مورد اعتماد بودن و اهتمام او به آن مشخص گرديد، درباره او 
مگر اينكه براي جرح اثبات فقدان عدالت او دليل محكم و قاطعي . شود توجه نمي

_____________________________________________________________  
 ). 3/316(ميزان االعتدال  -1
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نمايد تا اهداف شوم خود را  اما موسوي كالم او را مخدوش مي 1...)وجود داشته باشد 
مفهوم كالم ابن عبدالبر براي خوانندگان محترم روشن گرديد كه غير از آن . عملي سازد

و ال يحيق ... «: فرمايد  خداوند مي. كند ادعا مي] موسوي[كذاب  چيزي است كه اين
سورة فاطر ). شود گران نمي هاي زشت جز دامنگير حيله حيله: (» يء إال بأهلهيالمكر الس

   43آيه 
دربارة بيوگرافي عمار بن زريق الكوفي  97صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  - 8
چنانكه ذهبي نيز در الميزان . ها به شمار آورده است سليماني او را از رافضي«: نويسد  مي

اين كالم موسوي است كه از االغش داناتر » ...دربارة احوال عمار چنين گفته است 
موسوي اين امر  .2ذهبي قول سليماني را رد و عدم صحت آن را ثابت كرده است. نيست

ذهبي در اين امر با او  را پنهان كرده است و قصد داشته است كه چنين القا نمايد كه
موسوي و (اما آنها . در حالي كه اين امر خالف واقعيت است. موافق بوده است

  . شان است دروغ و نيرنگ عادت هميشگي. اهل كوفه هستند) همكفرانش
 110، ص 16موسوي دربارة بيوگرافي هشام بن عمار بن نصير در مراجعه  - 9
 .»...يگر به مخلوق بودن الفاظ قران معتقد بود وي همانند شيعيان د: گفتم «: گويد  مي

بلكه . هشام به مخلوق بودن همه الفاظ قرآن اعتقاد نداشت. اين دروغ آشكار است
لفظ «: نويسد وي گفت  چنانكه ذهبي در ميزان االعتدال دربارة بيوگرافي هشام مي

امر را از او موسوي اين  .3»در قرآن مخلوق هستند –عليهما السالم  –جبريل و محمد 
  . كند كند اما به طرز بسيار زشتي اقدام به فريبكاري مي نقل مي

اگر چه سخن هشام نيز باطل منكر . زيرا ميان اين دو قول تفاوت فراواني وجود دارد
  . و مردودي است

_____________________________________________________________  
 1093-2(جامع بيان العلم  -1
 . را عماربن رزيق داندكه او ) 199-5(ميزان اعتدال  -2
 ). 7/87(ميزان االعتدال،  -3
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در اينجا منظور ما فقط بيان نيرنگ و . باشد اما سخن او كم خطرتر از عقيده شيعه مي
  . خدعه موسوي است

حديث دروغين و ساختگي الدار را  121ص  20موسوي در مراجعه شماره  -10
  : گويد  كند و مي تخريج مي

بسياري از حافظان سنت و حديث مانند ابن اسحاق، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن «
دانم ابن جرير  من نمي. »اند اين حديث را با اين الفاظ تخريج كرده.. و طبري .. مردويه 

گذارد يا قصد  ري چه فرقي دارد؟ آيا اين اسلوب كسي كه به خواننده احترام ميبا طب
  . ايجاد شبهه براي كثرت منابع و مصادر است

ها كتاب عبدالحسين در ميان مردم رواج پيدا كرده  متأسفانه عليرغم همة اين زشتي
  . است

علي الغوانيمساوٍ لو قسمن
 

لما أمهرن إال بالطالق  
 

  . آيند ي كه اگر آنان بر زنان تقسيم شوند آن زنان جز با طالق به عقد در نميهاي زشتي
عن اسود بن عامر عن الشريك، عن االعمش عن المنهال، عن «: گويد  موسوي مي

عباد بن عبداهللا األسدي عن علي مرفوعاً و كل واحد من سلسله هذا السند حجه عند 
در . حجت هستند) اهل سنت(خالفان ما يعني همة افراد اين سند در نزد م» الخصم

او عباد بن عبداهللا بن زبير «: نويسد  دربارة عباد مي 124صفحه  22حاشيه مراجعه شماره 
موسوي تالش كرده است چنين القا كند كه فرد مذكور » ...بن عوام قريشي اسدي است 

. صحيحين بوده استعباد بن عبداهللا بن زبير است كه او از افراد معتمد و مورد اطمينان 
در حالي كه ديگري عباد بن عبداهللا اسدي كوفي است كه از علي حديث روايت كرده 

چنانكه در اسناد اين . كرده است است و منهال بن عمرو نيز از او حديث روايت مي
نوازندة زبير بن (اين در حالي كه اولي . حديث نيز آمده است كه او فرد ضعيفي است

ابيطالب حديثي را روايت نكرده است و منهال نيز از او نقل حديث  از علي بن) عوامه
با مراجعه به كتاب تهذيب التهذيب و مطالعه بيوگرافي آن دو اين مطلب را . نكرده است
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داند ببينيد كه  به طوري كه ابن حجر در آن كتاب آن دو نفر را متفاوت مي 1يابيد در مي
  . كند يهود سخنان را تحريف مياين فرد بدبخت و نادان چگونه همانند 

در روز  – و سلم صلي اهللا علي و آله –همچنين پيامبر «: گويد   موسوي مي -12
: » علي مني و أنا من علي و ال يؤدي عني إلّا أنا أوعلي«: عرفات در حجه الوداع فرمود 

ر د). كنيم علي از من است و من از علي هستم سخن مرا فقط خودم و علي ابالغ مي(
كسي كه به اين حديث «: نويسد  مي 166-165صفحه  48حاشيه آن در مراجعه شماره 

يابد اين حديث در حجه الوداع از پيامبر صادر شد كه  در سند احمد مراجعه كند در مي
اين چيزي . »مدت كوتاهي پس از آن از دنيا رفت – و سلم صلي اهللا عليه و آله –پيامبر 

شعوري و  وي آن رهنمون شده است و دليل بر حماقت، بياست كه شيطانش او را به س
 صلي اهللا عليه و –پيامبر . دار كردن نصوص است قصد پليد او براي تحريف و خدشه

نه در عرفات و نه هيچ مكان ديگري در حجه الوداع اين سخن را نگفته  –سلم آله 
بوده است، اين است مسأله اين است كه يحيي بن آدم كه استاد امام احمد بن حنبل 

حديث را با اسناد آن روايت كرده است و گفته كه اين حديث از حبشي بن جناده 
سخن اين  .2»وي در حجه وداع حضور داشت«: آنگاه گفته است . روايت شده است

صلي اهللا عليه  –عالم شناساندن و تعريف حبشي است تا ثابت كند كه او صحابي پيامبر 
همچنين موسوي در . زيرا او از صحابه مشهور نبوده استبوده است  –و آله وسلم 

به نقل از حديث حبشي بن جناده به طرق متعدد .. «: گويد  حاشيه درباره اين حديث مي
هاي موسوي كه  ها و اجماع ها و مسلم دانستن تصحيح» .كه همگي آنها صحيح هستند

. وجه و اهتمام ندارندارزشي هستند كه ارزش ت كند سخنان پوچ و بي آنها را ذكر مي
داند و  كافي است كه در همان حاشيه بخوانيم كه كتابهاي ترمذي و نسايي را صحيح مي

زيرا . تر است بنابراين او از االغش نادان. »الترمذي و النسائي في صحيحهما«: نويسد  مي
شي آيد اين حديث به طرق متعدد به حب كند و از ظاهر كالم او چنين بر مي وي ادعا مي

_____________________________________________________________  
 ). 2/279(التهذيب  -1
 ). 29/49(مسند امام احمد بن حنبل  -2
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شود كه اين امر سخن باطل و دروغ آشكاري است زيرا فقط ابواسحاق  صحابي ختم مي
السبيعي اين حديث را از او روايت كرده است و همچنين اين حديث فقط به سه طريق 
از ابواسحاق روايت شده است كه همه آنها ضعيف هستند به حاشيه الباني بر اين 

نيد و ببينيد كه چگونه خداوند كسي را كه حديث و اثبات اكاذيب موسوي مراجعه ك
   1.موسوي را رسوا كند خلق كرده است

ها به طور عموم و به ويژه عبدالحسين اين است  منهج و روش شيعيان و رافضي -13
هاي معتبر حديث نقل و آن را با حديث موضوع و  كه آنان حديث صحيح را از كتاب

سپس با هدف نيرنگ و فريب دادن مردم . آميزند ساختگي و احاديث ضعيف به هم مي
كنند خداوند  تصحيح علما و ائمه اهل سنت مبني بر صحت اين حديث را نقل مي

به . چنين كاري كرده است –خداوند رسوايش كند  -اين رافضي نيز . سزايشان دهد
رضي  –به علي  –سلم آله  صلي اهللا عليه و –اي كه بر حديث غدير گفته پيامبر  گونه
اعتماد كرده است نه بر جريان غدير و تفاصيل ) ...من كنت مواله (كه فرمود  –-عنه  اهللا

بل الريب في تواتره من «: نويسد  مي 188صفحه  56ساختگي آن و در مراجعه شماره 
بدين ترتيب عمل زشت و تقلب و فريبكاري عبدالحسين اوالً به  2»...طريق اهل السنه

و مكذوب غدير و سپس آوردن و نقل نصي مبني بر وسيله ذكر الفاظ احاديث باطل 
در حالي كه اين علما . اي از علماي مرتبط با اين مسأله نمايان گرديد تواتر آن از عده

و نه اضافات پس از آن را صحيح » من كنت مواله فهذا علي مواله«فقط عبارت 
ث را نيز بدان اما عبدالحسين اين عبارات اضافي و باطل پس از اين حدي. اند دانسته

اند و قصد آنان تصحيح  كند كه علما آن را تصحيح كرده افزوده است و چنين وانمود مي
اين گونه تقلب و فريبكاري عبدالحسين را در صفحات پيشين . همة اين عبارات است

كند كه اساس دين و مذهب او بر خدعه و نيرنگ  مشاهده كرديد كه اين امر ثابت مي
  .بريم ايت خود را فقط به پيشگاه خداوند ميما شك. استوار است

_____________________________________________________________  
 ). 636-4/633(السلسله الصحيحه  -1
 . »از طريق اهل سنت شكي نيست] حديث غدير[در تواتر .... « -2
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كند ولي  پردازد و شبهات ضعيفي را وارد مي موسوي با مردگان به جدال مي -14
اي است كه آتش  بيچاره. كند به وسيله اين شبهه بر مخالفانش پيروز شده است گمان مي

 196 صفحه 60در مراجعه شماره . را بستر خود قرار داده است و مشتري طمع است
تالش كرده است ثابت كند معني ولي امام متصرف است و بر اهل سنت حجت اقامه 

اند و آخرين فرد مخلصي است كه اين  شده است و آنان به اين امر اقرار و اعتراف كرده
امامت را به امامت خيالي خودشان نه امامت فعلي تعبير كرده است و آن را به آنان باز 

كند  ب شمشير چوبين در مراجعه خودش است كه ثابت ميگردانده است، موسوي صاح
به خدا اين امر نهايت . اين امر همان امامت كنوني است و امر را به پايان رسانده است

بلكه اين همان دروغي است كه انسانهاي شرافتمند از . فريبكاري و دروغ و نيرنگ است
ت به اين امر كه ولي به در حقيقت هيچكدام از اهل سن. شوند شنيدن آن شرمنده مي

بلكه همة آنها كساني كه ابن . معناي امام تعيين شده است اعتراف و اقرار نكرده است
اند و براي  اين امر را رد كرده و باطل شمرده –اند  آنها را ذكر نموده... و حلبي و   1حجر

اما . اند كر كردهاثبات اينكه ولي به معناي دوستدار و ياور است، نه چيز ديگر داليلي را ذ
  . پردازد موسوي در خارج از ميدان نبرد به كارزار مي: گويم  من مي
 246، صفحه 82در مراجعه شماره .... موسوي همانند اجدادش ابن علقمي و  -15

اجتماع آنان بر پشتيباني از ابوبكر صديق و نصيحت كردن پنهان و آشكار او «: نويسد  مي
براي او به وسيله اجماع امر ديگري است كه از نظر امري است و صحت عقد خالفت 

در اين عبارت موسوي كوشيده است آگاهانه و . »عقلي و شرعي الزمه يكديگر نيستند
هر كسي  –زيرا از نظر شرعي و عقلي حمايت از خليفه . عمداً خواننده را گمراه سازد

زمة همديگر و نصيحت كردن او با وجود استحقاق او براي خالفت ال –كه باشد 
عقل فاسدش كه او را به . كند اما موسوي به كدامين عقل و شرع حكم مي. باشد مي

كند يا شريعت ابن  سوي آراستن كالم و دروغگويي و فريبكاري هدايت و راهنمايي مي

_____________________________________________________________  
 ). 1/105(الصواعق الحرقه  -1
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آنگاه به اكاذيبش . شمارد علقمي كه خون خلفاي مسلمانان و خروج بر آنان را حالل مي
دانند علي و ائمه معصومين از نسل او  چنانكه همگان مي«: ويد گ دهد و مي ادامه مي

روش مشهوري در پشتيباني و حمايت از حكومت اسالمي دارند و اين چيزي است كه 
اما . اند آري علي و اهل بيت اطهار چنين بوده» گوييم؟ به خاطر آن خداوند را سپاس مي

هد و گواه راستيني بر اين ادعاست و تاريخ شا. تو و پيروانت به خدا هرگز چنين نيستيد
سپس موسوي به تناقض گويي . دوبار سقوط بغداد اين امر را به خوبي نشان داده است

پردازد و به صحت عقد خالفت براي مفضول و اطاعت و پيروي از او اقرار و  مي
پا اي سرا حتي اگر بنده –با او ] اسالمي[بلكه بايد امت «: گويد  كند و مي اعتراف مي

همانند خلفاي راستين و بر حق تعامل نمايند و به او خراج زمينها  –عيب و نقص باشد 
كند  اين سخن از او يافت شود او دليل و حجتي است كه ثابت مي» ...و سهم را بپردازند

خالفت فردي كه شايسته آن نباشد يا در ميان مردم فردي بهتر جايز است كه اين رأي و 
معتقدند كه با وجود فرد أفضل و فاضل خالفت مفضول صحيح  نظر اهل سنت است كه

 –-رضي اهللا عنه  –علي : عجيب اينكه اين موسوي قبل از اين گفته بود . و جايز است
پس موسوي با ! بعد از اينكه تهديد به مرگ شده فقط به خاطر حفظ جانش بيعت كرد

  ! نويسد ؟ چه عقلي اين جمله را مي
زلو لبس الحمار ثياب خ

 

لقال الناس يالك من حمار  
 

  !اگر االغ لباس ابريشمي بپوشد مردم خواهند گفت تو عجب االغي هستي
رضي اهللا  –كند دائره اختالف دربارة خالفت ابوبكر صديق  موسوي تالش مي -16

كند و  گويد و يا بارها اقدام به فريبكاري مي يك بار دروغ مي. را گسترش دهد –-عنه 
فخرّ عليهم «: شود  دارد تا اينكه شكاف بيشتر و بيشتر مي اي بر مي آنچه وصلهاز اينجا و 

به طوري كه . »سقف از باالي سرشان بر سر آنها فرو ريخته است«: » السقف من فوقهم
كند بيعت انصار با ابوبكر بدين خاطر صورت گرفت كه ابوبكر آنها را تهديد  گمان مي

انصار بيش از دو هزار : تو را به خدا به من بگوييد ) 249، صفحه 82مراجعه : (نگا . كرد
سواركار دلير و رزمنده و همگي از يك عشيرت بودند و شجاعت آنها بر همگان روشن 
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بيعت كردند هشت سال در  –صلي اهللا عليه وسلم  –و عيان است و زماني كه با پيامبر 
ت آنها از ابوبكر و دو كنار يكديگر در برابر همة اعراب جنگيدند، چگونه ممكن اس

اما دروغ گفتن عادت ! بترسند؟ –عمر و ابوعبيده  –اند  نفري كه به همراه او آمده
ها و سخنان مسموم همه كساني  اين دروغ انعكاس صداي گفته. هاست هميشگي رافضي

اين امر نيرنگ و فريب آشكاري دربارة ! كنند است كه به دين اسالم طعن وارد مي
يخي است كه هر فردي كه كمترين شناختي از واقعيت جامعه عربي رويدادهاي تار

در . كند اسالمي آن زمان و معيارهاي قدرت در آن داشته باشد، آن را به خوبي درك مي
چه قدرتي داشت كه  -- رضي اهللا عنه  -ابوبكر : اينجا حق داريم از آنان سوال كنيم كه 

بني اميه و عالوه بر آنها ساكنان اصلي  به وسيله آن توانست بر خاندانهاي بني هاشم،
حال آنكه او فردي بود كه قومش . پيروز و چيره شود –يعني اوس و خزرج  –مدينه 

او را پناه داد تا او را از گزند ) ابن الدغنه(بني تيم در مكه قادر به حمايت از او نبود و 
آن انقالب و كودتا ابوبكر چه نيرويي داشت كه به وسيلة  .1قريش در امان نگه دارد

انجام داد؟ به جز قدرت وقوت حق و بصيرت و پيشي گرفتن در اعمال نيك كه مردم 
] ادارة امور[رسول خدا او را براي دين ما برگزيد آيا او را براي : (درباره او گفتند 

اين امر مانع آن شد كه در حضور فردي براي حكومت !) دنيايمان انتخاب نكنيم؟
ظر كنند و نامزدي خود را براي اين كار اعالم كنند كه خداوند دربارة او خودشان اظهار ن

و تنها يك نفر به همراه [او دومين نفر بود : (» ثاني اثنين إذهما في الغار«: فرمايد  مي
ثور جاي گزيدند و در [هنگامي كه آن دو در غار ] داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود

، ديگر شما چه حقي داريد كه در اين 40رة توبه آيه سو]). آن سه روز ماندگار شدند
  !باره اظهار نظر كنيد؟

_____________________________________________________________  
 2297ديث شماره صحيح بخاري، كتاب الكفاله، ح -1
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موسوي يك بار ديگر بعد از مدح و ستايش حباب بن منذر به كالم او در روز 
داند كه اين سخن حجتي عليه اوست، متن آن را  كند و به علت اينكه مي سقيفه اشاره مي

  ! اند؟ صحابه را ستايش كرده ها و شيعيان چه زماني رافضي! كند ذكر نمي
از ميان ما يك امير و از ميان شما نزديك امير «: حباب خطاب به مهاجرين گفت 

... «: گويد  اين همان مطلبي است كه موسوي آن را پنهان كرده است و مي. »انتخاب شود
گر ا. »او سخني شديدتر از اين دارد كه در همان ابتدا روي گرداني او را مشاهده كرديم

يا اينكه كالم حباب اساس ! كند چرا آن را ذكر نكردي سخن او كالم تو را تأييد مي
  . كند مذهبت را بر روي سرت ويران مي

 –-رضي اهللا عنه  –موسوي در اين مراجعه با صحبت كردن دربارة سريه اسامه  -17
ليه و صلي اهللا ع –كند همة صحابه را به سستي در اجراي فرمان رسول خدا  تالش مي

خداوند او را به سزاي عملش برساند از جمله فريبكاري او . متهم نمايد –آله و سلم 
الي آن سخن و  كند اما در خالل و البه چنين است كه اين بار متن روايت را ذكر مي

 - صلي اهللا عليه وسلم  –كالم خود را مبني بر سستي آنان از اجراي فرمان رسول خدا 
صلي اهللا عليه وسلم  –متن روايت سخني از سستي ياران پيامبر  حال آنكه در. آورد مي

