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 مقدمه

 ةاملبعوث رمح خرين،سيد األولني واآل والسالم عىل ةوالصلو ،رب العاملني هللا احلمد«

تاه أ ىاهللا حق جهاده حت وجاهد يف ةمانه، ونصح األموأدی األ ،ةبلغ الرسال يالذ للعاملني،

 ةالشجر هلأ ،الصادقني ةالعرت ه الطيبني الطاهرين،آل يه وعىلفصلوات اهللا عل اليقني من ربه،

 املبني،الفتح  املهديني، محله لواء اهلداة، الدين ةئمصحبه أ وعىل ،ةاملرضي ة، والسريةالزكي

من اتبعهم  رب العاملني وعىل ةعالء كلمإلنفس الناصحني للمسلمني، الباذين األموال واأل

  ».يوم الدين ىلإان سحإب
 :فرماید خداوند متعال می

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما ﴿ َ َشِديُد َوَما ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ْۚ َوٱ�َُّقوا َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
  .]٧[الحشر:  ﴾٧ ٱۡلعَِقابِ 

و از  اجرا کنید،ی شما (از احکام الھی) آورده است اچیزھایی را که پیغمبر بر«
و از خدا بترسید که خدا  دست بکشید باز داشته است،چیزھائی که شما را از آن 

 .»عقوبت سختی دارد

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ﴿
ُ
ِ أ َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر  �َّ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ٱ�َّ

َ َكثِ�ٗ    .]٢١األحزاب: [ ﴾٢١� ٱ�َّ
د به یکه امھا  آن برایی بود، یکویمسّلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن«

 ».کنند اد مییار یدارند و خدا را بس قیامتخدا و روز 
 :فرماید می و

﴿ ِ رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرُهۥ َ�َ ٱّ�ِيِن ُ�ِّهۦِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

  .]٢٨الفتح: [ ﴾٢٨َشِهيٗدا 
ان یدن حق فرستاده تا آن را بر ھمه ایت و دیرسولش را با ھدااو کسی است که و «

  .»باشد گواهبر این  وند؛ و کافی است که خدانماید روزیپ
 :فرماید و می
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فُوَن ﴿ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
َ�ُٰلۖ فَ�   .]٣٢یونس: [ ﴾٣٢َ�َماَذا َ�ۡعَد ٱۡ�َّقِ إِ�َّ ٱلضَّ

! پس چرا (از پرستش زی جز گمراھی وجود دارد؟! ین حال، بعد از حق، چه چیبا ا«
 .»د؟!یشو او) روی گردان می

کند و نیکی به  راستی به سوی نیکویی ھدایت می«: فرماید می ج و پیامبر خدا
تا آن جوید  گوید و راستی را می و مرد ھمواره راست می نماید، بھشت ھدایت میسوی 

کند و فساد و گناه  وی فساد ھدایت میشود و دروغ به س که نزد خدا صدیق نوشته می
تا آن جوید   می و دروغ راگوید  و مرد ھمواره دروغ می کند، به سوی جھنم ھدایت می
  ١.»شود  می که نزد خدا دروغگو نوشته

بیا تا در پرتو علم درست و عقل برادر مسلمانم در ھر کجا و در ھر زمانی که ھستی 
کنده از صداقت و سرشار از عشق به رسیدن و به دور از عاطفه و احساسات  و با دلی آ

 گفتگو کنیم. باھم  در موردبه حق و ھدایت 
و چرا  پس تفرقه و دو دستگی چرا؟ کنیم؟ زندگی نمیآیا مگر ھمه ما در یک کشور 

 ورزیم؟  می نسبت به ھمدیگر کینه
کنده از شبھات گمراھی زیاد و ھای   دانی که راه  نمی و حق یکی نیست،آیا مگر راه  آ

و در کنار باھم  شویم و حال آن که ھمه پس چرا از شاھراه ھدایت منحرف می؟ ھستند
 توانیم در شاھراه حقیقت گام برداریم؟!!  ھم می

ال آن کاریم و ح ه و نفرت و تفرقه را میفرزندان خود درخت کینھای  دل چرا در
  !که ھمه فرزندان یک کشور ھستیم؟!

به شمن ھمواره در کمین ماست، و ھمیشه در میان مسلمین افرادی ھستند که د
ھا  آن جای آن که برای ھمدلی و وحدت مسلمین تالش کنند برای ایجاد تفرقه میان

 کوشند.  می
آری این بینی؟!   نمی رااند   ھای بیگانه که وارد دین توحیدی ما شده آیا این روایت

را مکدر نموده است، و ایم   به ارث برده ج که ما از محمدصفا و زیبایی آیینی ھا   روایت
و به سوی مفاھیم دروغین درست و روشن را کنار زدند ھای   آنگاه که گروھی واقعیت

 و مفاھیم واقعی دین توحیدی تغییر یافت. ھا   خواندند نشانه فرا

 بخاری و مسلم  -١
___________________________ 
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ما را ھای   صفو از آنچه  بنشینیمبرادر عزیزم بیا تا بر میزگرد ھدایت به گفتگو پس 
 وجو کنیم.  کند پرس نماید و ما را متحد می به ھم نزدیک می

 :قبل از آن که وارد مناقشه شویم باید از این دوری کنیم که

ۡقَتُدوَن ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ   .]٢٣الزخرف: [ ﴾٢٣إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

  .»رویم  می و ما ھم قطعًا به دنبال آنانایم   پدران و نیاکان خود را بر آیینی یافته ما«
 :و از این پیروی کنیم که

َبَعِ�� قُۡل ﴿ نَا۠ َوَمِن ٱ�َّ
َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ۡدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ

َ
  .]١٠٨یوسف: [ ﴾َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

گاھی و بینش به سوی خدا میبگو این راه من است که من (مردمان را) « خوانم  با آ
 .»)باشند  می و پیروان من ھم (چنین

 ما نباید چنین باشد که:ھای  دل و ھمچنین

﴿ ٓ ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]٢٤محمد: [ ﴾٢٤ أ
 ؟» شان قفل نھاده شده استیھا دل ا بری«
 چنین نباشد کهھایمان  گوش و

َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ ﴿
َ
 .]٧نوح: [ ﴾َءاَذانِِهمۡ َجَعلُٓواْ أ

 .»یشان قرار دادندھا گوش و انگشتانشان را در«
اگر از این صفات دوری کنیم ھمه به عنوان برادر و دوست که دارای ھدف واحد و 

 نشینیم.   می به گفتگوباھم  راه واحد ھستیم
 و باید چنین نباشم که

َُّهُم ٱۡ�َقُّ ﴿ تُٓواْ إَِ�ۡهِ �ن يَُ�ن ل
ۡ
  .]٤٩النور: [ ﴾٤٩ُمۡذِعنَِ� يَ�

دانند داوری به نفع آنان خواھد بود) با نھایت  ولی اگر حق داشته باشند (چون می«
 .»آیند  می تسلیم به سوی او

ن آتا بعد از  بدانیمبنابراین از حق باید پیروی کرد و شایسته است که ما اول حق را 
 ھر کار خوب است. در و اخالص اساس  ؛بشناسیماھل حق را 

 :از این دوری کنیم و باید

﴿ ۚ �ُض َوَمن �ِيِهنَّ
َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسَّ

َ
َبَع ٱۡ�َقُّ أ   .]٧١المؤمنون: [ ﴾َولَوِ ٱ�َّ

 ه درکس کن و ھر آن یو زم ھا آسمان رد،ک روی مییشان پیھا و اگر حّق از خواسته«
 .»شدند ، تباه میھاست آن
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 بپرھیزم، )گرایی تعصب نداشتن و پرھیز از قوم (وحدت ملی،ھای  باید از شعارو 
 در واقعیت زندگی نقشی ندارند و فقط شعارھای توخالی ھستند،ھا   چون که این واژه

 شعارھا کامالً بینیم که او از مفھوم این  دھد می  می که این شعارھا را سربلکه ھر کس 
 دھند.   می فریاد ناحق سردور است و این دروغگویان 

  !این کتاب را نوشتم؟چرا 
دلیل آن واضح و روشن است. آری برای آن که حق را بیان کنیم و مردم درست را 

اعالم کنیم که دین ما یکی است از نادرست تشخیص بدھند و برای آن که به جھانیان 
اقدام  جویند،سک کوشند تا به موارد اختالفی تم ھر چند بعضی از دانشمند نماھا می

 به تألیف این کتاب نمودم. 
گاه کردن و ھمچنین  از حقیقت ھا  آن که بسیاری از مسلمان خود، انبرادربرای آ

به منابع اصلی و اساسی توجه ندارند با آن که قضیه اساسی در ھا  آن زیرا، خبر ندارند
که باید به مراجع و منابع  دیدگاه ھر گروھی این استو شناخت  گفتگو و مناقشه

و ما در این کتاب ھمین شیوه را در پیش  اساسی و مورد اعتماد مراجعه شود،
و بعد از مراجعه به منابع اصلی از شروح و توضیحاتی که علمای معاصر ایم   گرفته

  ایم.  استفاده کردهاند   نگاشته
حمق نیست که ھر و ساده و ا و باید دانست که مسلمان ھوشیار و فھمیده است،

 راھا  آن کند و آنگاه  می اقوال را بررسیبنابراین مسلمان  شوند باور کند،  می چه
مسئله مربوط به دین است و ما روز قیامت از آن پرسیده خواھیم چون این  پذیرد؛  می

با حق ھمراه است و ھر کجا حق برود او نیز به ھمان سوگام بر مؤمن این رو  از شد،
 دارد.  می

پسندد   نمی سفره آن است، و ۀچشمه زالل حق و گرسن ۀو باید بدانیم که مؤمن تشن
پس حق پیروز  اد فرومایه برود و دست دراز کند،افرھای   که کودکان به کنار سفره

شود  آن نگاه نمیسخنی حکم شود به گوینده است. و برای آن که به درست بودن 
و یا بعد از گیرد  سی سخن صحت آن مورد تایید قرار میربلکه با شناخت اسناد و بر

که ھر  ج پیامبرھای   شود به جز گفته به باطل بودن آن حکم میتن مبررسی سند و 
 چه ایشان بگوید پذیرفته است. 
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بود ھر  و در اقوال اسناد باید بررسی شوند چون اسناد از دین است و اگر اسناد نمی
به این نگاه «: گوید می سعلیکه  چنان گفت. و می یند ۀخواست دربار کس ھر چه می

 . »نکن که چه کسی این سخن را گفته است بلکه به آنچه گفته است نگاه کن
ن اختالف شده است ما را به حق نماییم که در آنچه در آ مسئلت می از خداوند

 رھنمون گرداند. 

ِيَن ﴿ ِيَن َر�ََّنا ٱۡغِفۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ
 .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 

 بیامرز. واند   ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته پروردگارا!«
تو دارای رأفت و رحمت  یمان جای مده پروردگارا!ھا دل نسبت به مؤمنان درای   کینه

 .»فراوانی ھستی
 





 
 
 
 

 پدید آمدن شیعه 

 محمد.  یالله ... خوش آمد ةحمورسالم علیکم لا: احمد
 وعلیکم السالم ... خوش آمدی برادرم احمد. : محمد
ذھنت را به خودش مشغول کرده م که گرفته و ناراحتی گویا چیزی بین می :احمد

 است.
ولی  داشت،  می حلی  بود، چون آن وقت راه  میای   ساده بله، و ای کاش چیز: دممح

 امر مھمی است. 
  آن چیست ای محمد؟ :احمد

  .برم من از اختالف موجود بین شیعه و اھل سنت رنج می محمد:
چیست که با ھمدیگر در مورد قضایای مھمی که نظرت  درست است!: احمد

دو گروه با و معتقدات اھل سنت و شیعه و امکان تقارب و نزدیکی این ھا   اندیشه
  د گفتگو و مناقشه کنیم؟کن ھمدیگر را روشن می

یک دین که این خیلی مھم است که ما در مورد آنچه برادران و پیروان  بله، :محمد
 فتگو و مناقشه کنیم. اینک دچار تفرقه ھستند گ

و باید در مطرح کردن این قضایا صراحت داشته  امیدوارم ناراحت نشوی، :احمد
 کنید.  خوب شما شروع باشم،

گفتگو را در  ناراحت نخواھم شد،ھدف ما رسیدن به حق است ھرگز : وقتی محمد
پوشیده کنیم، از جمله چیزھایی که برای ھیچ مسلمانی  مورد پدید آمدن شیعه آغاز می

نیست این است که شیعه ھمراه با دعوت محمد پدید آمد و از آن روزگار تخم آن کاشته 
اصحاب به مفھوم امامت و وصایت  ج بعد از وفات پیامبراما به علت آن که  شده است،

 تشیع پنھان گردید. نماندند نور و روشنایی  دپایبن
تر و  کھن -کنند ادعا میکه علمای شیعه  چنان-قضیه شناخت حق ائمه  :احمد

که ھمه اند   بری، علمای شیعه گفته گویی و گمان می تر از آن است که تو می قدیمی

از ابی  ]1/437صول كافی [أدر  دانستند که باید حق ائمه را بشناسند، میپیامبران 
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پیامبران نوشته شده ھای   والیت علی در ھمه صحیفه«: روایت شده که گفتالحسن 
 . »چ پیامبری مبعوث نشده مگر با نبوت محمد و وصیت علیو ھی است،

و ھمچنین در میان عوام ھمین مشھور اند   و بعضی از علما ھمین سخن تو را گفته

پدید آمد و  ج پیامبرگوید که شیعه در زمان  می ]17ص  ةفرق الشيع[است، نوبختی در 
که از ھمه بریده و به علی گفتند شیعیان علی، و این افراد به خاطر آن  میھا  آن به
توان  میھا  آن ۀاز جمل معروف و مشھور بودند،یده بودند و معتقد به امامت او بودند وگر

 یاسر اشاره کرد. به مقداد بن اسود، و سلمان فارسی و ابوذر و عماربن 

گفته است که شیعه بعد از  ]249الفهرست ص [ھمچنین ابن ندیم در کتابش 
 برگزیدگان و دوستان نامید.  راھا  آن علی جنگ جمل پدید آمد و

 بن سبأ  عبدالله ربطی به مردی که ابو السوداءپس پدید آمدن شیعیان  :محمد
 نداشته و افسانه است. خواندی وجودی که  چنان شود ندارد و این فرد  می خوانده

و و حق را با بررسی و کاوش  داند، دشمن چیزی است که آن را نمی: انسان احمد
ی ھا کتاب درو این مردی که شما منکر وجود او ھستی  ،توان شناخت اخالص می

و غیره از آن  ةغو رجال الکشی و شرح نھج البالنوبختی  ةلشيعمعتبر شیعه مانند فرق ا
 اسم برده شده است. 