بدين معني كه او روايت را تا اين عبارت كه پايان آن است نقل . به ميان نيامده است
پيامبر به : (... » فخرج بلوائه معقوداً فدفعه الي بريده و عسكر بالجرف... «: كند  مي

رج شد سپس آن را به بريده داد در حالي همراه پرچمش در حالي كه بسته شده بود خا
تا اينجا متن روايت بود كه آن را در منابع و . »بود] خيمه زده[كه سپاه در جرف 

يابيم اما وي در ادامة همان مطلب در  مصادري كه در حاشيه بدان اشاره كرده است مي
تنبلي آنگاه آنان در آنجا سستي و «: نويسد  مي 267-266صفحه  90مراجعه شماره 

كردند و به حركت نيفتادند، عليرغم اطالع از نصوص صريحي كه بر واجب بودن 
اين عبارت سخن خود اوست كه قصد » ...حركت هر چه سريعتر آنان داللت داشت 

پرسيم اين عبارت در  از او مي. داشته است عمل آنان را بدون دليل و حجتي تفسير كند
پرسيم اين  شود؟ بلكه حتي مي اي يافت مي كردهكدام يك از مراجعي كه بدانها اشاره 
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يا اينكه اين سخن نشانه ! مطلب در كدام منبع موثق ديگري غير از آنها ذكر شده است؟
هاي منافقان نسبت به كساني كه به كار انان پايان  وجود كينه و بغضي است كه قلب

كند كه  نقل مي] وسويم[او ! دادند و حكومت آنان را به پايان رساندند، فراگرفته است؟
پس چرا . شد وارد مي –صلي اهللا عليه و آله وسلم  –اسامه در آن روزها بارها بر پيامبر 

  ! پيامبر او و لشكريانش را به حركت فرمان نداد و از سستي و تنبلي نهي نكرد؟
نسبت به  –صحابه  –گروهي از آنان «: نويسد  وي در همان مراجعه مي -18

همچنانكه قبالً نيز به فرماندهي پدرش اعتراض . طعن و سرزنش كردندفرماندهي اسامه 
صلي اهللا عليه  –در اينجا نيز او قصد دارد همانند گذشته ياران پيامبر » ...كرده بودند 

را متهم سازد كه آنان به فرماندهي اسامه اعتراض داشتند و نسبت به آن طعن و  –وسلم 
زيرا اين سخن آنان ! ها موجودات عجيبي هستند واقعاً اين رافضي. كردند سرزنش مي

همچنين سستي در حركت سپاه شامل علي . شود طعن نسبت به همة صحابه را شامل مي
شود و هيچ دليلي بر خارج بودن او از اين حكم و اتهام  نيز مي –-رضي اهللا عنه  –

دروغ . شود ينيز م –رضي اهللا عنهم  –همچنين اين احكام شامل اهل بيت . وجود ندارد
به هر كتابي كه از اين سريه سخن «: گويد  اين است كه مي] موسوي[آشكار اين فرد 

ري عليرغم اينكه طب. از جمله آنها طبري را ذكر كرده است» ...گفته است، مراجعه كنيد
روايت اول از . كردند در دو روايت ذكر كرده است مي كساني را كه به اسامه طعن وارد

روايت شده است كه فرماندهي اسامه  –صلي اهللا عليه و سلم  –ادم پيامبر أبي مويهبه خ
صلي اهللا عليه  –فقال المنافقون في ذلك و رد عليهم النبي «: گويد  كند و مي را ذكر مي

سخن گفتند و پيامبر صلي ] فرماندهي اسامه به اعتراض[منافقان دربارة اين امر » ..وسلم 
دومين روايت از ابن عباس نقل شده است كه گفت ) اسخ گفتبه آنان پ -اهللا عليه وسلم

منافقان دربارة فرماندهي اسامه بسيار .. » «...و قد اكثر المنافقون في تأمير أسامه ... «: 
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را از آنچه اين  –رضوان اهللا عليهم  –اين امر تبرئة صحابه  .1»سخن گفتند] به زشتي[
  . سازد وشن ميكرد، ر منافق كذاب آنها را بدان متهم مي

كند خوانندگان را فريب  تالش مي 271، صفحه 92موسوي در مراجعه شماره  -19
دهد كه اهل سنت افتراي او در مراجعه پيشين مبني بر سستي ياران پيامبر در سريه 
اسامه و طعن و نارضايتي آنان از فرماندهي او را پذيرفتند و آنان تسليم سخنان واهي و 

اش مبني بر ايجاد جنجال و تظاهر به  ي همانند عادت هميشگيموسو. پوچ او شدند
تر و  حال آنكه شبهات او از تار عنكبوت سست. كند پيروزي اقدام به اين كار مي

پذيرفتيد كه  –خداوند شما را حفظ كند  –شما «: گويد  وي مي. تر است اساس بي
آن مدت عليرغم  اصحاب در سريه اسامه از حركت كردن سستي و تنبلي كردند و در

. دستور پيامبر مبني حركت سريع و عدم تأخير در جرف ماندند و حركت نكردند
همچنين پذيرفتيد كه آنان عليرغم وجود نصوص و داليلي از گفتار و عمل پيامبر نسبت 

تا پايان چرندياتش » ...به فرماندهي اسامه اعتراض كردند و نسبت به آن طعن ورزيدند 
وعي پيروزي وهمي بر طرف مقابل را دارد كه او قومش همواره از كه در آن ادعاي ن

طلبيم كه آنان نام يك نفر از علماي اهل  ما آنها را به چالش مي. اند تحقق آن عاجز مانده
. سنت را كه همة آنچه اين دجال در اينجا گفت با نقل موثق از كتب اهل سنت ذكر كنند

به همين دليل به صورت . ن عاجز مانده استاين كاري است كه اين منافق از انجام آ
در . گويد و به وسيله آن جهلي ديگر بر جهالت خود افزوده است مبهم سخن مي

م نمود عبدالحسين زماني كه اصحاب را متهصفحات پيشين دروغهاي شيعه و رهبرشان 
. دبو -به عنوان فرمانده سپاه  -ذكر كرديم و دريافتيم كه علت تأخير، اجتهاد اسامه

همچنين دروغ موسوي مبني بر طعن صحابه در فرماندهي اسامه را دريافتيم و فهميديم 
اين امري . كه اين منافقان بودند كه به فرماندهي اسامه طعن وارد كردند نه اصحاب

_____________________________________________________________  
 ). 186-3/184(تاريخ الطبري  -1
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شاعر دربارة او و داليل . است كه عبدالحسين تالش كرده است آن را پنهان كند
  : اش چنين گفته است  واهي

 كالزجاج تخالُهاحجج تهافت 
 

حقاً و كلٌ كاسرٌ مكسور  
 

كني آنها حقيقتند اين داليل  اين سخنان داليل متناقض و متضادي هستند كه گمان مي
همديگر را نقض و باطل . (اند اند و شكسته شده هايي هستند كه شكننده همانند شيشه

  . كنند مي
خداوند اراده كرده است . ان نمايدكند دين و اركان آن را وير موسوي تالش مي -20

كه نور او كامل شود اگر چه كافران اين امر را زشت بپندارند و خالف آن را اراده 
به محض اينكه دروغي را به پايان رسانيد، در همان لحظه به دنبال آن دروغ . نمايند

  . كند كه كفر و بطالن آن بر همگان مشهور و عيان است ديگري را ذكر مي
  : چه زيبا سروده است شاعر 

من كان يخلق ما يقول
 

و ليس في الكذاب حيله  
 

بينم  گويد و من براي او چاره و عالجي نمي خواهد مي او كسي است كه هر چه مي
بوده - رضي اهللا عنه  –كند اولين كسي كه قرآن را گردآوري كرد علي  وي گمان مي

است كه اين فضيلت و عمل بزرگ براي موسوي و قومش بسيار غير قابل تحمل . است
ت به ببه همين دليل تالش كردند تا نس. نسبت داده شود --رضي اهللا عنه  –به عثمان 

گويد  مي 304صفحه  110به طوري كه اين كذاب در مراجعه شماره . او طعن وارد كنند
بعد وي . اولين چيزي كه امير المؤمنين آن را تدوين كرد، كتاب خداوند عزّوجلّ بود«: 

و كفن و دفن او تصميم  -صلي اهللا عليه و آله و سلم  -از فراغت از تجهيز پيامبر 
پس آن را . گرفت كه جز براي نماز و جمع كردن قرآن ردا بر دوش خود نيندازد

» ...آن اشاره كرد] آيات[نزول گردآوري كرد و به خاص و عام بودن ] ترتيب[براساس 
اما . آوري قرآن پرداختند فر از قاريان صحابه به جمعچندين ن«: گويد  وي در ادامه مي

ما از آن افراد نادان و  .»...نزول گردآوري كنند] ترتيب[آنان نتوانستند آن را براساس 
پرسيم آن قرآن گردآوري شده مورد ادعايتان كجاست؟ اگر آن قرآن براي امت  گمراه مي
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اما خداوند اراده كرده بود كه امت مفيد بود، چرا خداوند آن را براي آنان حفظ نكرد؟ 
رضي اهللا  –اسالمي بر مصحفي اجماع پيدا كنند كه خليفه راشد امير المؤمنين عثمان 

  . آن را گردآوري كرده بود –-عنه 
قصد موسوي از اين سخن طعن وارد كردن نسبت به قرآني است كه در دسترس 

ست كه قصد دارد به وسيله آن امت ماست و اين زندقه و كفر تمام كالم او را فراگرفته ا
. را متهم نمايد –صلي اهللا عليه و آله و سلم  –اسالمي و پيش از همه صحابه پيامبر 

. كنم تشابه فراوان گفته عبدالحسين و روايت الكافي بر هيچ كس پوشيده باشد گمان نمي
در كتاب اين مطلب . اما در الكافي با صراحت بيشتري به تحريف قرآن اشاره شده است

به روايت از جابر جعفي آمده است كه ) أنه لم يجمع القرآن كله إال األئمه(الحجه باب 
ما ادعي أحد من الناس أنه «: گفت  شنيدم كه مي –عليه السالم  –از ابوجعفر : گفت 

جمع القرآن كله كما أنزل إال كذاب و ما جمعه و حفظه كما أنزل إال علي بن أبي طالب و 
هر كسي كه ادعا كند كه همه قرآن را آنگونه كه نازل شده است : (» هاألئمه بعد

فقط علي به ابيطالب و ائمه بعد از او آن را آنگونه . آوري كرده است، دروغگوست جمع
   1.)اند كه نازل شده است گردآوري و حفظ كرده

زل و ائمه و نه ديگران نا –-رضي اهللا عنه  –داني كه دين فقط براي علي  آيا نمي
اين مصحف در دوران ! شده است و از ميان مردم فقط آنان براي اين كار برگزيده شده؟

آيا مخفي كردن آن از امت خيانت به همه آنان محسوب ! حكومت علي كجا بوده است؟
اراده كرده است كه امت را به وسيلة مخفي كردن دين  –تعالي  –يا خداوند ! شود؟ نمي

اين در حالي است كه ! ي خيالي شيعه ظهور پيدا كند؟و كتابش متهم نمايد تا مهد
خداوند وعده داده است كه عليرغم ناخشنودي كفار دينش را ظاهر و كتابش را حفظ 

كنيم، اگر عقلي داشته باشند،  مطرح مي –شيعه  –اين سوالها را خطاب به اين قوم . نمايد
  . اما حق همواره پيروز است

_____________________________________________________________  
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اما . كند گويد و امر عجيبي را مطرح مي و دروغ مي كند آنگاه موسوي ادعا مي -21
ستاره و قهرمان دروغگويي در مراجعه شماره . شنيدن اين امر از او جاي تعجب ندارد

و بعد از به پايان رساندن «: گويد  دربارة مصحف فاطمه مي 305-304صفحه  110
د كه در نزد كتاب خداوند، براي سرور زنان جهان كتابي را تأليف كر] آوري جمع[

ها،  فرزندان پاكش به مصحف فاطمه شهرت داشت و شامل امثال، حكم، مواعظ، عبرت
را بر  –صلي اهللا عليه وسلم  –اخبار و امور نادري بود كه عزا و مصيبت سرور پيامبران 

مصحف . گويد و بار ديگر قصد فريبكاري دارد عبدالحسين دروغ مي. كرد او واجب مي
نامند كه مهدي در هنگام  ها آن را قرآني مي چيزي است كه رافضيخيالي فاطمه همان 

براساس ادعاي آنان اين امر در مذهب آنان امر  –كند  خروجش آن را خارج مي
ما مصحف : (به طوري كه در كافي به روايت از ابي عبداهللا آمده است . مشهوري است

 - عرض كردم مصحف فاطمه گويد كه  ابو بصير مي. را داريم –عليها السالم  –فاطمه 
و سه بار اين عبارت . چيست؟ گفت مصحفي است همانند اين قرآن شما - عليها السالم 

اساطير آنان ادامه دارد تا  .1)را تكرار كرد، حتي يك حرف از قرآن در آن وجود ندارد
 نوشته است و او آن اي مي آن را از زبان فرشته - عليه السالم  –گويند علي  جايي كه مي
دار و عجيب ديگري كه  داده است و امور خنده انتقال مي –رضي اهللا عنها  –را به فاطمه 

  . خنداند مادر فرزند مرده رامي
اي از كفر صريحي كه ائمه و علماي  كند با مقدمه موسوي در اينجا تالش مي

ا ادعا به همين دليل در اينج. اند، رهايي يابد بزرگشان در كتابهايشان بدان اعتراف كرده
اين امري است كه . كند كه در اين مصحف أمثال، حكم و پندهايي وجود دارد مي

گفتن مطلبي كه پيش از او كسي . اند هيچكدام از پيشينيان او هرگز آن را بر زبان نرانده
امري . آن را نگفته است و آن را از كسي نقل نكرده است نشان دهنده دروغگويي اوست

هاي آنان آمده  سازد بلكه در روايت و در نقل اين امر را روشن ميكه انفرادي و تنهايي ا

_____________________________________________________________  
 ). 1/238) (باب ذكر الصحيفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه(الكافي، كتاب الحجه  -1
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و ال نحتاج إلي .... (بلكه در الكافي آمده است كه . است كه در آن علم غيب وجود دارد
ما به كسي ) : (.. أحد، حتي فيه الجلده و نصف الجلده و ربع الجلده و أرش الخدش

الق و ديه و مجازات خراش برداشتن نيازي نداريم در آن حتي شالق، نيم و ربع ش
. شان است منظور از علم غيب در آن اطالق كردن صفت الوهيت بر ائمه). وجود دارد

. ها در آن متهم كردن شريعت اسالم به نقص است منظور او از وجود علم حدود و ديه
در كداميك از كتب اهل سنت از اين : پرسيم  سپس از موسوي كذاب و دروغگويي مي

ب سخن به ميان آورده است؟ اما شيعيان هنگام بيان اصل فاسد و كفر آلودشان مبني كتا
  . كنند بر تحريف و ناقص بودن قرآن آن را مطرح مي

كشد و زشتي افكار خود را با اين افتخار كه از  موسوي حيا ندارد و خجالت نمي
ي هستند كه بر خدا ميان امت اسالمي آنها اولين تدوين كنندگان علم و بلكه اولين كسان

خداوند براي ما كافي است و او بهترين وكيل و . كند بندند، بيان مي و پيامبر او دروغ مي
  . گاه است تكيه

كند كه  موسوي يكي از پيشينيان گمراه خود يعني هشام بن حكم را ذكر مي -22
طيلي را رحمه اهللا عليه بوده است و شيعيان عليرغم اينكه او ابا –معاصر جعفر صادق 

پندارند بر عالم و ثقه بودن او  كند كه روايت آنها را از سوي ديگران زشت مي روايت مي
گويد كه بر جهل شديد يا حيله و نيرنگ او  اما موسوي درباره او سخني مي. اتفاق دارند

وي در ابتدا «: گويد  وي در وصف هشام مي. داللت دارد –تر است  كه از وي محتمل –
   313-312صفحه  110مراجعه شماره . »ودجهمي مسلك ب

اين سخني است كه هرگز هيچكدام از كساني كه دربارة فرق و پيروان آنها سخن 
به عالوه آنچه از هشام روايت . اند چه شيعه و چه سني آن را بر زبان نرانده است گفته

اين  .شده است، به ويژه اعتقاد او به جسم بودن خداوند با مذهب جهمي تناقض دارد
همه اين تالشهاي مذبوحانه . كند امر باطل بودن ادعاي موسوي دربارة هشام را ثابت مي

دادن مذهبشان به شكست انجاميده  موسوي و قومش براي نوراني كردن و زيبا جلوه
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سرنوشت و حال گذشتگان و گمراهي آنان دهان موسوي و قومش را دوخته و . است
   .آنها را به سكوت وادار كرده است
ما بيش از همه مردم از مذهب او اطالع داريم «: گويد  آنگاه موسوي دربارة هشام مي

هاي او در دسترس ماست و او آثاري در زمينة كمك به  و بيوگرافي و احوال و گفته
پس جايز نيست كه آنچه از اقوال او براي ديگران . مذهب ما داردكه بدانها اشاره كرديم

. روشن گرديده است بر ما پوشيده بماند - او در مذهب و فكر  عليرغم اختالف آنها با -
اين مدح موسوي درباره هشام است هشام . »در حالي كه او از اسالف و پيشينيان ماست 
هاي خودش هفت وجب  او با وجب«: گويد  كسي است كه دربارة خداوند متعادل مي

اما  .»1جهات است جسمي است كه داراي] خداوند[او «: گويد  همچنين مي. »است
اينكه او از پيشينيان . سخن پيشين او فريبنده است. هاي آنان مانند يكديگر است قلب

آنان بوده است لزوماً بدين معنا نيست كه آنان بيش از ديگران از احوال و افكار او اطالع 
هاي فكري تخصص  بلكه كساني كه در زمينه افكار فرق و مذاهب و نحله. داشته باشند

رند در اين زمينه بر ديگران برتري دارند و آنان بر اين امر اتفاق دارند كه او معتقد به دا
اگر كسي اعتراض كند و بگويد اين نظر فقط از آن اهل . جسم بودن خداوند بوده است

سنت است و فقط آنها چنين نظري دارند، و اين امر باعث اقامه حجت بر شيعه 
كافي است . تمد شيعه نيز به اين امر تصريح شده استدر كتب مع: گوييم  شود مي نمي

كنند مراجعه كنيد كه در آن  كه موسوي و قومش آن را تقديس مي) الكافي(به كتاب 
. كند كه هشام معتقد بود كند كه در آن صراحتاً ثابت مي كليني شش روايت را ذكر مي
هي عن الجسم و باب الن(اين امر در بابي تحت عنوان ! است كه خداوند جسم است

   2.آمده است) الصوره
ها صراحت گفتار هشام دربارة جسم بودن خداوند و سرزنش  در همه اين روايت

مامقاني كه يكي از ائمه آنان . يابيم جعفر صادق و موسي كاظم نسبت به او را در مي
_____________________________________________________________  

 ). 71ص (الفرق بين الفرق ) 1/216(الملل و النحل  -1
 ). 106-1/104(الكافي  -2
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به كثرت اخبار روايت شده از هشام دربارة جسم ) 301- 3/264(است در تنقيح المقال 
إن اهللا جسم «: از جمله اين اقوال اين عبارت است كه . كند دن خداوند اعتراف ميبو

تو را به خدا به من بگوييد چه . »خداوند جسمي پايدار و نوراني است«: » صمدي نوري
كنند تا اعمال رهبرانشان و از جمله موسوي و  زماني اين قوم چشمانشان را باز مي

  ! كنند، ببينند؟ ي مختلفي دچار ميديگران را كه آنها را به باليا
گويد  هايش ادامه دهد و مي د دوباره به فريبكاري و نيرنگكن آنگاه موسوي تالش مي