شیعه علت آن این نبود که فھمم که پدید آمدن  : از سخن تو چنین میمحمد
 غصب کرد.  سمنین علیؤخالفت را از امیر الم سابوبکر

ابوبکر  دھند،  می ارائهکه اھل عاطفه و ھواپرستان قضیه آن گونه نیست  :احمد
صدیق با بیعت اھل حل و عقد و اجماع اصحاب به خالفت رسید و ھمه او را پسندیده 

او  باابتدا در سقیفه با او بیعت کردند و سپس برای بار دوم در مسجد  و قبول کردند،
وقتی  و اینگونه به خالفت رسیدند، بعمر و عثمانو ھمچنین  بیعت شد،

 روی آوردند تا او را امیر و حاکم خود قرار دھند، سکشته شد مردم به علی سعثمان
امری را  من را جستجو کنید؛سی دیگر غیر از من مرا بگذارید و ک« :گفتھا  آن علی به

ھا  و عقل نشیند، نمی ھا دل مختلفی دارد و بهھا   و رنگھا   رو دارم که جھت در پیش
شما بیشتر  ۀو شاید از ھمیکی از شما ھستم اگر مرا رھا کنید من ھمانند  پذیرند، نمی

اطاعت کنم و اگر من وزیر و مشاورتان باشم بھتر از آن است که امیرتان از امیرتان 
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و این را از علی روایت کرده است، و ھمچنین مفید در االرشاد ھمانند این  .)١(»باشم
 نماید که نصی در مورد خالفت علی نیاده است.  داللت می
 ی امت بکاھی،خواھی از جایگاه و اھمیت امامت و رھبر تو با این سخنت می :محمد

 امت را بدون وصی و خلیفه رھا کرده است؟!  ج خواھی بگویی که پیامبر و می
 رامامت و رھبری مسلمین یکی از قضایای مھم در شریعت اسالمی به شما :احمد

توان گفت که رکن اساسی دین است و اگر کسی بدان ایمان و باور  رود، اما نمی می
 توان گفت که امامت از مقام نبوت باالتر است و نمی رود، داشته باشد به بھشت می

امامت از « :چنین گفته است ]114ص  ةودايع النبو[ھادی تھرانی در کتاب که  چنان
و امامت مقام سومی بود که خداوند بعد از نبوت و خلیل  است، تر بزرگ مھمتر ونبوت 

 . »دادن آن را به ابراھیم عطاء کرد قرار
  نظر ھمین عالم باشد و بقیه روحانیون شیعه چنین نظری ندارند!این : شاید محمد

 ةصل الشيعأ[در کتاب  الکاشف الغطاء دھند،  می تو راپاسخ پرسش ھا   : روایتاحمد

و خمینی در کتاب  »امامت ھمانند نبوت منصی الھی است: «گوید می ]58ص 

بلند و ای   درجه محمود وامام دارای مقامی : «گوید می ]52ص  ةسالمياإل ةاحلكوم[
 اند،  او فروتنخالفتی تکوینی است که ھمه ذرات جھان ھستی در برابر والیت و سلطه 

ئمه ما دارای مقامی ھستند که ھیچ فرشته از ضروریات مذھب ما این است که أ و یکی
 ». رسد  نمی مقرب و ھیچ پیامبری بدان

به این قضیه  ج اما باید بدانی که روحانیون شیعه با الھام از سیرت پیامبر :محمد
 دھند.   می اھمیت

آن را نادیده گرفته  ج پیامبربود پس چرا   می اگر این قضیه تا این حد مھم :احمد
و ھمچنین در  در این باره چیزی نگفته است؟خود به صراحت است و برای پیروان 

به این قضیه اشاره نشده  و تغییر مصون و محفوظ استریف قرآن که از ھر گونه تح
به صورت واضح این امر را بیان نکرده است نه در آخرین لحظات  ج و پیامبر است،

 ةحجیی مسلمین در آ  ین گردھمتر بزرگ اش به این قضیه اشاره کرد و نه در زندگی
از آن یادی نمود، و اگر قضیه  »شاید سال آینده شما را نبینم« :وقتی فرمود الوداع

 .۱۳۶ص  غةنھج البال -١
___________________________ 



 گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و    ١٠

 ةحجفرصت برای مطرح کردن آن در گویید بھترین  بود که شما می امامت اینگونه می
قضیه از چنان عربی مردم جمع شده بودند، پس  ۀجزیرالوداع بود که از گوشه و کنار 

 گویید برخوردار نیست تا بتوان گفت که از ارکان دین است.  اھمیتی که شما می
 داند.  به این قضیه را چیزی دیگر می ج پیامبر توجهعلت عدم و خمینی 

 کند.   می این ابھام را روشن -قدس الله سره-شاید امام ن علت چیست؟ آ: محمد

در آغاز  ج پیامبر: «گوید می ]150رسار ص كشف األ[خمینی در کتاب : احمد
که خداوند به او چنین  آنکرد تا  امامت را پنھان میمسئله  دعوت در مکه از ترس،

 :فرمان داد

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥۚ ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ُ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ   .]٦٧المائدة: [ ﴾٦٧َوٱ�َّ
و برسان  (به مردم) ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ای پیغمبر«

دارد  ای و خداوند تو را از مردمان محفوظ می رسالت خدا را نرسانده اگر چنین نکنی،
 .»نماید نمی خداوند گروه کافران را ھدایت

  :به پیامبر فرمان دادسپس خداوند 

﴿ َ ۡهلَِها۞إِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
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َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
 .]٥٨النساء: [ ﴾يَأ

 .»را به صاحبان امانت برسانیدھا   دھد که امانت  می خداوند به شما دستور گمان بی«
خداوند به « :گوید در توضیح این آیه می ۸۱ی صخمینی در کتاب حکومت اسالم

 ÷امامت را به صاحب آن که امیر المؤمنین دھد که امانت یعنی  می پیامبر فرمان
باید او را به آنان که بعد از او قرار دارند آن را بسپارد و است برساند و امیر المؤمنین 

  .»اینگونه...
 وظیفه دارد که امانت را به او برگرداند، ج صاحب امر است و پیامبر ÷یعنی علی

ه اضافه اینکه تفسیر امانت به امامت دانید چنین تفسیری دلیلی ندارد، ب میکه  چنان و
 سبب نزول آیه است. تحریف کالم خدا و نادیده گرفتن 

ولی خلیفه اول با تعیین خلیفه بعد از خود با اصل شورا مخالفت کرد و  :محمد
  به معنی تحمیل بر مسلمین است!تعیین جانشین 

را بررسی کند خواھد  سصدیق ۀو ھر کس سیر : تحمیلی وجود نداشته است،احمد
جانشین تعیین را مدنظر داشت، بنابراین مصلحت امت به شدت  سدانست که ایشان



 ١١  گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و

 خودش بهای را بعد از  که فرد شایستهمردم از او خواستند یک امر ناگھانی نبود، بلکه 
را وصیت کرد که بعد از او عمر را به عنوان امیر ھا  آن اواین رو  معرفی نماید ازھا  آن

را بررسی کند خواھد دید که انتخاب ابوبکر  سعمر ۀسیرو اگر کسی  بپذیرند، خود
نسبت به شیخین (ابوبکر و به کسی که انتخابی درست و به جا بوده است، و اما 

عن كل وعني الرضا « اند:  گفتهکه  چنان وتوان گفت؟!   می ورزند چه  می کینه )بعمر

آن که دوست دارد و راضی است از ھمه  »الساويا يولكن عني السخط تبد :عيب كليله
 کند.  را آشکار میھا   شنود است بدیپوشد و آن که ناخ  می چشمھا   عیب

  و امتداد نبوت است آیا دلیلی دارد؟این مقوله که امامت منصبی الھی  :محمد
داند و  مذھب میاین سوال را باید از کسی پرسید که امامت را از ضروریات  :احمد

رسد،   می که به ولی فقیهو تا آن دھد  می قرارنمایندگانی موھوم  و برای امام ناشناخته
  آیا مسلمان نباید دلیل این سلسله مراتب را بداند؟، اری داریممش  بی و مراجع

 ؟دارندھایی   و این نوع علما چه خصوصیت و شرایط رسیدن به این نیابت چیست؟
  دلیلی ھست؟ ج پیامبر در قرآن و سیره عقیده و باوریو آیا برای چنین 

من در پرتو سخنان  پرسم مرا ببخشید،  می امامت دوباره از موضوعه ک: از اینمحمد
که در شریعت ھیچ نصی برای امامت علی و ائمه بعد از او نیامده فھمم  می چنینشما 
  است!

خلیفه است، و : به فرض آن که پیامبر تصریح کرده باشد که علی بعد از او احمد
که بھترین دوران اسالم از بینیم   نمی آیاخالفت را از او غصب کرده باشد،  سصدیق

 شاول و دوم و ابتدای خالفت عثمان دوران خلیفهو امنیت و وحدت نظر فتوحات 
  بوده است؟!

 بعضی گمانکه  چنان رکن دینین تر بزرگ باھا  آن پس برادرم محمد به من بگو اگر
و  است؟!  را در کارھا موفق گرداندهھا  آن اند چگونه خداوند مخالفت کردهبرند   می

به میان نیامده و ھیچ کس ھمچنین در طی این مدت طوالنی ھیچ سخنی از امامت 
است غصب شده  سبن ابی طالب  که خالفت از صاحب اصلی آن که علیگفت  نمی

  است!
کند که  می داللت سالمؤمنیناندیشی امیر  پنھان کردن این قضیه بر دور: محمد

 دور بدارد. خواست تا مسلمین را از تفرقه و اختالف  این قضیه می او با پنھان کردن
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 سعلیاما وقتی امیر المؤمنین  گویی درست باشد، می آن که آنچه به فرض :احمد
بینیم که حسن با میل خود خالفت را به   می رسید سکشته شد و خالفت به حسن

حق دارد که از این رکن بزرگ دست بکشد و آن را به  آیا امام معصومسپرد  سمعاویه
و شش ماه بعد از کشته شدن پدرش با  ،تر است که مقامش از او پایینبسپارد  یکس

 میل خودش آن را به او بسپارد؟! 
حسن از خوانیم که بعد از دست کشیدن  تاریخی میی ھا کتاب و در بسیاری از

و مناطق زیادی را فتح کردند ادامه داشت و مسلمین ھا   حکومت معاویه سال خالفت،
بسیار خوبی زیادی رسانده و امت اسالمی در رفاه و امنیت ھای   اسالم را به جاهدین 

بودند  ج واضح است، چون نسلی که ھمراه پیامبر. پس قضیه بردند می زندگی به سر
اطالع  ج ره پیامبریاست و ھر کس از سواضح و روشن ھا  آن و شیوه دینی منشأ

 ین ابھامی را نخواھد دید. تر کوچک ھا آن و روش و رفتار ۀداشته باشد در شیو

  تکفیر مسلمانان
گفتگو باھم  ای بسیار مھم و حساس قضیهدر مورد باھم  بیا تا برادر عزیزم! :محمد

 صدر به آن گوش بدھی.   با حوصله و سعهکنیم، امیدوارم 
و باید تعصب کنیم  میگفتگو باھم  برادرم محمد ما فقط برای رسیدن به حق :احمد

 بیندازیم. کور را دور 
برای من توضیح خواھم  ، میداینگونه ھستی شناسم  می تا جایی که شما را :محمد

با اینکه اصل در دین ما  ،دلیل این ھمه تکفیر مسلمانان و اھل قبله چیست؟که  ددھی
در اجتھاداتی که را ھا  آن و مسلمین گمان نیک داشته باشیم،است که نسبت به  این

 یم! معذور پنداراند   به خدا نمودهبرای تقرب 
عدالت ترین ھو ب ین ظلم شرک است،تر بزرگ دانی که آیا می برادرم محمد!: احمد

و آن  داد میفقط مردم را به یک قضیه دعوت در مکه ھا   سال ج و پیامبر توحید است،
 :اینکه

ِن ٱۡ�ُبُدواْ ﴿
َ
فََ� َ�تَُّقوَن أ

َ
ۥٓۚ أ َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ   .]٣٢المؤمنون: [ ﴾٣٢ٱ�َّ

 .»ھراسید آیا نمی  ستیجز او برای شما معبودی نپرستش کنید  را خدا«
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چون  و زکات و حج و غیره فرمان نداد، ضوءرا به وھا  آن در آغاز کار ج و پیامبر
متمرکز بود تا توحید را در دل اصحاب تثبیت فقط بر توحید  در ابتدا ج دعوت ایشان

 ھمه چیز بعد از توحید قرار دارد.  هو اینگون نماید،
را ھا  آن این معلوم است و ابھامی در آن نیست، اما چرا با تکفیر مسلمین :محمد
 ؟ کنند متنفر می
شیعه  علمای کهام   رسیده به این نتیجه ام،  که من خواندهیی ھا کتاب براساس :احمد