اگر بنا به فرض آنچه را كه بر اعتقاد هشام به جسم بودن خداوند داللت دارد ثابت «: 
افتي كه او حال آن كه دري. ممكن است اين امر قبل از هدايت او باشد] گوييم مي[شود، 

ها اعتقاد داشت، سپس به وسيله هدايت آل  از جمله كساني بود كه به آراي جهمي
  .»محمد رهنمون شد

دهد زيرا كسي كه  گري او را نشان مي اين سخن جهل شديد يا فريبكاري و حيله
داند كه فرقه جهيمه  اي از علم فرق و ملل و نحل داشته باشد، به خوبي مي كمترين بهره

ها بر انكار  قاد به جسم بودن خداوند فاصله بسياري دارد و اساس اعتقاد جهميبا اعت
پس اين جاهل . داللت دارد –بطور كلي  –جسم بودن بلكه انكار همه صفات خداوند 

ها كه قبالً  خواهد نسبت دادن جسم بودن خدا به هشام را بر اعتقاد جهمي چگونه مي
اه شيعيان امروزي بعد از اثبات اين امر نسبت ديدگ! بدان معتقد بوده است، حمل كند؟

به هشام بن حكم چيست؟ ديدگاه آنان نسبت به مسيلمه روزگار، موسوي، كسي كه 
نسبت به آنان قصد سوئي دارد و هشام را به آنان ملحق كرده است و او را جزو پيروان 

  داند، چيست؟ آيا كسي هست به اين سوالها پاسخ بدهد؟  آنان مي
: نويسد  گويد و مي  ه اين امر اكتفا نكرده است بلكه دوباره دروغ ميموسوي ب

.... دهند، ثابت نكرده است هيچكدام از پيشينيان آنچه را كه مخالفان به او نسبت مي«
دانم آيا  نمي. »عليرغم اينكه ما براي تحقيق در اين باره همه توان خود را به كار گرفتيم

زرگتر يا مانند اين وجود دارد؟ آيا اين عبدالحسين از در دنيا غرور و دروغ و مكري ب
يا آنچه را كه در آن ذكر شده است، تأييد ! آنچه در الكافي آمده است اطالعي ندارد؟
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در صفحات پيشين روايت هشام در ! يا اينكه سخن او دروغ و بهتان است؟! كند؟ نمي
اگر چه ! اند دچار اشتباه شده رسد آنها دربارة گاو اما به نظرمي. الكافي را ذكر كرديم

اين ! هاي موسوي جهت تظاهر به پيروزي است مطمئن هستيم كه اين امر دروغ و نيرنگ
پيروزي را از كجا و چگونه به دست آورده است؟ موسوي و قومش بايد از ميان دو امر 

يا اينكه : آن دو عبارتند از . رينترينشان هم تلخ استيزير يكي را انتخاب كنند كه البته ش
اي اماميه اعتراف كنند و اذعان كنند لت علما و رهبران پيشين و قدمبه گمراهي و ضال

يا اينكه اعتقاد به صفات . اند كه آنان در زمينه اعتقاد به جسم بودن خداوند به خطا رفته
اين امر لزوماً بدين معناست . را از علماي متأخرشان از روي گمراهي و خطا نفي كنند

اند يا علماي متأخر و  اند و گمراه شده لماي قديم شيعه درباره توحيد به خطا رفتهكه با ع
  . جديدشان

كند  يكصد راوي را كه ادعا مي 114-52صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -23
نمايد و به  اند ذكر مي اهل سنت به آنها استناد و احاديث آنها را در كتابهايشان آورده

بلكه . حال آنكه هر كدام از آنها اسناد نيستند. نامد د اسناد ميعلت جهلش آن را يكص
  : در اينجا چند نكته وجود دارد . اي از راويان است اسناد مجموعه

پس ما او را وادار  –كند  چنانكه موسوي ادعا مي –. اگر اين راويان شيعه باشند: اوالً 
زيرا اهل سنت . اند بپذيرد كردهكنيم كه آنچه را كه اهل سنت از آنها روايت  و ملزم مي

دليل او براي عدم قبول احاديث چه خواهد !! كنند احاديث را از رجال شيعه نقل مي
اين امري است كه آن را خطاب به همه شيعيان ! يا اينكه يك بام و دو هواست؟! بود؟

شود كه اهل  گوييم كه اختالف در مذهب باعث نمي دربارة بيان انصاف اهل سنت مي
اين در حالي . ت احاديث را از افراد صادق و راستگوي شيعه و غير شيعه نقل كنندسن

است كه كتابهاي شيعه از ذكر رجال اهل سنت و انصاف و عدالت آنها خالي است بلكه 
كه در  –صلي اهللا عليه وسلم  –حتي در كتابهاي آنان انصاف و عدالت اصحاب پيامبر 

. وجود ندارد. دترين و بزرگوارترين افراد بودندپيشگاه خداوند و رسول خدا ارزشمن
حتي در نظر علماي آنان معيار عادل دانستن وثقه و مورد اعتماد بودن دشمني و كينه 
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ها و  يكي از تفاوتهاي اهل سنت با فرقه 1نسبت به ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهماست
  : يد سرا شاعر در اين باره مي. هاي مختلف اين امر است پيروان نحله

ملكنا فلكان العفو منّا سجيه
 

ابطح  مفلما ملكتم سال بالد 
 

اما زماني كه شما . ما حكومت كرديم و عفو و بخشش عادت و خلق و خوي ما بود
  . ها جوي خون به راه انداختيد حكومت كرديد در دره

 فحسبكم هذا التفاوت بيننا
 ج

و كلّ إناء بالذي فيه ينضح  
 

  . يان ما و شما كافي است از كوزه همان تراود كه در اوستفقط اين تفاوت م
اين امر . اي از يك راوي به معناي تأييد و تعديل او نيست روايت كردن فرد ثقه: ثانياً 

  . به ويژه دربارة صحيحين وجود دارد
كند كه هيچ فردي از اهل علم آنها را شيعه  موسوي نام راوياني را ذكر مي: ثالثاً 

كند كه در زمينه جرح و تعديل به طور  و در سخنانش به كالم فردي استناد مي .داند نمي
مطلق يا در صورتي كه وي به تنهايي درباره فردي حكمي داده باشد مورد اعتماد واقع 

  . شود نمي
بيشتر افرادي كه موسوي نام آنها را ذكر كرده است كساني هستند كه داراي : رابعاً 

آنان كساني هستند كه در اموري كه به اصل بدعت آنان مرتبط اند و  بدعت كوچك بوده
اين نشانه  –كه عمالً هم چنين بوده است  –شود  نيست به سخن آنان توجه و استناد مي

  . باشد عدالت و انصاف اهل سنت مي
كند كه اهل سنت  موسوي نام تعدادي از راويان را آورده است و گمان مي: خامساً 

اند چگونه ممكن است اهل سنت به كالم كسي كه  ل و استناد كردهبه سخن آنان استدال
، تحريف قرآن، تكفير صحابه دشنام دادن به شيخين يا همه صحابه اعتقاد 2به رجعت

_____________________________________________________________  
 ). 1/270(تنقيح المقال  -1
. بازگشت بسياري از مردگان به دنيا قبل از فرارسيدن روز قيامت: اعتقاد شيعيان عبارت است از  رجعت به -2

هدف از آن انتقام مهدي و پيروانش از دشمنان . آنان معقتدند اين امر هنگام قيام مهدي منتظر روي خواهد داد
 . باشد مي -رضي اهللا عنهما –اهل بيت و در رأس آنها، ابوبكر و عمر 
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اهل سنت فقط به بيان بيوگرافي و سرگذشت اين افراد . داشته باشد استناد و اعتماد كنند
  . ثيق و مورد اعتماد دانستن آنها نبوده استاند و هدف آنان تو هاي آنان پرداخته و روايت

سادساً اصوالً شيعيان به اسناد اهتمام و توجهي ندارند و قواعدي كه آنها وضع 
حر عاملي كه از علماي آنهاست . اند در قرن هفتم هجري به وجود آمده است كرده
بر –ل سنت يعني اه –پرهيز از خردگيهاي عامه  –يعني سند  –فائده ذكر آن «: گويد  مي

وار و داراي  گويند احاديث شيعه سند ندارند و به صورت سلسله شيعيان است كه مي
اين بدان  .1»اند روايت نشده است بلكه فقط از اصول علماي پيشينيان نقل شده) عنعنه(

اند اسناد احاديث در ميان آنها  معني است كه تا زماني كه با نقد اهل سنت روبرو نشده
در اينجا تعداي از راوياني را كه موسوي در كتابش ذكر كرده است ! ستوجود نداشته ا

كند اين  كنيم كه موسوي ادعا مي ذكر مي –به ترتيب نام آنها در كتاب او آمده است 
  : باشد  هاي آنان بر خالف مذهب غاله شيعه مي راويان شيعه هستند حال آنكه روايت

  

ف
ردي

 

 نام راوي
كه بر خالف مذهب شيعيان غالي  آنچه از او روايت شده است

 .باشد مي

 ابراهيم بن يزيد 2
 –كان رسول اهللا «: اين حديث را از پيامبر روايت كرده است 

و انا ... صلي اهللا عليه وسلم يسمرمع ابي بكر في االمر 
 )175احمد (و) 169ترمذي (» -يعني عمر-معهما

 جعفر بن سليمان 16
مات رسول اهللا صلي «: باشد  يكي از راويان حديث زير مي

 )2/138(ميزان » اهللا عليه وسلم و لم يستخلف احداً

 الحارث الهمداني 19
ابوبكر و عمر سيدا «: باشد  يكي از راويان اين حديث مي
 )3666ترمذي (» كهول اهل الجنه

 حسن بن صالح 21
ابو داود . (حديثي را در اثبات مسح خفين روايت كرده است

 )156شماره 
 )157حديثي را در اثبات مسح خفين روايت كرده ابوداود شماره حكم به عيتبه 22
 )3717بخاري (حديثي را دربارة فضايل زبير روايت كرده استخالد بن مخلد 25

_____________________________________________________________  
 ). 20/100(وسائل الشيعه  -1
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 زيد بن حباب 28
ابن ماجه . (روايت كرده است] خفين[حديثي را در اثبات مسح

555( 

 ابي حفصهن باسالم  30
و ان ابابكر و ...ان اهل «: وايت كرده است اين حديث را ر

 )3658ترمذي (» عمر منهم و أنعما
 كنيد شيعه است؟ وي صحابي است پس چگونه ادعا ميسليمان بن صرد 36
 )]3/310(الميزان . [(قبول او به معناي تكفير شيعه استسليمان بن قرم 38

 سليمان األعمش 39
. است عاويه روايت كردهصديق و ماحاديثي را دربارة فضايل

 )].691(و طبراني در الكبير 3658(ترمذي[

 شريك القاضي 40
 –رضي اهللا عنهم –از او دربارة برتري شيخين و عثمان بر علي 

 )]376-3/372(التهذيب [روايت شده است

 طاووس بن كيسان 43
حديث  -رضي اهللا عنهم  –از ابو هريره، ابن عمر، عايشه و زيد 

 )]2/235(التهذيب . [رده استروايت ك

 ظالم بن عمرو 44
از عمر، معاذ، ابن مسعود، زبير و ديگران حديث روايت كرده 

 )]4/481(التهذيب [است

 عامر بن واثله 45
رضي اهللا  - صحابي است وي پس از همه اصحاب از دنيا رفت 

وي از ابوبكر و عمر و ديگران حديث روايت كرده  -- عنه 
 )]2/272(التهذيب . [است

 عبداهللا بن ابان 49
النورين را روايت كرده  اش علت ناميدن عثمان به ذياز دايي

 )]7/73(سنن البيهقي . [است

 عبداهللا بن لهيعه 50
حديثي را دربارة فضايل عمرو بن عاص روايت كرده است 

 ]3844ترمذي [

) كر و عمرأفضل هذه االمه بعد نبيها أبوب: (گفته است عبدالرحمن االزدي 52
 ]4/290الميزان [

 عبدالرزاق الصنعاني 53
اعتقاد -رضي اهللا عنه  –وي به افضل بودن سه خليفه بر علي 

 ]4/344الميزان [داشت

 علقمه بن قيس 60
به  –رضي اهللا عنهم  –از عمر، عثمان، سعد، خالد وعايشه 
 )]3/140(التهذيب. [روايت حديث پرداخته است

 علي بن المندر 67
يعني  -إن جبريل يقرئك السالم «و راوي حديثا

جبرئيل «: باشد يعني پيامبر خطاب به عايشه فرمود  مي» عايشه
 ])2693ترمذي . [»رساندبه تو سالم مي

 عمر و بن عبداهللا 71
لوكنت متخذاً خليالً التّخذت «وي يكي از راويان حديث
 ]3655[ترمذي . [استأبابكر خليالً

. حديثي را دربارة مسح كشيدن بر خفين روايت كرده استفصل بن دكين 73
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 )]204(بخاري [

 فضيل بن مرزوق 74
حديثي را از علي دربارة انتصاب ابوبكر و عمر به امارت روايت 

 )]5/440(الميزان [كرده است

روايت  –-رضي اهللا عنه  –حديثي را درباره فضايل ابوبكر صديق  مالك بن اسماعيل 76
 )]3719(و بخاري ) 3670(ترمذي[.كرده است

 محمد بن خازم 77
كان رسول اهللا يسمرمع «اين حديث عمر را روايت كرده است 

 )]175، احمد )169(ترمذي [»ابي بكر و انا معهما

 )الحاكم(محمد بن عبداهللا  78
مناقب الصديق وي دربارة ناميدن ) 86-3/64(المستدرك:نگا

لي اهللا عليه وسلم معتقد است كه ابوبكر به خليفه رسول هللا ص
 .دربارة آن اجماع صورت گرفته است

 محمد بن فضيل 80
حديثي را  -- رضي اهللا عنه –دربارة فضايل ابوبكر صديق 
 )]3652(ترمذي . [روايت كرده است

 معاويه بن عمار 83
اين امر از نام . هيچ كس ادعا نكرده است كه او شيعه بوده است

 )]4/110(ذيب الته. [او پيداست

 هشام بن عمار 94
روايت كرده  –-رضي اهللا عنه –حديثي را درباره فضايل ابوبكر 

 )]3661بخاري . [است

 وكيع بن الجراح 96
كسي كه گمان كند كه قرآن مخلوق است، در «:گويدوی می

كه اين امر )] 1/306(تذكره الحفاظ . [»حقيقت كفر ورزيده است
 .مخالف مذهب شيعه است

 يحيي بن سعيد 98
) قل هو اهللا احد] (عبارت[كسي كه بگويد «:گويدوي مي

تذكره الحفاظ : [نگا . »است] دين بي[مخلوق است، وي زنديق 
)1/298[( 

10
0 

 ابو عبداهللا جدلي
حديث روايت كرده  –رضي اهللا عنهما –وي ازعايشه و معاويه

 )]4/547(التهذيب . [است

  
اگر آنان چنانكه وي ادعا . همان رجال شيعه هستند –وسوي به گمان م - اين افراد 

كند شيعه هستند پس بايد به آنچه آنان بدان معقتد بودند، اعتقاد پيدا و از سخن آنان  مي
. ور بودن و فرو رفتن در باطل است زيرا بازگشت به حقيقت بهتر از غوطه. پيروي كند

  . اند، براساس تقيه بوده است ن روايت كردهكنند كه آنچه رجال آنا يا اينكه آنان ادعا مي
فالبهت عندكم رخيص سعره

 

احثوا بالكيل و ال ميزان  
 

   . معيار و مقياس بپراكنيد بهت و تعجب در ميان شما كم ارزش است آن را بدون 
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  :فصل ششم 
  . مواضعي كه موسوي در آنها اموري را پنهان و كتمان كرده است

هايش اموري را كتمان كند كه پنهان كردن آن  ه وي در نقلآن شامل مواضعي است ك
  . جايز و صحيح نباشد

موسوي به نقل از الصواعق المحرقه كالم ابن عباس رضي اهللا عنهما را روايت  - 1
صفحه  6كه آن را در حاشيه مراجعه شماره » ...نحن اهل البيت شجره النبوه «: كند  مي
به «: نياز كرده و فرموده است  پاسخ دادن به او بيابن حجر ما را از . ذكر كرده است 20

   1.»...روايت از ابن عباس به سند ضعيف آمده است كه او گفت 
موسوي عمداً اين عبارت را حذف كرده است زيرا اين حديث را از حجيت ساقط 

ه رضي اهللا عن –نيز كه از علي » ...نحن النجباء و أفراطنا أفراط األنبياء «حديث . كند مي
عن «: ابن حجر در اول اين حديث چنين گفته است . روايت شده است، چنين است –-

اي . شمارد اين ابن حجر است كه آن دو حديث را ضعيف مي» ...علي بسند ضعيف 
اند  موسوي دليلت كجاست؟ و آن افرادي كه حديث مورد ادعايت را صحيح شمرده

  . 7سورة ص آيه ) جز دروغ نيست] يچيز[اين امر ) : (ا إال اختالقإن هذ(كجايند؟ 
عمالً حاشيه امام ذهبي در ادامه كالم  27صفحه  8موسوي در مراجعه شماره  - 2

را نقل نكرده است اين » ...النجوم أمان ألهل األرض من الغرق «: حاكم بر حديث 
من معتقدم كه ساختگي «: ذهبي درباره اين حديث گفته است . كاركنمان علم است

  2.»است

من مات علي حب آل محمد مات شهيداً أال «: كند  وي حديث زير را نقل ميموس - 3
و در حاشيه مراجعه شماره » الحديث... و من مات علي حب آل محمد مات مغفوراً له 

چنانكه . دهد آن را به ثعلبي و زمخشري در تفسيرشان نسبت مي 33- 32صفحه  10
وي . اساس است باطل و بي گويد اين حديث مي) 4/220(حافظ در تخريج الكشاف 

_____________________________________________________________  
 ). 2/680(الصواعق المحرقه،  -1
 ). 3/162(المستدرك مع التخليص  -2
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ثعلبي آن را با سلسله راويان آن تخريج كرده است و آثار ساختگي بودن در «: نويسد  مي
آفت اين حديث در . محمد بن مسلم و راويان پيش از او ثقه هستند. آن مشهود است

  . »بين ثعلبي و محمد بن مسلم وجود دارد
بنابراين . 1ي آن را نقل كرده استزمخشري آن را بدون اسناد و نسبت دادن به كس

اما متأسفانه موسوي در نقل كردن مطالب امانت علمي ندارد .استناد به آن صحيح نيست
بعالوه چنانچه كتاني دربارة ثعلبي و شاگردش واحدي كه موسوي بارها در مراجعات 

يث واحدي و استادش ثعلبي در زمينه حد«: گويد  مي - كند  اموري را از آنها نقل مي
احاديث ساختگي  –به ويژه ثعلبي  –بلكه در تفسيرشان . بضاعت علمي چنداني نداشتند

 . »و قصص باطلي وجود دارد

» كان حاطب ليل«: نويسد  درباره او مي) 19صفحه (شيخ اإلسالم در مقدمه تفسيرش 
اما زمخشري خطيب و يكي از بزرگان و رهبران . »كرد اي مي وي كارهاي بيهوده«: 

: كنند  ه است پس چگونه به سخنان او و آثارش عليه اهل سنت استدالل ميمعتزل
شما را چه شده است؟ اين چه حكمي است كه صادر » «فمالكم كيف تحكمون«

وي در زمينه حديث وضعيتي بهتر از ثعلبي . همچنين 35سورة يونس آيه » كنيد؟ مي
و نسبت به صحت آن ابن حجر در الصواعق به اين حديث اشاره كرده است . نداشت

چنانكه استادمان حافظ ابن : گويد  حافظ سخاوي مي«: گويد  طعن وارد كرده است و مي
اين امري است كه براي عبدالحسين  .2)گويد، ساختگي بودن آن مشهود است مي -حجر 

. خوشايند نبوده به همين دليل آن را پنهان كرده است و به آن تصريح ننموده است
 ! رود ش به چنين راهي ميكاروان دروغهاي

داني خداوند در آن روز چه بر سر كساني آورد كه  آيا نمي«: گويد  موسوي مي - 4
 12آنگاه در مراجعه شماره . »گانه را انكار كردند ائمه دوازده –آشكارا واليت آنان 

اين قضيه مشهور «: نويسد  دربارة قصه خيالي كه پيشتر به رد آن پرداختيم مي 40صفحه 
_____________________________________________________________  

 ). 5/405(الكشاف  -1
 ). 2/664(الصواعق المحرقه  -2
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بله » ...و حلبي در اواخر حجه الوداع در جلد سوم سيره آن را ذكر كرده استاست 
رضي  –حلبي آن را ذكر كرده است و استناد شيعه به آن داستان براي اثبات امامت علي 

موسوي به سيرة حلبي اشاره كرده و آن . را با چندين دليل باطل دانسته است –-اهللا عنه 
اما كالم و رد حلبي بر شيعه و اثبات بطالن . ر داده استرا جزو يكي از منابع قصه قرا

مهمتر از اين اينكه او به تكذيب اين قصه از . استدالل شيعه توسط او را نقل نكرده است
حافظ ذهبي : نويسد  حلبي مي. سوي ذهبي كه در ادامه آن آمده است اشاره نكرده است

   1.»ويد يعني دروغ استگ حلبي مي. اين حديث كامالً منكر است: گويد  مي
دهد كه اين فرد از ميان كتابهاي اهل  نشان مي –ايم  چنانكه بارها گفته –اين امر 

سنت هر آنچه را كه در راستاي اهداف و خواسته او باشد، بدون رعايت اصول علمي 
  . اين تفاوت فرد عالم با فرد جاهل است. كند صحيح، نقل مي

نظر علماي جرح و تعديل دربارة ثوير  58ه ، صفح16موسوي در مراجعه شماره  - 5
پردازد كه به نفع اوست و نظر  كند و فقط به ذكر آن اقوالي مي بن أبي فاخته را كتمان مي

زيرا با ذكر آنها اهداف او نقش بر آب . [كند بسياري از علما دربارة او را ذكر نمي
نظر علما دربارة تضعيف ذهبي در الميزان و حافظ ابن الحجر در التهذيب ]. خواهند شد

 2.اند و رد احاديث ثوير بن أبي فاخته را ذكر كرده

اين امري است كه موسوي عمداً از ذكر آن خودداري كرده است و گمان كرده است 
  ! كه ما نيز همانند قوم او اكاذيب و دروغهاي او را باور خواهيم كرد

را ذكر  3ر عقيلينظ 60صفحه  16موسوي دروغگو و مفتري در مراجعه شماره  - 6
ام كه  شنيده: به جعفربن سليمان گفتم : گفت  4با اسناد از سهل بن أبي خدوثه«: كند  مي

. »اما بسيار از آنها متنفرم. دهم به آنها دشنام نمي: گفت . دهي به ابوبكر و عمر دشنام مي
_____________________________________________________________  

 ). 3/309(السيره الحلبيه  -1
 ). 1/278(التهذيب ) 99- 2/98(ميزان االعتدال  -2
 ). 1/205(الضعفاء  -3
 . وشته است اما در الضعفاء نام او ابن ابي حدويه ذكر شده استموسوي نام او را چنين ن -4
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اين  در غير. اند كه قصد او شيخين نبوده است چندين تن از علماي جرح و تعديل گفته
كسي كه چنين وضعيتي . كردند دانيد، اهل سنت به او استناد نمي صورت چنانكه مي

داشته باشد حديث او مردود است چنانكه ذهبي در الميزان به نقل از ابن عدي نوشته 
است مقصود جعفر دو تن همسايگانش به نام ابوبكر و عمر بوده است كه او را اذيت 

اين امر بعيد نيست زيرا جعفر احاديثي را «: نويسد  مطلب ميذهبي در ادامه اين . اند كرده
اما موسوي در نقل  .»1روايت كرده است –رضي اهللا عنهما  -دربارة فضايل شيخين 

مطلب اصالً امانت را رعايت نكرده است و همه اين تفاصيل را حذف كرده است تا 
داده  دشنام مي -عنهما رضي اهللا  –چنين القا كند كه جعفر به شيخين ابوبكر و عمر 

پس لعنت خداوند بر همه كساني باد كه آن دو را دشنام دهند يا براي اين كار . است
. كند موسوي كالم ابن عدي را از الميزان نقل مي! تالش كنند يا به اين كار راضي باشند

 .كند اما اين نكته را كه وي به ذكر روايت دربارة فضايل شيخين پرداخته است حذف مي
. »روايت كرده است] يثحد[همچنين وي دربارة فضايل شيخين «: گويد  ابن عدي مي
و لم  –صلي اهللا عليه وسلم  -مات رسول اهللا «: وي اين حديث است بلكه او را

از دنيا رفت در حالي كه كسي  –صلي اهللا عليه وسلم  –پيامبر خدا «. : »يستخلف أحداً
 . »درا به جانشيني خود انتخاب نكرده بو

موسوي و قومش درباره اين امر چه جوابي دارند؟ آيا هنوز هم جعفر جزو شيعيان 
ببينيد چگونه از ميان كالم جعفر مطلب دلخواهش را انتخاب . شود آنان محسوب مي

. هاي آشغال را دوست دارد اما او همانند مگسي است كه زندگي روي توده. كند مي
  . شوم و ننگين اوحفظ كندخداوند ما را از احوال او و اهداف 

دربارة حارث بن عبداهللا همداني مطلبي  62صفحه  16وي در مراجعه شماره  - 7
  2.نويسد كه ذهبي به ضعيف بودن او اشاره كرده است مي

_____________________________________________________________  
 ). 2/137(ميزان االعتدال  -1
 ). 172-2/170(ميزان االعتدال  -2



 »المراجعات«سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده هاي  شالق

 

102

يكي از  –بر خالف تصور موسوي  -او . كند اما او عمداً اين امر را مخفي مي
لماي بزرگ آنها فقط در زمينه بزرگترين و افاضل تابعين نيست بلكه وي يكي از ع

  . حساب و فرايض بوده است
هيچكدام از علماي اهل سنت به سخن او استناد  –بر خالف تصور موسوي  –و 
است بلكه چندين تن   همچنين شعبي تنها كسي نيست كه او را تكذيب كرده. اند نكرده

و به دروغ ادعا از علمايي كه موسوي خود در اين مراجعه به آنها استناد كرده است 
كند كه آنها شيعه هستند از قبيل ابراهيم نخعي، ابواسحاق سبيعي و جرير بن  مي

اما عقل پريشان و افكار آشفته او . اند اند و تكذيب كرده عبدالحميد او را دروغگو دانسته
 ]. دروغگو حافظه ندارد: چنانكه در مثل آمده است . [را به گمراهي كشانده است

در بيوگرافي سعد بن طريف اإلسكاف  70صفحه  16اجعه شماره موسوي در مر - 8
ذهبي در الميزان و . نمايد كند و آنها را مخفي مي عمداً نظر علما درباره او را ذكر نمي

كند كه مانع قبول روايت و استناد به  حافظ در التهذيب اقوال علما دربارة او را ذكر مي
اش مبني بر دروغگويي و  ساس عادت هميشگياما موسوي برا .1شود او و روايتهايش مي

موسوي مطالب خود را از الميزان نقل كرده . فريب، اين مطلب را عمداً پنهان كرده است
دانيم آيا خداوند چشمان او را كور كرده بود كه اقوال علما دربارة سعد را  اما نمي. است

نين نوشته است كه نديده و به ذكر تضعيف او توسط فالس بسنده كرده است؟ وي همچ
اما در . ترمذي از او حديث روايت كرده است اين به معناي عادل وثقه دانستن اوست

حقيقت روايت كردن حديث توسط فرد مورد اعتماد از فرد ضعيف تعديل و توثيق آن 
كند در حالي كه ترمذي  وي چگونه اين ادعا را مطرح مي. آيد فرد ضعيف به شمار نمي

موسوي چگونه و بر چه اساس گمان كرده است . شود تضعيف مي» فيضَع«: گويد  مي
  . اند، و آن را ذكر كرده است كه اهل سنت اين سعد را ثقه و مورد اعتماد دانسته
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از ذكر اقوال اهل علم در اثبات  88- 85، صفحه 16موسوي در مراجعه شماره  - 9
وي در . كند خودداري ميتغيير افكار و التقاط فكري حافظ عبدالرزاق بن همام صنعاني 

كردند و همچنين حافظة او تغيير  اواخر عمرش پير و نابينا شد و به او امور را تلقين مي
وي همه اين امور را بدين علت از خوانندگان مخفي نموده است تا بعضي از . 1يافت

همان مذهبي كه . به صنعاني نسبت دهد. كنند احاديثي را كه مذهب موسوي را تأييد مي
. استوار است -صلي اهللا عليه وسلم  –ساس آن بر بغض، طعن و لعن اصحاب پيامبر ا

همچنين وي عقيده و سخن عبدالرزاق دربارة شيخين را از خوانندگان پنهان داشته است 
. به خدا قسم هرگز قلبم تاب نياورده است كه علي را بر ابوبكر و عمر ترجيح دهم: (

هر كس آنها را دوست نداشته باشد، مومن . رحمت كند خداوند ابوبكر، عمر و عثمان را
وغيره  .2»ترين اعمال من محبت من نسبت به آنهاست مطمئن: گويد  همچنين مي. »نيست

اش نسبت به اصحاب پيامبر آرامش خود را از  اما موسوي به علت شدت كينه دروني... 
] درد همين[بگو با «: » قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الصدور«: دست داده است 
گذرد  ها مي و بميريد، بيگمان خداوند از آنچه در درون سينه] بتركيد[خشمي كه داريد 

   119سورة آل عمران آيه . »آگاه است
از بيوگرافي فضل بن دكين ابو نعيم  98صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -10

ون غلو و دشنام بوده گويد كه ذهبي در الميزان معتقد است كه تشيع او بد سخن مي
كه در نقلهايش امانت را رعايت  -اين امري است كه موسوي دروغگو و مكار . است
. و حجت است] حديث[وي حافظ «: گويد  ذهبي مي. آن را كتمان كرده است - كند  نمي

حافظ ابن حجر در بيوگرافي ابو نعيم در  .»3اما تشيع او بدون غلو و دشنام بوده است
اند كه  حافظان دربارة من ننوشته«: كند كه گفته است  گفته او را نقل مي كتاب التهذيب
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گونه ممكن است چ. وي دستور داد اين امر از او نقل شود. »1ام من معاويه را دشنام داده
كه او شيعه غالي باشد حال آنكه بخاري دو حديث را دربارة اثبات مسح خفين از او 

آيا باز هم موسوي . باشد مذهب شيعيان غالي مي كه اين امر برخالف 2كند روايت مي
 ! كند كه فضل شيعه است؟ ادعا مي

 . هاي مذهبش را زيبا جلوه دهد زند تا زشتي روحيه ناپايدار او به هر دري مي

موسوي، سلطان دروغگويان، دربارة ابو عبداهللا الحاكم صاحب مستدرك  -11
اند وي از  اند از علم او بهره جسته  همة محدثان اهل سنت كه پس از او آمده«: گويد  مي

همة سخن موسوي ناشي از . »قهرمانان و بزرگان شيعه و خادم شريعت بوده است
. كند در اين جالل پيروز گردد عواطف و مبالغة آشكاري است كه بوسيلة آن تالش مي

ي او رافض. شد ترديد شرّ آنان كم مي به هر حال اگر همه شيعيان مانند حاكم بودند بي
. 3نيست بلكه چنانكه ذهبي گفته است او شيعي است و ميان آن دو تفاوت وجود دارد

اين همان امري است كه موسوي عمدا آن را از خوانندگان پنهان كرده است حاكم 
و تقديم  -رضي اهللا عنهم  -احاديث فراواني را دربارة فضيلت ابوبكر، عمرو عثمان 

رسد او علي را  بلكه حتي بعيد به نظر مي. 4است ابوبكر و عمر بر ديگران روايت كرده
رضي اهللا  –زيرا وي در المستدرك نام عثمان را بر علي . بر عثمان مقدم شمرده باشد

اين امر و بسياري از امور ديگر دروغگويي موسوي را ثابت . مقدم داشته است -عنهما 
بود اهل  عقيده مي داند اگر حاكم با موسوي هم كند كه وي خود نيز به خوبي مي مي

 . كردند سنت احاديث او را تخريج نمي
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دربارة زندگي نامه هشام بن عمار  109صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -12
اين امر در ... واسطه از او حديث روايت كرده است  گويم بخاري بي مي«: نويسد  مي

ت بر سر موسوي و اما مصيب. »باب فضائل اصحاب النبي صلي اهللا عليه و آله وجود دارد
بخاري از هشام حديثي را در  –كند  زيرا او عمداً امور مخفي مي. قومش نازل شود

اين همان امري است كه موسوي . كند روايت مي- رضي اهللا عنه  –فضايل ابوبكر صديق 
دهد يا ثابت  اين حديث دوري هشام از تشيع را نشان مي. تلويحاً بدان اشاره كرده است

دانسته  را بر ديگران مقدم مي –-رضي اهللا عنه  –يرغم شيعه بودن ابوبكر كند او عل مي
كند كه در نظر او هشام به علت شيعه بودنش ثقه و مورد  اگر موسوي ادعا مي. است

اعتماد است پس بايد سخن او و اين حديث او را كه بخاري از او روايت كرده است، 
در - الدرداء رضي اهللا عنه  از ابي... روايت از هشام بن عمار به : گويد  بخاري مي. بپذيرد

در دفاع از ابوبكر رضي اهللا -صلي اهللا عليه وسلم  -حديث طويل كه در آن كالم پيامبر 
سخنانم را . خداوند مرا به سوي شما فرستاد] پيامبر فرمود [«: گويد  آمده است مي- عنه 

و با جان و مالش از من دفاع گفتم شما مرا تكذيب كرديد اما ابوبكر مرا تصديق كرد 
  1.»گذاريد تا بعد از آن اذيت نشوم آيا شما دوباره دوست مرا برايم بر جاي مي. كرد

آيا موسوي اين حديث را نديده است يا مانند هشام سعه صدر و شكيبايي نداشته 
 ! است؟

: نويسد  دربارة وكيع بن الجراح مي 111صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -13
اين سخن موسوي . »نويسد كه وكيع افكار شيعي است المديني در تهذيبش ميابن «

را  2اما او رأي ذهبي در الميزان دربارة كم بودن گرايشهاي شيعي وكيع بن الجرح. است
كند كه اين امر حتي در كالم ابن المديني نيز كه موسوي قسمتي از آن را نقل  اظهار نمي

اگر چه او شيعه است : » أما الرفض فال«: گويد  كه مي. كرده است، بدان اشاره شده است
گيري بر او  شد كه وكيع رافضي است اين امر باعث خرده اگر ثابت مي. اما رافضي نيست
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را كه وكيع را به رافضي بودن متهم ] مانند موسوي[بلكه ابن معين سخن كساني . شد مي
ذهبي در . وكيع از رفض استاين بزرگترين دليل بر دور بودن . كند كنند، رد مي مي

كسي كه گمان كند قرآن مخلوق «: كند كه گفته است  تذكره الحفاظ قول وكيع را ذكر مي
دهند  موسوي و قومش چگونه جواب كسي را مي .»1است، در حقيقت كفر ورزيده است

كنند از شيعيان آنهاست؟ يا اينكه بايد از تكرار ادعاي شيعه بودن وكيع دست  كه ادعا مي
 شان دست بردارند؟  بر دارند و به او طعن بورزند؟ يا از سخن كفر آلود ناشي از گمراهي

دربارة بيوگرافي يزيد بن ابي زياد  113صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -14
گيري كردند ودر حد توانشان به او طعنه و  با اين وجود بر عليه او موضع«: نويسد  مي

اين بود كه او با سندش از أبي برزه يا أبي برده روايت سرزنش وارد كردند علت اين امر 
ناگهان . بوديم ايشان صداي آوازي شنيدند –صلي اهللا عليه وسلم  –ما با پيامبر : كند  مي

 - صلي اهللا عليه و آله  –پيامبر . خواندند عمرو بن عاص و معاويه را ديديم كه ترانه مي
  . »كن و آنها را به شدت وارد آتش كن خداوند آنها را دچار فتنه شديدي«: فرمود 

ترديد اين  اين سخن كه اين كذاب آن را پيشينيان دروغگويش نقل كرده است و بي
چنانكه ذهبي در الميزان بدان اشاره كرده است و . حديث يكي از منكرات يزيد است

بنابراين موسوي كه اين مطلب را از . 2گفته است كه اين حديث غريب منكر است
تواند بدان استناد كند و قول ذهبي مبني غريب و منكر بودن  كند نمي زان نقل ميالمي

حديث را بخواند اما آن را ذكر نكند آيا اين امر به دلخواه عمل كردن و عدم رعايت 
علماي جرح و تعديل بر . »عليه او موضع گرفتند«: گويد  امانت نيست؟ اينكه او مي

موسوي ادعا . جهت با او مخالفت كنند اينكه بي ضعف و اختالط او اتفاق دارند نه
كند مسلم احاديث او را تخريج كرده است در جواب بايد گفت يزيد از افراد مورد  مي

استناد و اعتماد مسلم نيست بلكه مسلم حديث او را زماني كه فرد ديگري نيز آن را 
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ن امر تصريح كرده چنانكه ذهبي در الميزان به اي. روايت كرده باشد تخريج كرده است
 . ها دقت كنيد تا حقيقت و پيروان آن را بشناسيد ها و تاريكي پس به اين جهالت. است

صلي اهللا  -كند كه پيامبر  موسوي حديث ام سليم رضي اهللا عنها را روايت مي -15
گوشت علي گوشت من و خون او خون من ! اي ام سليم«: فرمود  - عليه و آله وسلم 

در حاشيه مراجعه . »ه من همانند نسبت هارون به موسي استاست و نسبت به او ب
اما او . دهد آن را به كنز العمال و منتخب كنز العمال نسبت مي 138صفحه  32شماره 

اين كار كوتاهي زشتي . كند تخريج اين حديث توسط مؤلف كنز العمال را ذكر نمي
به طوري كه . خواسته است مانع كشف ضعف حديث شود است كه به وسيله آن مي

مؤلف كنز در الضعفاء آن را به عقيلي نسبت داده است و چنانكه خودش در مقدمه 
صرف نسبت دادن حديث به عقيلي نياز به بيان ضعف آن را برطرف : گويد  كتابش مي

هر «: گويد  وي بعد از ذكر نام عقيلي، ابن عدي، ابن خطيب و ابن عساكر مي. كند مي
ضعيف است و نسبت ... نفر و حكيم ترمذي نسبت داده شودحديثي كه به اين چهار 

به همين دليل موسوي  .»1داده شدن حديث به آنها براي بيان ضعف آن كافي است
كند و با اين كار علم را كتمان و پنهان  تخريج اين حديث توسط مؤلف كنز را ذكر نمي

از پشت بر آنها احاطه  خداوند» «و اهللا من ورائهم محيط«: فرمايد  خداوند مي. كند مي
و راه فراري براي ايشان باقي نگذاشته است و كامالً مراقب اوضاع و [دارد ] كامل[