را ھا  آن مردم مسلمان و علمایھای  تودهای   مالحظه به شکل قابلر از دیگران تبیش
: گوید می ۶/۶۲فی در جواھر الکالم به عنوان مثال حسین نج اند،  کافر قرار داده

 .»کافرندمخالف ھستند به اتفاق  ]یعنی شیعه[ ل حقھکسانی که با ا«
نگاه  ج : این سخنان را کار بگذاریم و باید در این مورد به سیره مصطفیمحمد

  .کنیم
تربیت ایشان اصحابش را بررسی کند و کیفیت  ج پیامبر ۀاگر کسی سیر :احمد

تمام از ھر گونه کاری که با شرک به شدت و با قاطعیت  ج که آن حضرتخواھد دید 
 : فرماید می و خداوند داشته است، شباھت داشته است بر حذر می

﴿ ۚ َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ  .]٤٨النساء: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

از ھر آن را  جز ،بخشد، ولی گناھان  نمی شرک به خود را خداوند (ھرگز) گمان بی«
 .»بخشد کس که بخواھد می

 پس ھر گواھی در مقابل شرک ناچیز و ساده است. 
 ف کنیم. یکه مورد بحث ما است تعررا بیا شرک  :محمد
از شریک گرفته شده یعنی اینکه  در زبان عربی معروف استکه  چنان شرک :احمد

و شریعت اسالمی این مفھوم را در آیات زیادی بیان  انسان برای خدا ھمتایی قرار دھد،
کردند  میو مانند خدا پرستش  کردند می دعاھا را  مکه که بتکرده است و کار اھل 

یعنی انجام دادن کار برای غیر الله و برابر قرار دادن نکوھش کرده است پس شرک 
  ا.کسانی دیگر با خد

گاه و ھر بخورد شرک کرده است، پس وقتی انسان به چیزی غیر از الله سوگند
کارش مرتکب شرک شده است و اگر معتقد این  با ذبح کندغیر الله حیوانی را برای 

سوگند خورد یا برایش حیوان ذبح کرده است ھمتای خداوند باشد که آنچه او بدان 
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رساند چنین فردی از دایره اسالم بیرون رفته و کافر شده است،  زیان میو سود و است 
به او کرده باشد باید او را بر حذر داشت و اگر به علت جھل و نادانی چنین کاری 

و حتی اگر او به قصد تبرک این کار را  آموخت که این کار جایز نیست و حرام است،
 کرده باشد باز ھم شرک ورزیده است. 

و قربانی د خوردن نکردن و سوگ و کمک خواستن و طواف ردندعا کبنابراین 
و این چیزی بود که ت باید فقط برای الله انجام شوند، او دیگر عبادو نماز و حج  نکرد
 با اھل مکه مبارزه کرد. پیامبر به خاطر آن ھا   سال

را با این جدید  یخواھی چه چیز تو میپس  ،علمای شیعه این را قبول دارند: محمد
  سخنان به من برسانی؟

 اری از روحانیون شیعه تازگی دارد، بلکه بعضی ازبرای بسیآنچه من گفتم  :احمد

 ةالنارضاحلدائق [در یوسف بحرانی که  چنان اند،  ف جدیدی ارائه دادهیاز شرک تعرھا  آن

کسی که دانستم که  و ای کاش می«: شرک را این طور تعریف کرده است ]18/153
دارد، با اینکه  چه فرقکفر ورزیده ورزد با کسی که به ائمه  کفر می پیامبرشبه خدا و 

  ».!امت از اصول دین است؟ متاما
ما از ھیچ کسی  و روحانیون حجت نیستند، اقوال شاذ بعضی از رجال دین :مدمح

یا حتی دراین قسمت  ید و شرک نورزیدن امر نکرده باشد،که به توحایم   از علما نشنیده
 از خود سستی نشان دھد. 

پرسشی را  ]60رسار ص كشف األ[خمینی در  :کند مثال قضیه را روشن می: احمد
در این مورد بیان کند او دھد تا عقیده خود را  می و خودش آن را پاسخکند  مطرح می

با توجه به « :دھد سپس پاسخ می است؟ خاک شرکآیا شفا خواستن از : «گوید می
شما شرک را اینطور تعریف توان یافت،  را میشرک پاسخ این پرسش مفھوم و معنی 

گرفته شود و یا به عنوان خدا کنار خدا کسی پرستش شود یا به خدایی کنید که در  می
تواند  اگر بر این اساس که خداوند میشود، اما و یا شریک خدا از او کمک خواسته 

به خاطر دین خدا فدا کرده و جانش را برای خدا داده  بوسیله کسی که خودش را
این شرک و کفر است نیاز را بر آورده سازد کسی غیر از خدا به کمک خواسته شود 

 نماید و چه درسی را محمد! این سخن چه چیزی را جایز می پس ای برادرم ،»نیست
  ؟دھد  می
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 پس تو است،واضح و روشن  -قدس الله سره-برای من کالم امام  :محمد
  خواھی چه بگویی؟  می

تعریفی از شرک ارائه داده است که پیامبر و خواھم بگویم که خمینی  می :احمد
راه را و سخن خمینی  اند،  شرک را این طور تعریف نکردهاند   کسانی که بعد از او بوده

 : کند که برخی عبارتند از ی باز میزیادبرای کارھای 
  .)١(به دنبال شفای خود باشد...ھا   جادو و طلسم ۀبوسیلتواند    می مسلمان -۱
  .)٢(انجام دھدخواھد  ... برای آنچه میو رقعه کردن با سنگریزه  استخاره -۲
و امام تواند در زمین انجام دھد  عقیده داشتن به اینکه امام ھر چه بخواھد می -۳

  .)٣(ھمه زمین است...پروردگار 
حوادث جھان و آب و ھوا و تغییرات جوی تصرف معتقد بودن به اینکه امام در  -۴

 . )٤(کند می
را از قبرھایشان ھا  آن تواند مردگان را زنده کند و معتقد بودن به اینکه امام می -۵

 . )٥(بلند کند
دھد یا   می پس آیا چنین اعتقاداتی انسان را به سوی بندگی و عبادت خدا سوق

 ! اند؟  شرکین مکه بدان معتقد نبودهبرد که حتی م  می به سوی شرکی پیشانسان را 
ھر عملی به نیت بستگی دارد، و امام پذیرفته شدن و نپذیرفته شدن  :محمد

 کرده است. خمینی ھمین را بیان 

 ]42رسار ص كشف األ[در خمینی  را که : برای توضیح بیشتر باز ھم آنچهاحمد
بعد از آن که روشن شد که شرک یعنی خواستن « :گوید دھم او می  می گفته است ارائه

و  این اساس که آن خدا و معبود است و غیر از این شرک نیست، برچیزی از غیر الله 
اگر کسی از سنگ بنابراین  فرقی ندارد که از زنده حاجت خواسته شود یا از مرده،