 سورة بروج  20آيه ]. »احوالشان است

در واپسين لحظات  - صلي اهللا عليه و سلم  –پيامبر «: گويد  موسوي مي -16
به «: ندند پيامبر فرمود آنان علي را فراخوا. »برادرم را برايم صدا كنيد«: حيات فرمودن 
علي به او نزديك شد و پيامبر را به خود تكيه داد و با او صحبت » من نزديك شو

كرد تا اينكه روح مباركش به ملكوت اعلي پيوست و مقداري از آب دهان مباركش  مي
آن را به طبقات ابن سعد  143صفحه  34و در حاشيه مراجعه شماره . »بر بدن علي افتاد
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ده است و نام صاحب كنز العمال را نيز ذكر كرده است مؤلف كنز العمال نيز نسبت دا
: اين جريان را ذكر كرده و آن را به ابن سعد نسبت داده است و دربارة آن گفته است 

توز، عبدالحسين اين امر را  اين امري است كه اين رافضي كنيه .»1سند آن ضعيف است«
. اين حديث پر از اشكال است.سزاي عملش برساندخداوند او را به . پنهان كرده است

كه او متروك است و چندين تن  2ابن سعد حديث را از طريق واقدي روايت كرده است
باشد محمد  به عالوه اين حديث داراي انقطاع در سند مي. اند از علما او را تكذيب كرده 

. ا نديده استر -- رضي اهللا عنه  –بن عمر بن علي بن ابيطالب پدر بزرگش علي 
به ثبوت رسيده است اين  - صلي اهللا عليه وسلم  –همچنين آنچه دربارة وفات پيامبر 

اما اين  .3از دنيا رفتند –رضي اهللا عنها  –است كه ايشان در حجرة ام المؤمنين عايشه 
  . را از بين ببرند -رضي اهللا عنهم  -گروه شيعه قصد دارند همه فضايل اصحاب پيامبر 

نسبت داده شده -صلي اهللا عليه وسلم  -ين عبارت را كه به پيامبر موسوي ا -17
مكتوب علي باب الجنه ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا، علي اخو «: كند  است نقل مي

ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا، : بر در بهشت نوشته شده است «: » حديث... رسول اهللا 
آن را به نقل از  143صفحه  16راجعه شماره و در حاشيه م. »علي برادر رسول خداست
به طبراني در األوسط و خطيب در المتفق و المفترق نسبت  4كنز العمال و منتخب كنز

كند از آن حذف كرده  موسوي كينه توز آنچه را كه بر ضعف آن داللت مي. دهد مي
ات نسبت متقي هندي در كنز العمال و المنتخب آن را به ابن الجوزي در الواهي. است

اي كه آن را  به گونه. دهد داده است كه اين امر واهي و ضعيف بودن حديث را نشان مي
اند بلكه آن را جزو احاديث واهيات  تخريج نكرده) احاديث صحيح(در زمرة صحاح 

به همين دليل سلطان دروغگويان، موسوي اقدام به حذف اين امر . اند دانسته) ضعيف(
_____________________________________________________________  
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ريبكاري كه موسوي كه يكي از بزرگترين علما و رهبران دروغگويي و ف. كرده است
 . كند شيعه است غير قابل اعتماد و دروغگو بودن آنها را ثابت مي

هر كدام از ياران پيامبر از راه : گويد  زيد بن ارقم مي«: نويسد  موسوي مي -18
 همه اين: فرمود  –صلي اهللا عليه وسلم  -پيامبر . شدند مخصوصي به مسجد وارد مي
صلي  –پيامبر . مردم در اين باره زبان به اعتراض گشودند. درها به جز در علي را ببنديد

اما بعد من به بستن : برخاست و خداوند را ستايش كرد و فرمود  –اهللا عليه وآله وسلم 
سخن ] در اعتراض به اين امر[اي از شما  عده. اين درها به جز در علي مأمور شدم

ام اما به من دستور داده شد  ن هيچ دري را نبسته و آن را باز نكردهبه خدا قسم م. گفتيد
صفحه  16و در پاورقي مراجعه شماره . »كاري را انجام دهم من هم از آن پيروي كردم

. و به الضياء به نقل از كنز العمال نسبت داده است 1آن را به امام احمد در مسندش 145
 از زيدبن ارقم روايت كرده است اين اسناد ضعيف امام احمد آن را از ميمون ابي عبداهللا

حافظ در التقريب دربارة او . است ميمون بصري غالم عبدالرحمن بن سمره بوده است
امام احمد دربارة او . اند چندين تن از علما او را ضعيف دانسته .2ضعيف است: گويد  مي
بر خالف گمان بعضي  كند كه اين سخن ثابت مي .3احاديث او منكر هستند: گويد  مي

نادانان روايت شدن حديث او توسط امام احمد در مسندش هرگز به معني قبول او و 
همة اين «: گويد  ابن الجوزي در الموضوعات مي. باشد استناد او به احاديثش نمي

اند تا به وسيلة آن با حديث صحيح و متفق  ها جعل و ساخته شده احاديث توسط رافضي
  4.»سدوا األبواب إال باب أبي بكر«: بله كنند كه پيامبر فرمود عليه مشهور مقا

كه . حديثي كه بزاز آن را تخريج كرده است مانند آن است«: گويد  موسوي مي -19
: دست علي را گرفت و فرمود  –صلي اهللا عليه وسلم  –در آن روايت كند كه پيامبر 

_____________________________________________________________  
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و . اك و مطهر گرداندموسي از خداوندش خواست تا مسجدش را به وسيلة هارون پ«
آنگاه به ابوبكر دستور . »كه مسجدم را به وسيلة تو پاك گرداند  ام من از خدايم خواسته

به روي (سمعاً و طاعه : وي گفت . را ببندد] مخصوص خودش در مسجد[داد كه در 
سپس به سوي عباس فرستاد و به آنها نيز دستور داد . آنگاه به سوي عمر فرستاد) چشم

هاي شما را  من درب«: فرمودند  –صلي اهللا عليه وسلم  –سپس پيامبر . نندچنين ك
نبستم و درب علي را باز نگذاشتم بلكه خداوند در او را باز گذاشت و درهاي شما را 

به وجود اين حديث در كنز العمال  147صفحه  16و در پاورقي مراجعه شماره . »بست
. كند لف كنز العمال، متقي هندي را ذكر نميكند اما متن تخريج آن توسط مؤ اشاره مي

مؤلف كنز العمال اين حديث را ذكر . زيرا اين امر به معناي اثبات ضعف حديث است
در سند آن ابو ميمونه وجود دارد «: كرده و آن را به بزاز نسبت داده است و گفته است 

ر قطني درباره او را ذهبي در بيوگرافي ابو ميمونه در الميزان سخن دا .»1كه مجهول است
و وي فردي غير از  .»2مجهول است و حديث او كنار گذاشته شود«كند كه  ذكر مي

الفارسي ثقه و مورد اعتماد است و همچنين هيثمي در مجمع الزوائد به ضعف اين 
در اسناد آن كسي وجود دارد كه من او را «: گويد  كند و مي حديث اشاره مي

هاي او را  لم و صداقت موسوي بنگرند و دروغها و فريبكاريشيعيان به ع .»3شناسم نمي
 . مشاهده كنند

را –-رضي اهللا عنه  –حديث علي  151صفحه  20موسوي در مراجعه شماره  -20
از خداوند «: به من گفت  - صلي اهللا عليه و آله وسلم  –پيامبر «: كند كه گفت  ذكر مي

 5چيز را به من داده است و يكي از آن  4چيز را بدهد كه از ميان آنها  5خواستم به تو 
از او خواستم كه تو را اولين كسي قرار دهد كه در روز قيامت . چيز را به من اعطا ننمود

شود و تو همراه من باشي و پرچم ستايش در دست تو باشد و تو  از قبر بر انگيخته مي
_____________________________________________________________  
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اين . »باشي آن را حمل كني و به من چنين اعطا كرد كه تو پس از من ولي مؤمنان
. يابيم حديث ساختگي است و اين امر را از تخريج آن توسط مؤلف كنز العمال در مي

 .»1هيات ذكر كرده استاابن الجوزي آن را درالو«: گويد  وي دربارة تخريج آن مي
موسوي خائن اين مطلب را عمداً حذف و از ذكر آن خودداري كرده است تا چنين القا 

چنانكه گذشت نويسندة كنز العمال نسبت يافتن حديث به . كند كه حديث صحيح است
اين حديث يكي از . داند بعضي از كتابها و نويسندگان را براي اثبات ضعف آنها كافي مي

شود و آن اين است كه چرا شيعه به  در اينجا سوالي مطرح مي. اين نوع احاديث است
يك فضيلت مشابه آن را براي  – صلي اهللا عليه وسلم –ازاي هر كدام از فضايل پيامبر 

در بعضي از  - رضي اهللا عنه  –دهند؟ بلكه حتي علي  قرار مي - رضي اهللا عنه  –علي 
اگر وي اين منزلت را بدين علت به ! ها و فضايل بر پيامبر نيز برتري يافته است؟ ويژگي

فت كه بوده است بايد گ -صلي اهللا عليه وسلم  -دست آوردهاست كه وي داماد پيامبر 
اند اگر اين فضايل و  بوده - صلي اهللا عليه و آله وسلم  - افراد ديگري نيز داماد پيامبر 

صلي اهللا عليه  –شأن و منزلت بدان علت است كه وي از خويشاوندان و نزديكان پيامبر 
بايد گفت كه افراد فراوان ديگري نيز از اقوام و نزديكان ايشان . بوده است -و آله وسلم 

به اصل  -صلي اهللا عليه و اله وسلم  –كنيم كه آنان براي پيامبر  ند اما ما مشاهده ميا بوده
مورد  - و اساسي قائل نيستند تا به خاطر آن و خويشاوندي با پيامبر علي رضي اهللا عنه 

را به  - صلي اهللا عليه وسلم  -بلكه آنان حتي به پيامبر . تكريم و بزرگداشت قرار گيرد
گذارند و او  احترام مي - رضي اهللا عنه  - و محبت او نسبت به علي  خاطر خويشاوندي

به همين دليل كسي كه از نزديكان علي بوده باشد و او را مساعدت و . دارند را بزرگ مي
. ياري كرده باشد و جزو شيعيان و پيروان او باشد، او برتر و افضل است نه افراد ديگر

شيعه تطبيق كنيد، آن را صحيح خواهيد يافت واهللا هاي  اگر اين قاعده را بر همه روايت
 . المستعان

_____________________________________________________________  
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صلي اهللا عليه و  - پيامبر «: نويسد  مي 162صفحه  48موسوي در مراجعه شماره  -21
و . اين فرد پيشواي نيكوكاران«: آله وسلم در حالي كه بازوي علي را گرفته بود، فرمود 

شود و كسي  كمك و ياري واقع ميمورد . كسي كه او را ياري كند. قاتل گنهكاران است
اين [خورد آنگاه  شود و شكست مي كه او را نااميد كند يا شكست دهد، نااميد مي

حاكم آن را تخريج كرده است و در كنز . »خواند] بر مردم[را با صداي بلند ] عبارات
در اسناد آن . العمال به او نسبت داده شده است كه اين حديث مكذوب و دروغين است

وجعفر بن عبداهللا بن يزيد وجود ارد كه فردي كذاب و دروغگوست و حديث جعل اب
  1.»كرد وي در سامرا بود و حديث جعل مي«: گويد  مي] درباره او[ابن عدي . كرد مي

موسوي با نقل تصحيح حاكم و عدم ذكر رد اين حديث توسط ذهبي به خوانندگان 
به خدا قسم اين حديث موضوع : م گوي من مي«: گويد  ذهبي مي. خيانت كرده است

به  .»2تو عليرغم معلومات گسترده چقدر جاهل هستي. است و احمد كذاب است
ات چه اندازه كم  عقل هستي و دين و امانتداري چقدر دروغگو و بي: گوييم  موسوي مي

آن را ساختگي  357حديث شماره ) 1/532(شيخ الباني در السلسله الضعيفه !! است؟
 .تدانسته اس

زماني «: كند  نقل مي -صلي اهللا عليه وسلم  –موسوي اين روايت را از پيامبر  -22
او : كه در معراج مرا به آسمان بردند پروردگارم به من درباره علي سه امر را وحي كرد 

و آن را به حاكم نسبت داده . »مانند است سرور مسلمانان امام پرهيزگاران و رهبر بي
. آن را به كنز العمال نسبت داده است 163صحفه  48شماره  است و در پاورقي مراجعه

دار كرده است موسوي  حاكم با آوردن اين حديث و تصحيح آن خودش و كتابش را لكه
يك بار ديگر حاشيه ذهبي بر اين حديث و بيان كذب آن را كتمان كرده است بلكه حتي 

نظر سه تن از علماي بزرگ درباره تعليق نويسنده كنز العمال بر آن را نيز كه بر گرفته از 
گفته است ] دربارة آن[ابن حجر «: نويسد  رد اين حديث است ذكر نكرده است وي مي
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دانم ابن  اين حديث بسيار ضعيف و منقطع است ذهبي گفته است آن را ساختگي مي
رسد كه توسط بعضي  عماد گفته است اين حديث بسيار منكر است و چنين به نظر مي

صلي اهللا عليه و  -اين صفات فقط از آن رسول خدا . ن غالي جعل شده باشداز شيعيا
 1.»]يا هر كس ديگر[است نه علي  - آله و صحبه و سلم 

اي از علم حديث داشته  كسي كه كمترين بهره«: فرمايد  شيخ االسالم ابن تيميه مي
جايز -ه وسلم صلي اهللا علي - داند و نسبت دادن آن به پيامبر  باشد آن را ساختگي مي

سيد المرسلين و امام المتقين و (كسي را -صلي اهللا عليه وسلم  -و ما جز پيامبر . نيست
آن ) 353عالمه الباني نيز در السلسله الضعيفه شماره  »2...دانيم نمي) قائد الغرّ المحجلين

  . را ضعيف دانسته است
آگاه باشيد كه «: فرمود –صلي اهللا عليه وآله وسلم  –پيامبر : گويد  موسوي مي -23

كنم كه اگر بدان چنگ بزنيد، پس از آن هرگز  من شما را به سوي چيزي راهنمايي مي
به همان اندازه كه مرا دوست داريد او را . اين علي است] آن: [گمراه نخواهيد شد 

. گذاريد به او احترام بگذاريد دوست داشته باشيد و به همان اندازه كه به من احترام مي
زيرا جبرئيل مرا بدان چيزي امر كرده است كه از سوي خداوند عزوجل آن را به شما 

. اين حديث باطل و منكر است. و آن را به طبراني در الكبير نسبت داده است» گفتم
موسوي اين حديث را . اساس و داراي اشكاالت فراواني است اسناد آن بسيار واهي و بي

ا تعليق مبني بر ضعيف و منكر بودن آن را از خوانندگان از كنز العمال نقل كرده است ام
دربارة اين [ابن كثير «: نويسد  متقي هندي در آنجا دربارة آن مي. پنهان كرده است

آنگاه موسوي با سخافت و پستي هر چه  .»3اين حديث منكر است: گويد  مي] حديث
 48در مراجعه شماره  كند و بيشتر كه شايسته اوست، جهل و ناداني خود را آشكار مي

چگونه ] صلي اهللا علي وآله وسلم –رسول خدا [ببينيد كه «: نويسد  مي 164صفحه 
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اين بدان . مشروط كرده است] و پيروي از او[گمراه نشدن آنها را به چنگ زدن به علي 
ها علي  آيا نگفتيم كه رافضي. »معني است كه كسي كه به او تمسك نجويد گمراه است

و امت را تكفير و ! شمارند؟ بزرگ مي –صلي اهللا عليه و آله وسلم  –پيامبر را بيش از 
به عالوه آيا آن چيزي كه بايد بدان تمسك جست و از آن پيروي كرد، ! كنند؟ تضليل مي

صلي اهللا عليه و سلم است؟ كدام  –رضي اهللا عنه، قرآن، سنت، يا رسول خدا  –علي 
فاستمسك بالذي «: فرمايد  به پيامبرش مي يك از اينها مراد است؟ خداوند خطاب

: » و إِنَّه لَذكرٌ لَك و لقَومك و سوف تُسأَلُونَ* أُوحي إِلَيك إنَّك علَي صرَاط مستَقيم 
تو قطعاً بر راه راست ] زيرا[چنگ بزن ] محكم[بدان چيزي كه به تو وحي شده است «

دربارة [ايه بيداري تو و قومت است و از شما م] كتاب يعني قرآن[و آن * قرار داري 
يا اينكه دين خداوند . 44و  43سورة زخرف آيه . »پرسيده خواهد شد] اين برنامه الهي

شود كه او كسي نيست جز يكي از مسلمانان؟ پس پيامبر  فقط براساس يك مرد بنا مي
در حديث -صلي اهللا عليه وسلم  -چه جايگاهي دارد؟ منزلت قرآن چيست؟ پيامبر 

تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب اهللا و «فرمايد  صحيح مي
ام كه اگر بدانها چنگ بزنيد هرگز  من در ميان شما چيزي بر جاي گذاشته«. : »سنتي

اهل سنت و [به اين دو فرقه . »آن چيز كتاب خدا و سنت من است: گمراه نخواهيد شد 
 . آن دو يكي را انتخاب كن كه حقيقت از باطل مشخص شده استنگاه و از ميان ] شيعه

البالغه ابن ابي الحديد معتزلي شيعي نسبت  موسوي حديث را به شرح نهج: توجه 
آيا باالتر از اين جهلي وجود . كند ببينيد چگونه عليه ما به كتابهايشان استناد مي. دهد مي

  : شاعر در اين باره سروده است ! دارد؟
طانزون له فقيهقال ال

 

و تاها  بهفصعد حاجبيه 
 

  طنز پردازان او را فقيه ناميدند ابرويهايش را باال انداخت و مغرور شد و به خود باليد 
أطرق للمسائل أي بأنّي

 

 و اليدري لعمرك ما طحاها 
 

و به جان تو ]. چنين هستم[در جواب سوالها سكوت پيشه كرد بدين معنا كه من   
  . دانست آن چه را كه گفته شده بود نمي سوگند
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صفحه  48هاي موسوي در مراجعه شماره  ها و فريبكاري ديگري از حيله  نمونه -24
صلي اهللا عليه وسلم  -پيامبر «: باشد كه گفت  مي - رضي اهللا عنه  -حديث ابوبكر  148

. »تنددست من و دست علي در عدالت با هم برابر هس«: فرمايد  در حديث ابوبكر مي -
دهد بدون اينكه از تخريج مؤلف كنز العمال سخني  وآن را به كنز العمال نسبت مي

مؤلف . شود زيرا باعث رسوايي و دروغين و ساختگي بودن حديث آشكار مي. بگويد
دهد كه اين تخريج  كنز العمال، متقي هندي آن را به ابن الجوزي در الواهيات نسبت مي

براي اثبات ساختگي و دروغ بودن اين حديث كافي  –ي بنا به گفته خود متقي هند –
ديني و تحريف كالم، همچنان عبدالحسين موسوي را  آيا شيعيان بعد از اين بي. است

» و قالوا ربنا إنّنا أطعنا سادتنا و كبرائنا فأضلونا السبيل«! دانند؟؟ امام و رهبر خودشان مي
ايم و آنان ما را از راه به  ن خود پيروي كردهما از سران و بزرگا! گويند پروردگارا و مي«: 

   67سورة احزاب آيه  .»...اند  در و گمراه كرده
اين زنديق رافضي نسبت به عايشه محبوب رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم  -25

عاطفي «: گويد  كند و مي ارزش يا حرام متهم مي طعن وارد و او را به هوي و اغراض بي
 - ر روزي كه اسماء بنت نعمان را به عروسي براي پيامبر و احساساتي عمل كردن او د