 ». گر چه عمل باطلی استو نیاز بخواھد این شرک نیست حاجت 

 .۹۴/۱۹۳ن. ک. بحار االنوار  -١
 .۱/۱۳۱و الفروع کافی  ۱/۳۰۶ن. ک. التھذیب  -٢
 .۹۵األنوار ص  ةمرأ -٣
 .۲۷/۳۳و بحار االنوار  ۳۲۷مفید ص االختصاص  -٤
 .۷۶و بصائر الدرجات ص  ۱/۴۵۷اصول الکافی  -٥

___________________________ 



 گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و    ١٦

 را بر این اساس که خدا و معبود ھستندھا   گوید که اھل مکه بت به ما میو خداوند 
بین ھا   بر این اساس که بتھا  آن خواندند بلکه به فریاد نمیگوید،  میخمینی که  چنان

 : فرماید زدند، خداوند متعال می  می را صداھا   بتآنان و الله واسطه ھستند 

﴿ ِ َُذواْ ِمن ُدون ِيَن ٱ�َّ ِ َوٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ
َ
 .]٣الزمر: [ ﴾هِۦٓ أ

(و بدانان تقّرب و  گیرند کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را بر می«
به کنیم مگر بدان خاطر که ما را  ما آنان را پرستش نمی :)گویند جویند، می توسل می

  .»گردانندخداوند نزدیک 
آنان غیر از خدا چیزھایی را به خدایی را رھا کرد و گفت که ھا  آن آیا پیامبر

جنگید و بر ھا  آن اعتراض کرد و به خاطر ھمین قضیه باھا  آن بهیا اینکه  اند؟  نگرفته
  داد که این شرک اکبر است؟ایشان توضیح 

شرک ورزیدن به خدا خواھی که بگویی امام قدس الله سره معنی  آیا تو می: محمد
  یا این قدر نادان بوده که آن را برای توده مردم جایز قرار بدھد؟ را نفھمیده است،

کنم بلکه خداوند متعال که به ما عقل و دل  : من در این مورد قضاوت نمیاحمد
 نماید.  در این باره قضاوت میدھیم  داده که بوسیله آن حق را از گمراھی تشخیص می

را دوست  ج و ما چون پیامبر ،ستندخدا نی (رحمھم الله)و باید بدانیم که ائمه 
 مقامی راھا  آن آنان را دوست داریم و بهاند   کرده پیروی میپیامبر  زاھا  آن داریم و

قرار بدھیم به خدا و معبود و از اینکه آنان را پروردگار دھیم که شایسته آنان است،   می
کند که  بن محمد را روایت می رسخن جعف ۲۲۵الکشی در ص که  چنان بریم، می پناه

آفریده و برگزیده بینش را خداوندی که ما به خدا که ما جز بندگان سوگند «: گفت
سود و زیانی به کسی برسانیم، و اگر خداوند به ما رحم کند لطف توانیم  نمی نیستیم، و

بر سوگند به خدا که حجتی  گناھانمان است،و اگر ما را عذاب دھد به خاطر  اوست،
شویم و روز قیامت از قبرھا برانگیخته  و دفن میمیریم  خداوند نداریم، و ما می

را چه شده که لعنت خدا بر ھا  آن و از ما باز خواست خواھد شد، وای بر آنان!شویم  می
بن   و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی با پناه آوردن به قبر پیامبر آنان باد؟

ناراحت کرده و بن علی صلوات الله علیھم خدا و پیامبر و این ائمه را  حسین و محمد
از فرزندان پیامبر و خداوند  مگیرم که من فردی ھست گواه می ... شما رااند   آزار رسانده

نماید و اگر  بر من رحم میاست، اگر او را اطاعت کنم  تضمینی برای نجات من نداده،
 .»را مرتکب شوم به شدت مرا عذاب خواھد داداش  نافرمانی
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 عصمت 
کنند و  ھمیشه از اینکه کسانی آیات را بر خالف معانی حقیقی آن تفسیر می :احمد

نمایند در  خدا نیست استدالل می از روایات ضعیف برای اثبات چیزی که در کتاب
 کنم.  حیرتم و تعجب می

  گویی مثالی بزنی؟ مورد آنچه می: ممکن است در محمد
 :فرماید خداوند متعال می :احمد

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ إِ�ََّما ﴿
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ﴾٣٣� يُرِ�ُد ٱ�َّ

  .]٣٣األحزاب:[
 .»پاک سازدخواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند و شما را کامًال  می خداوند قطعاً «

 چه دلیلی در این آیه برای اثبات عصمت ائمه ھست؟ 
شود، کسی که سخنان پیامبر را به دیگران  اینجا از مفھوم آیه استدالل می :محمد

تواند عیبی در تبلیغ رسالت باشد مصون و محفوظ  رساند باید از ھمه آنچه که می می
پیام الھی معصوم است، ھمین طور ائمه که پس ھمان طور که پیامبر در رساندن  باشد،

  باشند. جانشین پیامبر ھستند معصوم می
به دلیل اینکه  است،عصمت پیامبر به خاطر محفوظ ماندن رسالت الزم  :احمد

 :فرماید خداوند می

  .]٤ - ٣النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿
ه کست یزی جز وحی نید. آنچه آورده چیگو و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمی«

 .» است بر او نازل شده
برای گروه مشخصی واجب گردانده  ج پس چه کسی عصمت را بعد از پیامبر

پس  باشد باید متواتر و برای ھمه مردم معلوم باشد،و اگر در این مورد حدیثی  است؟
 دلیلی برای عصمت وجود ندارد. 

جانشینان  ج که بعد از پیامبر ÷در مورد خاندان علیولی آیه به خصوص  :محمد
 او ھستند نازل شده است. 

علی نازل نشده است، و دلیلش این  : اول باید بدانیم که این آیات در مورد آلاحمد
را  ج که مجموع آن زنان پیامبریه را در ضمن آیاتی دیگر آاین است که وقتی خداوند 

 ستایند.  می
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را خواست و آنان را زیر ردا  شو حسن و حسینفاطمه و علی  ج نازل کرد، پیامبر
تا در کنار ھمسران پیامبر برکت این آیه آیه را خواند و چادر خود قرار داد و سپس این 

دوباره از گناھان پاک شده بودند چرا پیامبر ھا  آن و اگر طبق آیه شود،شامل آن ھم ب
  تکرار کرد و برای چیزی دعا کرد که به فرمان خدا تحقق یافته بود؟

: استعمال ضمیر مذکور در اولکند  ولی دو چیز در آیه داللت بر عصمت می :محمد

شما را از و دوم معنی کلمه الرجس، یعنی خداوند  ضمیر مونث،به جای  »يطهركم«
مربوط به که آیه فقط شود  پس مشخص می د،ردا ھا و گناھان پاک و مصون می زشتی

 اھل بیت است. 

به خاطر آن است  »يطهركم«ای ضمیر مونث در استفاده از ضمیر مذکر به ج :احمد
و ھر گاه زنان و  خانواده بود،پرست  که پیامبر در آیات جزو پاک شدگان بود چون سر

گردد.  شود و شامل ھمه می  می مذکر استفادهه غمردان مورد خطاب قرار بگیرند از صی
 بودن است؟به معنی معصوم گفته که معنی پاک کردن از پلیدی و ھمچنین چه کسی 

 :فرماید خداوند متعال میکه  چنان گاھی به معنی عذاب استچون الرجس 

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿ ُ ٱلرِّۡجَس َ�َ ٱ�َّ   .]١٢٥األنعام: [ ﴾١٢٥َكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل ٱ�َّ
 .»آورند آورند که ایمان نمی و اینگونه خداوند عذاب را برای کسانی می«

و با توجه به  آید می ھا  ناخوشنودی و به معنی بت و گاھی به معنی گمراھی و
 شود.  معنی آن معلوم میھا   و داللتھا   قرینه
 ج اھل بیت پیامبرنماید که خداوند   می بر این داللت ج و دعای پیامبر هیه کریمآو 

نجات داده عذاب آخرت را مورد تکریم قرار داده و گناھانشان را بخشیده و آنان را از 
 است. 

 :فرماید خداوند متعال می :محمد

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ َ�ٰٓ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ   .]٥٩النساء: [ ﴾ُعواْ ٱ�َّ

از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و  اید!  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»فرماندھان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید

از آن امیر  ج و از آن جا که مشخص است که امامت و رھبری بعد از پیامبر
دھد و چون او از  بوده است، پس آیه به اطاعت از علی فرمان می سعلیالمؤمنین 

 معصوم است اطاعت از او واجب است. ھا   لغزش
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کند که   می کند، بلکه نگاه  نمی مسلمان قرآن را طبق میل خودش تفسیر :احمد
معنی آیه واضح است و آن اینکه اطاعت از خدا و  اند،  علما آن را چگونه تفسیر کرده

طاعت به اھا  آن اما اطاعت از امرا یعنی وقتی امری جداگانه است، ج اطاعت از پیامبر
ای   ویژه و اطاعت جداگانهاطاعت شود ھا  آن باید از دھند، از خدا و پیامبرش فرمان می

 درست دنیوی.  یشود مگر در کارھا  نمی ھا آن از
امیر است این بحثی جداگانه است که بعدًا به آن  سعلیبعد از پیامبر اما اینکه 

خدا «: ه و فرمودنددر مورد اھل بیت خود سفارش نمود ج و پیامبرخواھیم پرداخت. 
را در ھا  آن ورا بدانید ھا  آن یعنی حق »را در رفتار با اھل بیت من به یاد داشته باشید

شایسته آنان است آنان را دوست که  چنان وشایسته آنان است قرار دھید جایی که 
 بدارید. 

شخصیت پیامبر به عنوان مبلغ به  ای که مکمّل  اما چرا شما در مورد قضیه :محمد
  دھید؟  می نشان را حّدت و شّدت که ھمان وصی است این ھمه آید می شمار

ما  خواھم، ام معذرت می اگر در گفتگوی خودم درشت خویی یا تندی نموده :احمد
محمد باید بدانی که ای کاش خدا به دنبال حق و راه درست ھستیم، و برادرم به امید 

بود، که چنین نیست بلکه علی را از این فراتر قرار  میتبلیغ در حد تکمیل فقط قضیه 
  اند.  قرار دادهبرتر از پیامبران در حد پیامبران اند و او را اگر نگویم  داده

  گوید! زی نمیھرگز یک مسلمان عاقل چنین چی :محمد

 ،ھمه امامیه بر معصوم بودن ائمه: «آمده است ]25/350بحار األنوار [احمد: در 
بر اساس خطا و فراموشی  از اینکه عمداً ھا  آن از گناھان صغیره و کبیره و بر اینکه

 ». اتفاق و اجماع دارند ،از تولد تا وفات معصوم ھستندمرتکب گناھی شوند 
 باید تحقیق کنیم و مطئمن شویم که این روایت صیح است یا نه.  :محمد
و  : ھیچ عالمی در مورد این روایت چیزی نگفته است و آن را رد نکرده است،احمد

اساس مھمی  ءعلماآن دلیلی است بر اینکه مورد قبول است و عدم مخالفت  رد نکردن
ند چون انسان نک دانیم که پیامبران گاھی فراموش می و ما می باشد،  می در عقیده

 آید.  و این عیبی در رسالت به شمار نمی ھستند،
  ی؟گویی دلیلی دار آیا برای آنچه می :محمد
 :فرماید می ج پیامبرخداوند متعال با سرزنش  :احمد
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ذِنَت لَُهمۡ ﴿
َ
ُ َعنَك لَِم أ   .]٤٣التوبة: [ ﴾َ�َفا ٱ�َّ

 .»اجازه دادیھا  آن تو را بخشیده است چرا بهد نخداو«
 :فرماید و می

﴿ ٰٓ ۡ�َ�ٰ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ن َجآَءهُ ٱۡ�

َ
  .]٢-١عبس: [ ﴾٢أ

 .»از اینکه نابینائی به پیش او آمد چھره در ھم کشید و روی بر تافت!«
بدر فدیه گرفت سرزنش کرد و از اسیران و خداوند پیامبرش را به خاطر اینکه 

 :فرمود

َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ لَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ﴿
َ
ُ�ۡم �ِيَمآ أ ِ َسَبَق لََمسَّ   .]٦٨األنفال: [ ﴾٦٨ ّمَِن ٱ�َّ

اسیران  ۀ(به عنوان فدیاگر حکم سابق خدا نبود عذاب بزرگی در مقابل چیزی که «
 .»رسید  می اید) به شما  گرفته

او مخالفت با اولی و بھتر است یعنی شود کار  و در مورد اشتباه پیامبر گفته می
تر  و درست تر کامل کارش در حقیقت درست است اما او باید ھمواره کاری را بکند که

سر  نیز و تنھا پیامبر ما اینگونه نبوده است بلکه خطا و لغزش از پیامبران دیگر. باشد
دچار  ÷و نوح و از آن درخت خورد،که دچار لغزش شد  ÷زده است مانند آدم

لغزش شد از خدا خواست که پسر کافرش را نجات دھد و ھمچنین موسی با کشتن 
بیان کرده است، اند   مرتکب شدهھا  آن و خداوند کاری را کهقبطی دچار لغزش گردید، 

بندگان برگزیده و ھا  آن شایسته نیست زیراھا  آن چون که سر زدن چنین کاری از
 افضل خدا ھستند. 

برای شماری   بی برکاتھا  آن شماری دارند و نیز  بی بیت فضائلولی اھل  :محمد
 امت دارند. 