: گفت ] أسما[به او ] عايشه[شود وي  آوردند، هرگز فراموش نمي - صلي اهللا عليه وسلم 
أعوذ «: شود، وي خطاب به پيامبر بگويد  پيامبر دوست دارد زماني كه بر زنش وارد مي

المؤمنين رضي  همة كساني باد كه امتا آخر سخن باطلش لعنت خداوند بر » ...باهللا منك 
اين داستان  232صفحه  76موسوي در پاورقي مراجعه شماره . دهند اهللا عنها را دشنام مي

دهد چنانكه  خيالي رابه حاكم و ابن سعد به نقل از حديث ابي اسيد انصاري نسبت مي
مداً از عبدالحسين اين امر را ع .1اساس است گويد اسناد آن بي ذهبي در تلخيص مي

اين روايت از طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي . خوانندگان مخفي كرده است
: گويد  ابن عساكر دربارة او مي .»2متروك است«: گويد  ه او ميراست كه دارقطني دربا

_____________________________________________________________  
 ). 4/39(المستدرك مع التلخيص  -1
 ). 3/570(التهذيب  -2
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اگر به  .»1شود به او اعتماد نمي«: گويد  ذهبي مي. »رافضي و غير قابل اعتماد است«
يابي كه گوينده آن يا عايشه است يا حفصه چگونه  كني در ميگمانهاي او مراجعه 

عبدالحسين يقين پيدا كرده است كه گوينده اين سخن عايشه است؟ در اسناد ديگري كه 
 –ابن سعد آن را ذكر كرده است آمده است كه گوينده اين مطلب يكي از زنان پيامبر 

ه كداميك از همسران ايشان بوده است و معلوم نشده ك -صلي اهللا عليه وآله وسلم 
زيرا از طريق كلبي به . اساس و واهي است اما اسناد آن نيز بي. چنين حرفي زده است

اين امر موجب . نقل از پدرش روايت شده است كه پدرش به دروغگويي متهم است
شود يقين پيدا كنيم كه اين قصه از اساس باطل و دروغ است و الحمدهللا هيچ دليلي  مي

  . جود ندارددر آن و
رضي هللا  -موسوي بارها گمان و ادعا كرده است كه ابوبكر جزو سپاه اسامه  -26
بوده است كه در صفحات پيشين اين ادعاي او را پاسخ داديم و بطالن آن را  -عنهما 

ها  خواهيم بدان بپردازيم دروغگويي عالم بزرگ رافضي آنچه در اينجا مي. ثابت كرديم
رضي  -ند دربارة خروج ابوبكر همراه لشكر و سپاه اسامه ك موسوي است كه گمان مي

هاست، بله صحيح است اما  اگر قصد او اجماع رافضي. اجماع وجود دارد - اهللا عنهما 
اما اگر قصد او اجماع كساني است كه كالم آنان . اين اجماع در نظر ما ارزشي ندارد

 256صفحه  90راجعه شماره وي در م. ارزش استناد كردن را دارد، وي دروغ گفته است
اما او . سيرة حلبي را ذكر كرده است. نامد در ميان آن كتابهايي كه آنها مصادر و منابع مي

اش اقدام به فريب و نيرنگ نموده و سخن حلبي در اين باره را  براساس عادت هميشگي
صلي  -مبر پيا«: گويد  ناديده انگاشته و آن را از خوانندگان پنهان داشته است حلبي مي

مستثني كرد و به او دستو داد ] از ميان اصحاب خويش[اهللا عليه و آله وسلم ابوبكر را 
 - رضي اهللا عنه  -نماز بخواند يعني بين اين گفته كه ابوبكر ] به عنوان امام[براي مردم 

زيرا وي در ابتدا . جز و سپاه بوده است و اينكه از آن تخلف ورزيد منافاتي وجود ندارد

_____________________________________________________________  
 ). 161-6/159(ميزان االعتدال  -1
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به او دستور داد امامت  –و سپاه بود اما زماني كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله وسلم جز
بدين ترتيب بطالن ادعا و سخن . نماز مردم را بر عهده بگيرد از آن تخلف ورزيد

از سپاه و طعن نسبت به او را در  - رضي اهللا عنه  –ها مبني بر تخلف ابوبكر  رافضي
بدانيم كه وي به دستور پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم براي يابيم به ويژه زماني كه  مي

احمد  .»1به عهده گرفتن امامت نماز جماعت از سپاه جدا شد و از آن تخلف ورزيد
موسوي به كالم هر  .2اش دقيقاً نظري مشابه نظر حلبي دارد زيني دخالن نيز در سيره

اما وي اين . ود اعالم كرده استدوي آنها استناد كرد، و آن را جزو مصادر و منابع خ
اما بر . هاست، حذف كرده است قسمت از سخن ايشان را كه ردي بر شبهه رافضي

  . دشمن نبايد ايراد گرفت
چنانكه شهرستاني در ... «: نويسد  مي 268صفحه  90موسوي در مراجعه شماره -27

: له فرمود مقدمة چهارم كتاب الملل و النحل آورده است پيامبر صلي اهللا عليه و آ
لشكر اسامه را تجهيز كنيد خداوند ). : (جهزوا جيش اسامه، لعن اهللا من تخلف عنه(

توان هدف موسوي  بدون كمترين تأمل مي). كسي را كه از آن تخلف ورزد لعنت كند
ازذكر اين حديث باطل را دريافت زيرا قصد او را حقيقت به طور مخصوص ابوبكر و 

 . ستا -رضي اهللا عنهما  -عمر 

چه زماني شهرستاني . اساس است اما حديثي كه آن را ذكر كرده است همانند باد بي
جزو مصادر و منابع تخريج حديث و نسبت داده آن به او بوده است؟ ما به كسي كه 

گم شو كه كسي براي تو ارزشي قائل «: گوييم  علم كاهنان را به ارث برده است مي
و براي آن اسنادي ذكر و آن را  3كسي اسناد نداده استشهرستاني آن را به . »نخواهد شد

اي كه موسوي  حلبي در سيره. بلكه فقط لفظ آن را ذكر كرده است. تصحيح نكرده است
سخن اين رافضي «: نويسد  كمي پيشتر بدان استناد كرد و رواياتش را بدان نسبت داد مي

_____________________________________________________________  
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ه از لشكر و سپاه اسامه تخلف كسي را ك - صلي اهللا عليه وسلم  -مبني بر اينكه پيامبر 
 . »زيرا اساساً در احاديث لعن نيامده است. كند لعنت كرده مردود است

اش همين مطلب را ذكر كرده است كه موسوي كمي پيشتر  ابن دحالن نيز در سيره
زيرا در . كند بدان استناد كرده بود اما در اينجا از ذكر آن و السيره الحلبيه خودداري مي

 . ي براي سخنان باطل و نيات پليدش نيافته بودآنها راه

كند كه  ادعا مي 269صفحه  90چنانكه گذشت موسوي در مراجعه شماره  -28
آنها در «: از فرستادن سپاه اسامه اين بوده است كه  -صلي اهللا عليه وسلم  -هدف پيامبر 

ر آرامش و طالب د مركز حكومت نباشند و پس از آن كار براي اميرالمومنين علي بن ابي
گردند عهد خالفت تثبيت و عقد آن  تا اينكه زماني كه آنها بر مي. اطمينان به پيش برود

در جواب » ...براي علي محكم شده باشد و به دور از منازعه و اختالف باقي بمانند
خواست علي را  مي - صلي اهللا عليه وسلم  –اگر پيامبر : گوييم  موسوي و قومش مي

كرد؟  از مدينه دور كند، او را به جاي ابوبكر به امامت نماز منصوب ميخليفه و آنان را 
چگونه ممكن است او صلي اهللا عليه وسلم بخواهد آنها را از مدينه دور كند تا امر 

دهد امامت نماز را به  حكومت براي علي آسان گردد، در حالي كه به ابوبكر دستور مي
بدين  -صلي اهللا عليه وسلم  -اين كار پيامبر  ترديد بي. آيا عقل نداريد! عهده بگيرد؟

اين نظر همه . معني است كه فرد مورد نظر براي خالفت و رهبري مردم ابوبكر است
حتي دحالني كه . اند كساني است كه منصفانه و به دور از تعصب در اين امر انديشيده

اش چنين گفته  رهدر سي –هايش بسيار به او اعتماد و مراجعه كرده است  موسوي در نقل
هاي او را پسنديده است از نقل آنها خودداري و  اما زماني كه قسمتي از نوشته. است

در خالل موضوع سريه اسامه و ) دحالني(به طوري كه وي . چشم پوشي كرده است
اين امر اشاره به اين نكته است كه او «: نويسد  مستثني شدن ابوبكر براي امامت نماز مي

اما موسوي چه بسيار نصوص و متون نقل شده را  .»1ليفه بعد از پيامبرستخ -ابوبكر  –

_____________________________________________________________  
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اگر هدف پيامبر از ارسال و !!! كند گيرد و چه زشت آنها را تقطيع مي به بازي مي
تر از آن بودند كه از انجام  ترديد ضعيف فرستاندن آنها، اعالم حكومت علي بود، بي

زيرا او فرستادة خداوند بود . سرپيچي كنند -صلي اهللا عليه وآله وسلم  -فرمان ايشان 
تواند  چگونه انسان عاقل مي. شد كه از سوي پروردگار جهانيان حمايت و پشتيباني مي

تصور كند كه گروهي از انسانها كه فاقد رهبر و قدرت و تاييدي از سوي پروردگار 
رضي اهللا عنه  -  به عالوه اگر خالفت از آن علي! ؟!قوي غالب هستند بر او چيره شوند؟

خواست، وي ابزارهاي مادي مورد نياز به دست آوردن آن را  و حق او بود و آن را مي -
آنها را داور و . هايشان را به كار بيندازند ها كمي عقل اي كاش رافضي. در اختيار داشت

و «. حاكم قرار دهند و از تقليد موسوي و امثال او خارج شوند و از آنها برائت جويند
پيروان ] در اين هنگام[«: » ال الذين اتبعوا لو أنّ لنا كرّه فنتبرأ منهم كما تبرءوا منَّاق

داشتيم تا از آن بيزاري جوييم، همانگونه كه  مي] به دنيا[اين كاش بازگشتي : گويند  مي
   167سورة بقره آيه . »]و ناآشنايمان ناميدند[از ما بيزاري جستند ] امروزه[آنان 

ترين شيوه به  و يارانش را به زشت -صلي اهللا عليه وسلم  - وسوي پيامبر آنگاه م
اسامه را كه جواني  –پيامبر صلي اهللا عليه و آله وسلم «: گويد  كشد و مي تصوير مي

هفده ساله بود بدين علت به فرماندهي آنان منصوب كرد تا با مخالفت گروهي مقابله و 
ايشان از اين امر نگران بود كه در صورتي كه  همچنين. سركشي آنها را سركوب نمايد

كنند به خالفت بر گزيند در آينده با يكديگر  يكي از كساني را كه با يكديگر رقابت مي
صلي اهللا عليه  –دانيم آنها تدبير پيامبر  چنانكه مي. اختالف و نزاع پيدا خواهند كرد

تراض و در حركت به همراه را دريافتند به همين نسبت به فرماندهي اسامه اع -وسلم 
 - صلي اهللا عليه و سلم  -چه طعني و نيرنگ را به پيامبر  .»...سپاه او سستي كردند 

هاست  دهد كه اين امر شايسته دروغگويان دجال صفتي مانند رهبران رافضي نسبت مي
ترين  اند از سوي خدا آنها راستگوترين، با وفاترين و صريح نه پيامبران فرستاده شده

هاست كه بدان عادت  اما دروغ، فريب و نيرنگ از جمله صفات رافضي. انسانها هستند
كنند و آنها را به اين صفات  آنها نسبت به همة مردم حتي پيامبران بدگماني مي. اند كرده
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آيا بايد خدواند را كه ! إنا هللا و إنا إليه راجعون: پس بايد گفت . نمايند متهم مي
نسبت به «: » رحماء بينهم«: فرمايد  ن است، تصديق كنيم كه ميراستگوترين راستگويا

يا موسوي و رهبران ديگر شيعه را  29سورة فتح آيه . »يكديگر مهربان و دلسوز هستند
  ! تصديق كنيم؟

اي از اصحاب از بيعت با ابوبكر  كند كه عده گويد و ادعا مي موسوي دروغ مي -29
االحتجاج امام طبرسي به نقل از كالم خالد  از جمله آنچه در كتاب«: خودداري كردند 

 292صفحه  106و در پاورقي مراجعه شماره . »وجود دارد.. بن سعيد بن عاص اموي و 
و قسمتي از روايت را كه با ادعاي او همخواني . دهد آن را به طبقات ابن سعد نسبت مي

ا كه موسوي آن كند روايتي ر دارد ذكر و آن قسمت را كه با آن تناقض دارد حذف مي
ذكر كرده است، قابل ثبوت نيست زيرا ابن سعد آن را از طريق واقدي و او هم از طريق 

و سند آن را هم آورده  1جعفر بن محمد بن خالد بن زبير بن عوام آن را ذكر كرده است
حديث واقدي كه استاد ابن سعد بوده است . اساس است است كه اين سند كامالً بي

به عالوه در اين روايت كه ضعيف  .2اديث جعفر نيز منكر هستندمتروك است و اح
چيزي جز تأخير خالد در بيعت با ابوبكر به مدت سه  –بودن سند آن را مشاهده كرديم 

قسمتي از . ماه وجود ندارد كه خالد پس آن با ابوبكر بيعت با رضايت از او اطاعت نمود
روزي ابوبكر براي . ن خودداري كردخالد سه ماه از بيعت كرد«: متن آن چنين است 

آيا دوست داري با تو : اش رفت و بر او سالم كرد خالد به او گفت  ديدار او به خانه
دوست دارم در صلحي كه مسلمانان در آن داخل شدند وارد : بيعت كنم؟ ابوبكر گفت 

بكر زماني كه ابو. كنم با تو بيعت مي] نماز عشا[موعد ما امشب : خالد گفت . گردي
ابوبكر نسبت به او نظر خوبي داشت و او را . روي منبر بود وارد شد و با او بيعت كرد

توز عبدالحسين آن را كه قسمتي  اين امري است كه اين رافضي كينه .»3داشت گرامي مي
_____________________________________________________________  

 ). 4/73(بقات الكبري الط -1
 ). 2/146(و ميزان االعتدال ) 1/250(المجروحين  -2
 ). 4/73(الطبقات الكبري  -3
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از متن روايت است از خوانندگان مخفي كرده است زيرا عليرغم استناد او بدان با 
اگر صحت و ثبوت آن را بپذيرد بايد آنچه را كه در آن . داردهاي او مطابقت ن خواسته

اما استناد كردن موسوي به . كند بگويد است و ادعاهاي او و همة شيعيان را ابطال مي
چه زماني . طبرسي رافضي جهلي است كه بر جهلهاي ديگر موسوي افزوده شده است

 اند؟  ها منبع احتجاج عليه اهل سنت بوده كتابهاي رافضي
خلق اهللا للحروب رجاالً

 

و رجاالً لقصعه و ثريد  
 

را براي جنگيدن خلقكرده است و گروهي ديگر را براي ] انسانهايي[خداوند مرداني 
  . آفريده است] آبگوشت[كاسه و تريد 

سپاس خدايي را كه ما را توفيق داد كه حقيقت را ظاهر و دروغين بودن باطل و 
 . اند حفظ كرد ر از آنچه آنان بدان گرفتار شدهپيروان آن را كشف كرد و ما

  
  :فصل هفتم 

  تناقض دارد ) المراجعات(مواضعي كه با مطالب همان كتاب 
كند آنگاه در جايي ديگر همان ادعا را نقض  وي در مواردي ادعايي را مطرح مي

  . كند كند و سپس از مدتي به او طعن وارد مي نمايد يا فردي را ستايش مي مي
همان نعمتي ] واليت آنها[آيا «: نويسد  مي 39صفحه  12ر مراجعه شماره وي د - 1

ترديد  سپس بي«: » ثم لتسألُنَّ يومئذ عن النعيم«: فرمايد  نيست كه خداوند دربارة آن مي
وي قبل از آن  8؟ سورة تكاثر آيه .»در آن روز از شما دربارة نعمت سوال خواهد شد

آيا واليت آنها همان امانتي نيست كه خداوند درباره آن «: دربارة واليت ائمه گفته بود 
إنا عرضنا األمانه علي السموت و األرض و الجبال فأبين أن يحملنها و «: فرمايد  مي

را بر ] اختيار و اراده[ما امانت «: » أشفقن منها و حملها االنسان إنه كان ظلوماً جهوالً
انجام وظيفه اختيار [عرضه داشتيم و ] تو همة جهان خلق[آسمانها و زمين و كوهها 

همراه با مسئوليت و انجام وظيفه اجباري بدون مسئوليت را بديشان پيشنهاد كرديم 
و از پذيرش امانت خودداري كردند واز ]. جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند
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داراي موقعيت و [زير بار آن رفت ] اين اعجوبه جهان[آن ترسيدند و حال اينكه انسان 
برند و قدر اين  پي به ارزش وجودي خود نمي[آنان ] بسيار ممتازي شد اما برخي از

به اين تناقض . 72سورة احزاب آيه » ...واقعاً ستمگر و نادانند ] دانند و مقام رفيع را نمي
گويد  گويد كه امامت امانت است، بار ديگر مي در استنادهايش دقت كنيد يك بار مي

تو را خدا از شما يك سوال دارم بدان جواب دهيد و اگر واليت آنها . تنعمت اس
نعمت است پس چرا آسمانها، زمين و كوهها از قبول تحمل آن خودداري كردند و از آن 

با علم به اينكه خداوند سبحانه و تعالي اين امر را بر !! روي گرداندند و ترسيدند ؟؟
اگر چنانچه واليت آنها نعمت بود، . سرزنش نكردايشان خرده نگرفت و آنها را توبيخ و 

  . بود عدم قبول آن از سوي آنها به معناي جهل آنها و سرزنش خداوند مي
بلكه حتي زماني كه انسان تحمل بار اين امانت را قبول كرد خداوند او را با صفات 

ا صحيح بود، آي مي!! اگر آن امر، واليت آنها كه نعمت است؟؟. جهل و ظلم توصيف كرد
است كه خداوند انسان را كه نعمت را قبول كرده است با صفت جهل و ظلم وصف 

  !! كند آورد و چگونه آنها را رسوا مي ببينيد كه جهل چه باليي بر سر جاهالن مي! نمايد؟
كند كه بخاري نه تنها به  پردازد يك بار ادعا مي موسوي به تناقض گويي مي - 2

بودن و بغض  اد كرده است كه غالي بوده و به رافضيرجال شيعه بلكه به كساني استن
در ميان اساتيد بخاري «: گويد  اند وي مي متهم بوده -رضي اهللا عنهما  -ابوبكر و عمر 

متهم ] نسبت به شيخين[رجال شيعه وجود دارند كه به رافضي بودن و بغض و كينه 
. عدالت آنها نشده استدار شدن  اند در نظر بخاري و ديگران اين امر موجب خدشه شده

 14مراجعه شماره » ...اند به طوري كه با خيال راحت در صحاح به آنها استناد كرده
كه بخاري نسبت به اهل بيت و . كند وي در جاي ديگري از كتاب ادعا مي 50صفحه 

!! كند پيروان آنها كينه و بغض در دل دارد و از آنها روايت و فضايل آنها را ذكر نمي
بود، از  گويد بخاري آنگونه مي اگر چنانچه موسوي مي 125صفحه  22شماره مراجعه 
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كرد، بلكه بابهايي از كتابش را به ذكر  آن كساني كه بدانها اشاره شد حديث روايت نمي
  1.داد اختصاص نمي - رضي اهللا عنهم  -فضايل علي و افراد ديگري از اهل بيت 

ان بيوگرافي حسن بن حي، عبارت در بي 64صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  - 3
وي ثقه و داراي احاديث صحيح و «: كند كه گفته است  ابن سعد دربارة او را نقل مي

موسوي چرا به نظر ابن سعد مبني بر ثقه . »فراواني بود، همچنين وي شيعه مسلك بود
فت گ كرد و نمي كند؟ آيا وي به ابن سعد طعن وارد نمي بودن حسن بن صالح استناد مي

ابن : گويد  كند، اگر آنگونه كه موسوي مي كه او نسبت به شيعيان و رجال آنها ظلم مي
داند و چرا  سعد چنين باشد و دشمن شيعيان باشد چرا حسن بن صالح را ثقه مي

در  63صفحه  16كند؟ و چنانكه موسوي در مراجعه شماره  موسوي به قول او استناد مي
از جمله كساني كه با حارث «: گويد  كند و مي م ميبيوگرافي حارث أعور او را مته

به طوري كه در جلد ششم كتاب . كردند، محمد بن سعد بود دشمني و مخالفت مي
و چنانكه عادت . »او سخنان زشت و بدي دارد«: نويسد  طبقات پس از ذكر بيوگرافي مي

به طوري . گرفت هميشگي او نسبت به رجال شيعه بود، به او ظلم كرد، حق او را ناديده
گويد،  اگر موسوي راست مي» ...كند  كه در علم و عمل نسبت به آن انصاف پيشه نمي

براي ! چرا ابن سعد حسن بن صالح را كه شيعه بود به خاطرتشيعش تضعيف نكرد؟
حديثي از  2اينكه خيال موسوي و پيروانش را آسوده كنيم بايد گفت در سنن أبي داود

كند كه در آن اثبات مسح بر خفين وجود دارد و او يكي از  حسن بن صالح روايت مي
دهد كه حسن،  عموم شيعه به اين امر اعتقادي ندارند و نشان مي. رجال آن حديث است
هاي كتاب المراجعات نظري بيفكند در  كسي كه به پاورقي. شيعه غالي نبوده است

ي چرا چنين تناقض گويي موسو. يابد كه بيشتر منابع آن كتاب طبقات ابن سعد است مي
  ! كند ؟ مي

_____________________________________________________________  
صلي  –البخاري، باب مناقب علي، باب مناقب جعفر، باب مناقب العباس، باب مناقب قرابه رسول اهللا : نگا  -1

 . 3716الي  3701احاديث شماره  -اهللا عليه وسلم 
 . 180حديث شماره ) 1/180(مع عون المعبود  سنن ابي داود -2
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بعد «: گويد  همچنين موسوي دربارة بيوگرافي ابوالحجاف داود بن ابي عوف مي - 4
. »از آنكه دو سفيان از او حديث روايت كردند، ديگر نظر نواصب به او زياني نرسانيد

منظور او از نظر نواصب كالم ابن عدي درباره داود بوده  67صفحه  16مراجعه شماه 
او شيعي . به نظر من او جزو كساني نيست كه به او استناد شود«: است كه گفته است 

عبارت موسوي نشان  .»1كند در فضايل اهل بيت است است و بيشتر آنچه روايت مي
دهد كه موسوي داود بن أبي عوف را به علت تأييد او توسط سفيان، شقه و مورد  مي

ان درباره راويان ديگري كه سفيان آنها را تكذيب پس چرا موسوي با سفي. داند اعتماد مي
 ! كند هم عقيده و هم رأي نيست؟ يا علت اين امر هوي و تعصب است؟ مي

يوم يمان إذا ما جئت من يمن
 

و إن القيت معديا فعدناني  
 

دربارة بيوگرافي فضيل بن مرزوق  100صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  - 5
در آنچه از او دربارة حديث تأمير روايت كرده است به او زيد بن حباب «: نويسد  مي

كند عبارت از انتصاب  حديث تأمير كه موسوي آن را تكذيب مي. »دروغ بسته است
به امارت است كه زيد بن حباب آن را از  - رضي اهللا عنهم  -ابوبكر و عمر و علي 

بدانيد بايد گفت  ل و حماقت موسوي رابراي اينكه ميزان جه. يت كرده استفضيل روا
راوي است كه موسوي آنها را ذكر كرد و گفت آنها شيعه  100زيد بن حباب جزو آن 

قرار دارد و قول ابن عدي  28اند ودر رديف  هستند و اهل سنت بدانها استناد كرده
او جزو افراد صادق كوفه است كه در راستگو بودن : درباره او را ذكر كرد كه گفته بود 

طبيعي است كه . و موسوي او را جزو رجال شيعه بر شمرده بود. »شك كرد توان او نمي
اما او از راي خود برگشت و . ذكر او نشانه ثقه و مورد اعتماد بودن او نزد موسوي است

شود خوانندگان به موسوي بخندند و او را مورد  آيا اين امر باعث نمي. او را تكذيب كرد
ر نيست او را به همان صفتي وصف كنيم كه در ميان ت آيا شايسته! تمسخر قرار دهند؟

 . بله چنين است: گوييم  تر است؟ مي شان گمراه علما رواج دارد كه او از االغ خانه

_____________________________________________________________  
 ). 3/30(ميزان االعتدال  -1
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كسي كه از نيات دروني بخاري نسبت به امير «: گويد  موسوي درباره بخاري مي - 6
الي از نصوص داند كه كتاب او خ المؤمنين و ساير اهل بيت اطالع داشته باشد، مي

همچنين » ...كند  ارزشمند آنهاست و قلم او از بيان خصائص آنها خودداري مي
اند زيرا  بخاري و مسلم و امثال آنها بدين علت آن را تخريج نكرده«: نويسد  مي
اين دليل رويگرداني آنها از . اند كه با نظر آنها دربارة خالفت تناقض دارد دانسته مي

آنان از بيم اينكه اين مطالب مانند سالحي . ون صريح بوده استبسياري از نصوص و مت
مراجعه شماره » ...دانستند  در دست شيعيان باشد آن را كتمان كردند در حالي آن را مي

صلي اهللا عليه  -كند كه پيامبر  موسوي در اينجا ادعايي را مطرح مي. 152صفحه  22
موسوي . نهان و ضمير انسانهاست نيز چنين ادعايي نداشتند و آن دانستن -وسلم 

چگونه از نيات دروني بخاري اطالع پيدا كرده است؟ همچنين او سخن خودش را 
ادعا كرده بود كه بخاري از  50صفحه  14نقض كرده است وي در مراجعه شماره 

اين . گروهي از رافضه كه نسبت به ابوبكر و عمر كينه داشتند، حديث تخريج كرده است
حتي . پيروان اهواء و فرق است كه هدف آنها رد حق و راندن آن است عادت هميشگي

منظور موسوي از حديثي كه بخاري و مسلم . اگر اين امر داراي تناقض آشكاري باشد
در . اساس و واهي است باشد كه يك حديث بي اند حديث الدار مي آن را تخريج نكرده

توسط  -رضي اهللا عنهم  – صفحات پيشين از تخريج فضايل علي و ساير اهل بيت
 : اما چنانكه شاعر سروده است . بخاري و علماي ديگر اهل سنت سخن گفتيم

ما في األرض إرضاء حاسد أصعب 
 

و عيش ذكي بين قومٍ بهائم  
 

ترين كار روي زمين اين است كه حسودي را راضي گرداني يا  ترين و مشكل سخت
 ! وه چهارپايان زندگي كنداينكه فرد باهوش و عاقل در ميان گر

در روز عرفات در حجه  -صلي اهللا عليه و آله  –پيامبر «: گويد  موسوي مي - 7
] دين را[علي از من است و من از علي هستم و كسي جز من و علي «: الوداع فرمود 

كسي كه به اين «: نويسد  مي 165صفحه  48و در پاورقي مراجعه شماره » كند ابالغ نمي
ترديد در حجه  يابد كه اين حديث بي د احمد مراجعه كرده باشد در ميحديث در مسن
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سپس در همان پاورقي . اين سخن و كالم عبدالحسين بود» ...الوداع گفته شده است 
اين مطلب را زماني فرمودند كه علي را  -صلي اهللا عليه وسلم  -نويسد كه پيامبر  مي

گرداند و سورة برائت را با خود برد تا آن را فرستاد تا به ابوبكر ملحق شود و او را باز 
به اتفاق همة اهل سير و اخبار اين امر در سال نهم . ابالغ كند] به مردم[به جاي ابوبكر 

 - رضي اهللا عنه  -روي داد كه ابوبكر  ينيك سال قبل از حجه الوداع و زما هجري و
نش را بازيچه خود قرار شيطان چگونه پيروا. واقعاً امر عجيبي است. امير الحاج بود

شاعر چه خوب . كند دهد و چگونه ديدگان آنان را كور و به اعمال زشت دچار مي مي
 : سروده است 

أعمي يقود بصيراً ال أبالكم
 

قد ضلّ من كانت العميان تهديه  
 

كسي كه راهنماي او . او فرد نابينايي است كه افراد سالم را راهنمايي و رهبري كند
  . شود بينا باشد قطعاً گمراه ميكور و نا

هاي  آيا عمل كردن به نشانه«: نويسد  مي 249صفحه  82موسوي در مراجعه  - 8
اين » !..شود؟ ترس از قبيل شمشير كشيدن يا آتش زدن، ايمان به عقد بيعت محسوب مي

بيعت كردند و  - رضي اهللا عنه  - اين امر دارد كه كساني كه با ابوبكر به حرف او اشاره 
ي هم جزو آنها بود بعد از اينكه به وسيله شمشير يا آتش تهديد شدند فقط به خاطر عل

كه اين كالم با مطلبي كه پيشتر گفته بود تناقض دارد وي . ترس از جانشان بيعت كردند
چنانكه مشهور است علي و ائمه «: نويسد  مي 246صفحه  82در همان مراجعه 

اين در نظر هر انسان » ...ت اسالمي پرداختند معصومين به پشتيباني از حاكمان حكوم
به اراده خودش بيعت كرده است پس  -رضي اهللا عنه  -عاقلي بدين معناست كه علي 

كند كه او از ترس كشته شدن يا سوزاندن  چرا موسوي در آخر همان مراجعه ادعا مي
عجب هاي موسوي ت آيا شما از حجم فراوان دروغها و حيله! اش بيعت كرد؟ خانه
گويي موسوي در آخر مراجعاتش، مطالب قسمتهاي اول آنها را فراموش ! كنيد؟ نمي

 ! كرده است
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خواست در اواخر  مي -صلي اهللا عليه وسلم  - اي كه پيامبر  موسوي دربارة نوشته - 9
گفتند شايد عمر از آن بيم داشت كه منافقان به علت نوشته «: گويد  عمرش بنويسد، مي

اري پيامبر نسبت به صحت آن نوشته طعن وارد كنند و اين امر شدن آن در زمان بيم
اين امر با وجود سخن پيامبر «: گويد  شمارد و مي آنگاه آن را بعيد مي. »موجب فتنه شود

شويد، محال است زيرا  گمراه نمي» ال تضلوا«: كه فرمود  و سلم صلي اهللا عليه و آله
پس . امان ماندن شما از گمراهي استنصي بر اين نكته است كه آن نوشته موجب در 

 88مراجعه شماره » !چگونه ممكن است كه به علت طعن منافقين موجب فتنه گردد؟
صلي اهللا عليه  - پيامبر «: نويسد  مي 258صفحه  86اما او در مراجعه شماره . 263صفحه 
 هديان گفت كه: بدين علت از نوشتن منصرف گرديد كه سخن آنها يعني هجر  - وسلم 

زيرا پس از آن براي . او را به وسيلة آن غافلگير كردند، او را وادار به انصراف كرد
چگونه «آنگاه كالم خودش » نوشتن آن نتيجه و اثري جز فتنه و اختالف باقي نماند

. را فراموش كرده است. »ممكن است به علت طعن و سرزنش منافقان موجب فتنه گردد
موسوي بيشتر به كالم آدمهاي مست و اليعقل شبيه  هاي گويي ها و تناقض اين سفسطه

اين امري است كه به علت تناقض شديد و نزديكي وتشابه دو . است تا به تحقيق علمي
براي توجه اين امر در حالت بيشتر . خنداند نظر نه تنها بزرگان كه كودكان را نيز مي

بسيار دروغگو و بسيار احمق بوده است يا  –موسوي  –يا اين فرد . متصور نيست
اما به هر حال خداوند او را رسوا . فريبكار و مكار كه هر دو احتمال بسيار تلخ است

  . كرده است
پس «: نويسد  در تناقضي صريح مي 305صفحه  110موسوي در مراجعه شماره  -10

كند علي آن را تأليف كرده است كتابي را  از آن يعني مصحف فاطمه كه موسوي ادعا مي
اين امر را  - رضي اهللا عنه  - و علي » ها تأليف كرد و آن را الصحيفه نام نهاد دربارة ديه
از ميان صحابه فقط به او چيزي را اعطا كرده باشد، -صلي اهللا عليه وسلم  -كه پيامبر 
عالوه بر آن اين متني است كه . باشد اين امر دليلي عليه شيعه مي. كند انكار مي

به خدا ما كتابي نداريم كه آن را بخواني جز كتاب «: د كن عبدالحسين آن را روايت مي
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كه حجتي عليه او در ابطال ادعايش دربارة مصحف » ...خداوند تعالي و اين صحيفه 
فاطمه و كتابت قرآن توسط علي است كه شبيه تفسير آن بوده است و اين امر از 

  . تناقضات واضح و رسوايي موسوي است
 

  :فصل هشتم 
  : آن طعن در يكي از صحابه به تنهايي يا عامه ايشان باشد مواردي كه در 

پس از پيامبران، يعني بأي خود نسبت به بهترين مخلوقات موسوي با افكار س - 1
 8كند و در مراجعه شماره  طعن وارد مي -صلي اهللا عليه وآله وسلم  -اصحاب پيامبر 

كه بدان اشاره  و سلم ه و آلهدر اينجا به كالم پيامبر صلي اهللا علي«: نويسد  مي 23صفحه 
اي مردم :فرياد كشيد و ندا داد  جاهالن و غافالنكرديم، دقت كنيد زماني كه در ميان 

گذارم كه اگر بدان تمسك جوييد، هرگز  من در ميان شما چيزي از خود بر جاي مي
را  -رضوان اهللا عليهم  -احترامي او نسبت به صحابه  اين امر بي» ...گمراه نخواهيد شد

دهد و نشان دهنده اعتقاد و مذهب آنان دربارة اصحاب پيامبر است كه همة  نشان مي
سخني كه آنان دربارة ياران پيامبر اين امت . آنها به جز علي جاهل و غافل هستند

اين امر طعن ورزيدن . اند گويند يهود و نصاري آن را درباره ياران پيامبرانشان نگفته مي
. انجامد مي -صلي اهللا عليه وآله وسلم  - احترامي به پيامبر  ه به بيبه اصحاب خواه ناخوا

صلي اهللا عليه وسلم  -آنان به ياران پيامبر «: چنانكه بعضي از علماي سلف معتقدند كه 
كنند تا چنين القا كنند كه پيامبر آدم بدي بوده است و ياران بدي داشته  طعن وارد مي-

  . »داشت بود، دوستان و ياران نيكوكاري مي است و اگر فرد صالح و نيكوكاري
اي  و ياران با وفايش رابطه - صلي اهللا عليه وسلم  -ارتباط و مالزمت پيامبر 

صلي  -آن پيوندي است كه وحي دربارة آن نازل شده است و پيامبر . ناگسستني است
و در آن . تبه وجود آورده اس - رضي اهللا عنهم  - آن را با شاگردانش  - اهللا عليه و سلم 

  ! اي منافقان و پيروانشان وجود نداردرجايي ب
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گونه او در و چ... «: نويسد  مي 26صفحه  8موسوي در پاورقي مراجعه شماره  - 2
خالفت عامه و نيابت از پيامبر، برادر و دوستش را كه كسي جز او دين را به نقل از او 

صلي اهللا عليه  –زندان پيامبر را بر فر فرزندان وزغگذارد سپس  كند، كنار مي ابالغ نمي
اي را كه اين گمراه و گمراه كننده نسبت به  آيا كينه» ! ..دارد؟ مقدم مي - وآله وسلم 

ياران پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در دل دارد و سموم آن را در اينجا منتشر نمود 
قد بدت «:  كنيد؟ خداوند دربارة اين گونه افراد به درستي فرموده است مشاهده مي

دشمني از دهان آنان آشكار است و «: » البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر
ادبي انسانهاي پست فطرت  بي 118سورة ال عمران آيه . »آنچه در دل دارند بزرگتر است

 : رساند، زيرا آب به مقدار قلتين رسيده است  و فرومايه به كرامت بزرگان زياني نمي
ي السفيه يسبنيو لقد أمر عل

 

فمضيت ثمت قلت ال يعنني  
 

پس از آنجا گذشتم و . دشمن به انسان سفيه و كودن دستور دارد تا مرا دشنام دهد
رضي  - گفتم به من ربطي ندارد اين گفتة او كينه و بغض دروني او نسبت به اصحاب 

ف باشد، ان موسوي دهد و اگر قرار باشد كسي سزاوار اين اوصا را نشان مي -اهللا عنهم 
اما چنانكه . و كساني هستند كه رهبري او در دين را قبول دارند و با او هم رأي هستند

  : شاعر سروده است 
هل يضر البحر أمسي زاخراً

 

أن رمي فيه صبي بحجر  
 

 ! رساند؟ اي بيندازد، بدان زياني مي آيا اگر كودكي در دريايي پر آب سنگريزه

ادبي كرده  نسبت به خلفاي سه گانه بي 34صفحه  10شماره  موسوي در مراجعه - 3
كه درود فرستادن بر آنها را جزيي از صلوات واجب بر همه  يتا جاي«: نويسد  و مي

بندگانش قرار داده است و بدون آن درود فرستادن بر هيچ كدام از جهانيان صحيح 
   .»...أونورين أو أنوارنيست، خواه صديق باشد يا صاحب يك يا دو يا چند نور ذانور 

ترديد اين منحني مخيفي كه اين رافضي بدان رسيده است، ساخته دست ابليس و  بي
اما . گويد اش سخن مي يارانش است وي اين بار در اينجا بدون تقيه از نيات دروني

سوالي كه در اينجا پيش . كشد فرد به اندازة دردش فرياد مي: گويند  چنانكه پيشينيان مي
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چه چيزي باعث خشم و غضب موسوي و قومش از اين افراد شده : يد اين است آ مي
است؟ آيا اين امري كه موجب خشم آنها شده است بر پايي دين و انتشار اسالم در 
دوران خالفت آنهاست؟ يا رضايت خداوند و پيامبرش از آنها؟ يا سقوط حكومت 

كومتشان آنها را به خشم ها در دوران ح ساساني و روم و خاموش شدن آتش مجوسي
ها پاسخ دهند ما خداوند را بر  آورده است؟ الزم است دوستداران موسوي به اين سوال

و الذين «: فرمايد  چنانكه خداوند مي. دهيم دوست داشتن آنها شاهد و گواه قرار مي
نَا الذَّيِنَ سانإِخورلَنَا و لنَا اغفبقُولُونَ رم يهعدن بوا ماءانِ و ال تجعل في جقُونَا بِاإلِيمب

حيمر نُوا ربنا إنَّك رءوفمهاجرين و انصار [كساني كه پس از آنها «. : »قُلوبنا غالً للّذينَ آم
پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان آوردن بر ما پيش : گويند  آيند، مي مي] به دنيا
تو داراي ! منان در دلهايمان جاي مده، پروردگارااي نسبت به مؤ اند، بيامروز و كينه گرفته

بعد از ايمان به خداوند و فرستادة  10سورة حشر آيه » ..رأفت و رحمت فراواني هستي
  . او به حب و دوست داشتن آنها بيش از هر عمل ديگري اميدواريم

هاشم جدنا فان كنت غضبي
 

 خدوشا) القبيح(فاملئي و جهك  
 

و  ين هستي صورت زشتت را پر از خراشاز اين امر خشمگاگر . هاشم جد ماست
 . زخم كن

معاويه رهبر فرقه باغيه «: گويد  مي -رضي اهللا عنه  –موسوي دربارة معاويه  - 4
بود كه با اميرالمؤمنين دشمني و جنگ و بر منابر مسلمانان او را لعن كرده و ) ستمكار(

اش در دشمني با امام علي حديث  رميش آنها را به لعن او فرمان داد اما او عليرغم بي
در حقيقت كمترين . 137صفحه  28مراجعه شماره » ...منزلت را انكار نكرده است 

اي از اعمال ناپسند  شرمي در سلسله صفتي كه شايسته موسوي است وقاحت و بي
كاتب وي و دايي  - رضي اهللا عنه  -در حقيقت معاويه . اخالقي است كه شايسته اوست

وي در زمينه جنگ با علي اجتهاد كرده ولي . ستاالمؤمنين حبيبه بوده  برادر اممؤمنين 
زيرا . گيرد پس اجر اجتهاد به او تعلق مي. بوده است -رضي اهللا عنه  -حق با علي 

اند او شايسته اين امر بوده است و چنانكه در ميان  چنانكه مردمان دوران او شهادت داده
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اند به معني  بوده) ستمگر(معاويه و سپاهش فرقة باغيه  اهل علم معلوم است و اينكه
  . كافر و فاسق بودن آنها نيست

بلكه . لعن فرستادن بر علي، برخالف تصور موسوي در دوران معاويه وجود نداشت
چند سال پس از مرگ او در دوران مروان بن حكم به وجود آمد تا اينكه اميرالمؤمنين 

در حديثي كه موسوي آن را ذكر كرد و .  آن را برانداخترحمه اهللا –عمر بن عبدالعزيز 
چه چيزي موجب شد تا به «: در آن سخن معاويه خطاب به سعد آمده است كه گفت 

بدين امر تصريح نشده است كه معاويه او را به دشنام دادن واداركرد » علي دشنام ندهي؟
   1.لم آن را بيان كرده استدر شرح صحيح مس - رحمه اهللا  -چنانكه نووي . يا دستور داد

و كينه حزب فراعنه از .. «: نويسد  مي 207صفحه  64موسوي در مراجعه شماره  - 5
كند كه  موسوي در اينجا به صدر اول تصريح مي» ...كرد  نسل اول را در دل پنهان مي

ترديد از حدود قرن  نباشند، بي -صلي اهللا عيه و آله وسلم  - اگر منظور او ياران پيامبر 
آنگاه اين . شود آن را مدح كرده بود، خارج نمي -صلي اهللا عليه وسلم  -اول كه پيامبر 

لعنت خداوند بر ظالمان . كند احترامي مي دهد و به آنها بي متحجر نادان آنها را دشنام مي
ها دربارة صحابه گرانقدر پيامبر اسالم را  او با سخنانش عقيده خودش و رافضي. باد

ترديد  بي. كند توجهي مي به كالم پروردگار جهانيان دربارة مدح آنها بي كند و آشكار مي
اما روحيات فرعوني مريض . موسوي و قومش از برائت و پاكي اصحاب اطالع دارند

و جحدوا بِها و «: شود كه خداوند دربارة آنها فرموده است  آنها مانع قبول حقيقت مي
ا أنفُسهم ظُلماً و عديناستَيقَنَتهفساً فانظُر كان عاقبه المستمگرانه و مستكبرانه «: » لُو

بنگر سرانجام . معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند
مگر در دريا غرق نشدند و به دوزخ واصل [و سرنوشت تبهكاران چگونه شد؟ 

داني كه نصوص امامت و  و ميت«: گويد  سپس موسوي مي 14سورة نمل آيه » ]نگشتند؟
عهود خالفت از جمله اموري بودند كه ظالمان از آن بيم داشتند كه مبادا كاخهاي آنها را 
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در اين سخن او و شامل بودن آن بر همه كساني . »ويران و حكومت آنان را ساقط نمايد
شكال آن تا آخرين ا -رضي اهللا عنه  -كه خالفت اسالمي را بر عهده گرفتند از ابوبكر 

اما بايد از پيروان موسوي تعجب كرد كه چگونه او را به رهبري و . خالفت شكي نيست
 - پيامبر . خوانند اند در حالي كه آنان اين آفات را در مراجعات او مي امامت پذيرفته

 1.»مريض را بر سالم وارد نكنيد«: فرمايد  مي - صلي اهللا عليه و آله وسلم 

اند زيرا به كاربردن  چنانكه علما گفته«: او واجب است  محجور كردن فكر تجاوزگر
بريدن، تقطيع . »تر است حجر براي مصلحت اديان از مصلحت بدنهاي انسانها ضروري
  !! كردن و تباه كردن قسمتي از امور براي بقا كل آن امر جايز است

 يمر به علي جيف الكالب   و من جعل الغراب له دليالً

 . اهنماي خويش قرار دهد، او را به الشه سگها خواهد كشاندكسي كه كالغ را ر

رضي اهللا  -المؤمنين عايشه  كند به شخصيت ام موسوي در حالي كه تالش مي - 6
اما پيامبر . كرد از ديگران برتر است شايد او گمان مي«: نويسد  احترامي كند مي بي - عنها 

اين پست فطرت بزدل در ادامه . »ردك صلي اهللا عليه و آله وسلم اين امر را تأييد نمي -
المؤمنين عايشه اين امر را دريافته  از دقت در رفتار و گفتار ام] پيامبر[وي «: نويسد  مي
. كند در اينجا او تظاهر به ادب و سخنان شيرين مي 224صفحه  72مراجعه شماره . »بود

امبر صلي اهللا عليه و كشد تا به محبوبترين فرد در نظر پي آنگاه شمشير چوبينش را بر مي
خود را بزرگتر از آنچه استحقاق آن  -رضي اهللا عنها  - عايشه . سلم طعن وارد كندو آله 

ديد بلكه چنانكه عادت اهل فضل است آنها عليرغم داشتن مراتب عالي  را داشت، نمي
وي . ديد كنند وي نيز خود را كمتر از آنچه شايسته او بود، مي نفس خود را سركوب مي

: س از آنكه خداوند او را در جريان افك تبرئه كرد و برائت او را آشكار ساخت، گفت پ
ترديد  كردم دربارة من وحي نازل شود تا تالوت شود و بي به خدا قسم گمان نمي«

دانم كه خداوند عزوجل دربارة من سخني بگويد كه تالوت  خودم را حقيرتر از آن مي

_____________________________________________________________  
 ). 2221(و مسلم كتاب السالم حديث شماره ) 5774(البخاري، كتاب الطب، حديث رقم  -1



  »عاتالمراج«هاي سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده  شالق

 

133

پوچ و واهي پر كرده است او در نهان و آشكار به  موسوي كتابش را از سخنان .»1شود
. كند ن وارد ميدهد و به آنان طع دشنام مي -صلي اهللا عليه وآله وسلم  -اصحاب پيامبر 
كند و در  انهاي فرومايه، طعنه زننده و هر شيطان ملعوني را مدح مياما در مقابل انس

ات المؤمنين و سروران متقين كند كه گويي َآنان از امه ستايش آنان چنان مبالغه مي
... و  76-74در مراجعه شماره . كنيد آيا ميزان انصاف موسوي را مشاهده مي! برترند

پردازد و در آن به خود پسندي  احترامي به ام المؤمنين مي درباره او به نشر كاذيب و بي
كه خداوند  بود اگر موسوي مؤمن بود آنگونه مي. پردازد ها مي ها و گمان و انواع تخمين

و لوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان «: فرمايد  مي
بايستي وقتي كه  چرا نمي«: » يعظكم اهللا ان تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين* عظيم 

سبحان . ما سزاوار آن نيستيم كه زبان بدين تهمت بگشاييم: گفتيد  شنيديد، مي آن را مي
كند كه اگر مؤمن هستيد مبادا چنين  خداوند نصيحتتان مي!* اين بهتان بزرگي است اهللا

زيرا ايمان راستين با اين . و خويشتن را آلودة چنين معصيتي كنيد[كاري را تكرار كنيد 
   16- 17سورة نور آيه . »]امر تناقض دارد

ه است، پيامبر را كه گفت -رضي اهللا عنها  –شرم، ام امؤمنين عايشه  اين رافضي بي - 7
نمايد  كند و به پيامبر طعن دارد و او را مسخره مي در حجره او از دنيا رفت تكذيب مي

اگر چوپاني در حالي كه سر او بين گردن و سينه يا شانه تا چانه يا زانوي «: گويد  و مي
اش وصيتي نكرده است، از دنيا برود آن امر را  زنش قرار دارد، اما دربارة چوپاني گله
: شود  آنگاه دچار تعصب و دروغگويي مي» ...ضايع كرده و به تأخير انداخته است 

كرد اين فضيلت را  زماني كه او تالش مي –خداوند ام المؤمنين را عفو كند، اي كاش «
زيرا اين امر از آنچه او ادعا كرد به مقام . داد آن را به پدرش نسبت مي - از علي بستاند 

اين كالم حماقت و ناداني شديد . 237صفحه  76مراجعه شماره » ...پيامبر سزاوارتر بود 
در اينجا او پيامبر . درماني است كه هيچ عالجي ندارد دهد و درد بي موسوي را نشان مي
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امانتداري او اعتراف كرده بودند بدون  را كه كفار قريش به -  عليه وسلم صلي اهللا -
به ضايع  ر كنار همسرش از دنيا رفته استاش د جز اينكه او در خانه يهيچ دليل خاص

و خداوند موسوي را رسوا كند، ! سازد؟ كردن امتش متهم مي كردن امانت الهي و گمراه
اش از دنيا نرود قرار است در كجا وفات  اش و در كنار خانواده پس اگر فردي در خانه

جره عايشه از دنيا به عالوه اين امر بدين معني نيست كه زماني كه پيامبر در ح! نمايد؟
صلي اهللا عليه  -دانيم پيامبر  زيرا مي. رفت امتش را رها و آنها را دچار سرگرداني كرد

را به  -اش ابوبكر رضي اهللا عنه  روزي كه از دنيا رفت پس از اينكه خليفه -وسلم 
امامت نماز مسلمانان كه بزرگترين عبادت ديني آنهاست كه خداوند او را براي آن 

اش شد آنگاه  كرده بود با اطمينان نسبت به امتش پس از خودش وارد خانهمنصوب 
گويد و دروغگويي در ذات و وجود  موسوي انتظار دارد همچنانكه او همواره دروغ مي

او ريشه دوانده است، ام المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها نيز دروغ بگويد و اين فضل را 
كافر «ل آمده است دربارة موسوي بايد گفت اما چنانكه در مث. به پدرش نسبت بدهد

راستگويي در نظر موسوي چنان منفور است كه . »همه را به كيش خود پندارد
ها به خاطر داشتن چنين عالمي  به رافضي. پندارد راستگويان را مجرم و گناهكار مي

  : گوييم شاعري چنين سروده است  تبريك مي
هبأصبح الصدقُ س

 

  ه و األكاذيبمأوس
 

ها به مدالهاي افتخار تبديل  راستگويي موجب بدنامي و دشنام شده است و دروغ
 . شده است

كسي كه كتاب موسوي را مطالعه كرده باشد كمترين چيزي را كه در آن مشاهده 
 . طرفي در بحث است كند اين است كه اين كتاب به دور از ادب نزاكت و بي مي

كند  طعن وارد مي -صلي اهللا عليه و سلم  -ب پيامبر ادب به اصحا  اين رافضي بي - 8
ها كه بسياري از اصحاب نه تنها به آنها  و بسياري از اين گونه سنت... «: گويد  و مي

شان بر خالف آن  هاي نفساني كردند بلكه به خاطر پيروي از هوي و خواسته عمل نمي
ظر آنان بر هر دليل ديگري اما اغراض شخصي در ن«: گويد  همچنين مي. »كردند عمل مي
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كردند  بسياري از اصحاب از علي متنفر بودند و با او دشمني مي«: گويد  و مي. »مقدم بود
و با . كردند و با او دشمن بودند دادند و به او ظلم مي او را ترك كرده و آزار و دشنام مي

ين امر در اخبار او جنگيدند و در مقابل او واهل بيت و يارانش شمشير كشيدند چنانكه ا
خداوند چنين اراده كرده  281- 279صفحه  100مراجعه شماره » ...پيشينيان وجود دارد 

: است كه موسوي آنچه در دل نسبت به اصحاب پيامبر مخفي كرده بود آشكار سازد 
آيا كساني كه در «: » أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لَن يخرِج اهللاُ أضغانَهم«

كنند خدا  گمان مي. وجود دارد] نفاق و كينه توزي نسبت به اسالم[بيماري  اندلهايش
ظاهر و بر مال ] كه از اسالم و مسلمين در دل دارند[هاي ايشان را  ها و دشمني كينه
خواهيم به اين مفتري كذاب پاسخ بدهيم اما يك سوال از او  در اينجا نمي» كند؟ نمي
كه دربارة آن صدها روايت نقل  - عنه رضي اهللا –پس شجاعت علي : پرسيم  مي
دهد كه اين  هايي بر سر او نيايد؟ بلكه تاريخ شهادت مي كنيد چه شد تا چنين مصيبت مي

هايي را آورديد اين  بوديد كه بر سر علي و اوالدش چنين مصيبت) شيعيان(شما 
دهد  يهاي اوست كه از كتب شما نقل و روايت شده است كه بر اين امر گواهي م خطبه

خدايا من آنها را دچار مالل كردم آنها نيز مرا .... «: وي خطاب به مردم كوفه فرمود 
من نيز آنها را دچار چنين . دچار مالل و خستگي كردند و مرا دل زده و رنجور كردند

پس به من به جاي آنها گروه بهتري عطا كن و به جاي من بر آنها انسان . حالتي كردم
 .»1شود هايشان را ذوب كن همچنانكه نمك در آب حل مي دايا قلبخ. شروري نازل كن

شما را به خدا قسم آيا دين نداريد كه شما را متحد كند و .... «: گويد  همچنين مي
تعصب نداريد كه شما را قوي كند يا اينكه جاي تعجب ندارد كه معاويه سركشان ظالم 

كنند ولي زماني كه شما را  را ياري مي خواند آنها بدون طمع به عطا و كمك او را فرا مي
خوانم شما كه باقيمانده اسالم و مردم هستيد كه به من كمك كنيد از من متفرق  فرا مي

دربارة موسوي و  –رضي اهللا عنه  -حسن  2»...كنيد؟  شويد و دربارة من اختالف مي مي
_____________________________________________________________  
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كنند  كه گمان مي .به خدا قسم معاويه براي من بهتر از اينهاست« : گويد  پيروانش مي
: گويد  همچنين مي .»1خواهند مرا بكشند و مالم را بگيرند شيعه و پيرو من هستند اما مي

هايشان را شناختم و از ميان آنها كسي كه فاسد است براي من  مردم كوفه و مصيبت«
مناسب نيست آنها هيچ وفايي ندارند و در قول و عمل آنها هيچ ضمانتي وجود ندارد 

! شان هستند؟ يا اكنون برايتان مشخص شد چه كساني پيرو هوي و اغراض شخصيآ 2»...
بلكه ضرورتاً مشخص گرديد كه شما، منشأ و مركز، مكر، نيرنگ و ناپايداري در 

مردم كوفه در طول «: گويد  گيري هستيد يكي از رهبران شيعه، جواد محدثي مي موضع
اند به هر حال در تاريخ اسالم، ديدگاه  شكني شهرت پيدا كرده تاريخ به خدعه و پيمان

از جمله «: گويد  همچنين مي. »خوبي نسبت به عهد و پيمان مردم كوفه وجود ندارد
گري، ناپايداري،  تناقض در رفتار، حيله... هاي روحي و اخالقي مردم كوفه  ويژگي

حسين  »3...اي بوده است  سركشي، فرصت طلبي، بد اخالقي، حرص، طمع و اميال قبيله
توان در امور زير خالصه  هاي ايمان كوفيان را مي ويژگي«: گويد  كوراني دربارة آنها مي

  : كرد 
  كمك نكردن به اسالم ) 1(
 مال پرستي ) 2(

   4ها گيري  ناپايداري در موضع) 3(
ترين حجت  خواهيم داوري كنند اعتراف فرد عليه خودش قوي از انسانهاي عاقل مي

ها را در نزد موسوي مشاهده  زان دورغگويي و تغيير و تبديل واقعيتآيا مي. و دليل است
كرد صادق بود، سخنانش را  اگر در آنچه ادعا مي. كرد كرديد كه چه مذبوحانه تالش مي

ما آنها را به چالش . داد كرد كه صحت و ثبوت آن را نشان مي به اموري مستند مي
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. دالحسين يك اسناد صحيح ذكر كنندطلبيم تا براي اثبات ادعاهاي شيطانشان عب مي
  . هرگز قادر به چنين كاري نخواهد بود

و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و إلخواننا الذين سبقونا باإليمان و ال «
كساني كه بعد از آنها «: » تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان : گويند  آيند، مي مي] مهاجرين و انصار به دنيا[
در دلهايمان جاي مده، پروردگارا تو را اند بيامرز و كينه مؤمنان  آوردن بر ما پيشي گرفته

  10سورة حشر آيه . »داراي رأفت و رحمت فراوان هستي
هاي موجود  غترديد با مطالعة اين كتاب ميزان تناقضات و درو  بي.. خوانندة محترم 

تناقضاتي كه به طور كلي . نوشته عبدالحسين موسوي را دريافتي) المراجعات(در كتاب 
  . سازد ارزش مي شود و آن را بي موجب از بين رفتن ارزش علمي كتاب مي

همچنين آنچه را كه عبدالحسين از خوانندگانش مخفي داشته بود و ميزان صداقت و 
يان درازي خود را به لباس صداقت و امانتداري ملبس امانت او را دريافتي كه او سال

اما اين كتاب همانند عصاي موسوي آنچه را به وسيلة دروغ به وجود آورده . كرده بود
  . كند بودند باطل و زايل مي

كنند، گمان  هاي او را مشاهده مي امروزه شيعه عمل يكي از رهبرانشان و نوشته
  كني چه خواهند گفت؟  مي

طلبند؟ آيا دوباره دنباله رو رهبران و مراجع و علماي  را به داوري مي و چه عقلي
راهز نشان خواهند بود و كوركورانه از آنها پيروي وعقلهايشان را تسليم آنان خواهند 

  ! كرد؟
جويند در آن روز ديگر وسيله و  تا اينكه روزي اين مراجع و علما از آنان برائت مي

اما پشيماني !ين هنگام پشيماني به سراغ آنان خواهد آمدسببي وجود نخواهد داشت در ا
  اي دارد؟ يا اينكه آنان نظر ديگري دارند؟  چه فايده

فَإِن لم يستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَنَما يتَّبِعون أَهواءهم و من أَضَلُّ ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ «
اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند [پس اگر «: » القَوم الظَّالمينهدي منَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ الَ يهدي 
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! كنند به تو پاسخي ندادند بدان كه ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي مي] و
از هوي و هوس خود ] در دين[تر از آن كسي است كه  تر و سرگشته چه كسي گمراه

مسلّمًا خداوند ! باشد؟] ن شدهبدا[پيروي كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خداوند 
زيرا كسي كه به دنبال باطل . [نمايد راهنمايي نمي] به سوي حق[مردمان ستم پيشه را 

   50سورة قصص آيه ]. شود برود به حق راهياب نمي
  ...و صلي اهللا علي محمد و علي آله و صحبه أجمعين و الحمدهللا رب العالمين 