این مورد بحث ما نیست چون ما ھر دو اتفاق نظر داریم که اھل بیت  :احمد
من  یچیزھا که براولی باید در مورد بعضی از  دارای فضایل و مناقبی ھستند، جپیامبر

 : گفتگو کنیم و آن اینکه آید می پیشاشکال 
و حدیث لیلی از قرآن دچه  باشد،  می علی لحدیث کساء شامل پنج نفر از آ -۱

  ؟برای داخل کردن دیگر در تطھیر و عصمت ھست
بعد از پدرش  -زین العابدین-بن حسین  که علیگوید  کدام دلیل به ما می -۲

 با اینکه وقتی پدرش کشته شد او کوچک بود؟!  او بوده است،وصی و جانشین 
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  ھمه پسران و دختران حسین را شامل نشده است؟چرا تطھیر  -۳
  ایم؟  عصمت و امامت بیرون کرده ۀچرا فرزندان حسن را از دایر -۴
معصوم قرار  داشت چرا فقط باقر از میان دیگرانزین العابدین فرزندان زیادی  -۵

 داده شده است؟ 
 ! شود می ھمین سوال مطرحاو ھم در مورد فرزندان باقر و ائمه بعد از و ھمچنین 

زیادند که باید به صحت آن یقین که دال بر عصمت ائمه ھستند روایاتی  :محمد
 کرد. 

باشند زیادند، از آن جمله روایتی   می و ھمچنین روایاتی که بر ضد این مفھوم :احمد
ھر کس بگوید پیامبر : «بیان کرده که ۱۶۰ص است که عالمه صدوق در عقاید 

ئمه از سھو و أ دو ھر کس بگوی شود، ھا شمرده می افراطیکرده است از  فراموش نمی
  .»است که لعنت خدا بر آنان بادفراموشی مصون ھستند از مفوضه 

این است که  -یعنی شیعه-مذھب آنان « :آمده است ]5/205 - جممع البيان[و در 
 ». دچار سھو و فراموشی شوندرسانند ممکن است  ائمه در غیر از آنچه از سوی خدا می

نفی سھو « :آمده است ]3/240تنقيح املقال [در که  چنان سپس عقیده متحول شد
 ». و فراموشی از ائمه از ضروریات مذھب شیعه است

 . آید می برحسب نیاز و ضرورت در احکام و حتی مسایل عقیدتی تعدیلبنابراین 
احکام را  او آیا اگر مسلمانی در مورد امامش که از ،ھنوز برایم روشن نیست :محمد

پاک و منزه است برایش خطر و اشکالی ھا   گیرد معتقد باشد که او از لغزش فرا می
  دارد؟

 ،توان به پاسخ سوال شما دست یافت، پرسش این است که : با این پرسش میاحمد
بلکه شما  چیست؟ھا  نآ فرق میانھم پیامبر و ھم دیگران معصوم ھستند اگر بگوییم 

که پیامبران بدان اند   دست یافتهھایی  گویید که ائمه به جایگاه و خصوصیت می
شود که دلیل سخن او چیست و فرمان  نمیو ھمچنان امام معصوم پرسیده  اند،  نرسیده
توان رد کرد پس ھمچنین کسی که نایب امام است به این شرافت و  اش را نمی و گفته

 و فرمان او را رد کنند. نسخد نتوان توده مردم نمیاین رو  از آمده استافتخار نایل 

ما معتقدیم که مقامی  :گوید می ]91ص  ةسالمياإل ةاحلكوم[بنابراین خمینی در کتاب 
ھا  آن چون ائمه که ما در مورد بر ایشان محفوظ است،ھمواره اند   که ائمه به فقھا داده
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گاه  و کامالً اند   شده  نمی عقیده داریم که دچار سھو و غفلت از مصلحت مسلمین آ
 ». در اختیار فقھا خواھد بوددانستند که بعد از وفاتشان این مقام ھمواره   می واند   بوده

 این والیت و نیابت فقیه از امام منتظر است.  محمد:
د آمده و ادامه یافته است به اگر کسی بررسی کند که این نیابت چگونه پدی :احمد

صغری و کبری وقتی بین اھل مذھب اختالف پدید آمد داند که بعد از غیبت  می یقین
شوند به چه کسی باید تحویل گردند قضیه  که اموالی که به عنوان خمس پرداخت می

دلیل ھا  آن نیابت به وجود آمد و روحانیون شیعه برای آن که مردم عوام شیعه از
 طرح کردند. کارھایشان را نپرسند قضیه نیابت را م

  ای باید داشت؟ پس به نظر شما درباره ائمه چه عقیده :محمد
د، اما نترین خاندان ھست و شریفائمه چون از خاندان پیامبر ھستند بھترین  :احمد

مانند دیگر ھا  آن و .خیری ندارندحرکت نکنند  ج طبق رھنمود پیامبرھا  آن اگر
زند و به رحمت و آمرزش الھی  سر میھا  آن انسان ھستند و گناه ھم ازھا   انسان

 مقام دارند.  او تعالیخداوند نزد  و خضوع در برابراطاعت  ۀو به اندازامیدوارند 

اولین نگاه  ای علی!«: فرمود ج ربگوید که پیام می ]62خبار ص معانی األ[قمی در 
  .»برای تو حالل است و نگاه دوم برایت جایز نیست

بار خدایا آنچه «: گفتآمده است که امیر المؤمنین علی  ]82ص  ةهنج البالغ[و در 
 . »اگر باز گناه کردم باز مرا بیامرز بیامرز،دانی   می را که تو از من بھتر

ای که  هآمده است که علی در خطب ۲۱۶در خطبه شما  ]335ص  ةهنج البالغ[و در 
 عادالنه دست نگاه ندارید؛ ۀ... از گفتن سخن و یا مشور«: در صفین ایراد کرد فرمود

 . »زیرا من باالتر از آن نیستم که اشتباه نکنم و ایمن نیستم که کارم اشتباه نباشد
شوند و  مرتکب گناه میھا  آن کنند که خودشان اقرار می (رحمھم الله)اینگونه ائمه 

 دوست داشتن ھر انسانی این است که شمابه رحمت و آمرزش الھی امیدوارند و نشانه 
قرار دھی که شایسته اوست و با او داری او را در جایگاھی  کسی را که دوست می

 جرفتار کنی، و انسان خوشبخت کسی است که به سرور آقای اھل بیت پیامبرصادقانه 
 اقتدا نماید.  ج رھنمود آن حضرتایشان طبق تأسی جوید سپس به آل و خاندان 

 تقیه 
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بر دارم که شما در ھمه کارھایتان، خولی من  کنی، : بسیار خوب گفتگو میاحمد
چون که تقیه از ضروریات مذھب  کنید، تقیه میدر حال خطر و در حال امنیت 

 شماست. 
بزدل ھستند و حق را ھا  آن کنید که کنید و شیعه را متھم می : شما ستم میمحمد

و تقیه را  شود، میباید بدانید که فقط در مواقع ترس از تقیه استفاده  ند،نک اعالم نمی
 دانند.  می جایزنیز ما آن را برادران اھل سنت دانیم و ھمچنین  شروع و جایز میمما 

تقیه یعنی کتمان « :گوید ق عالمه مفید آمده که او میدر شرح عقائد الصدو :احمد
در ھا  آن نکردن باو ھمکاری  از مخالفین،حقیقت کردن عقیده و کتمان حق و پنھان 

 . »شود یا دنیوی میآنچه سبب زیان دینی 
تقیه  :اند که گفت صادق روایت کرده ری زیادی از جعفھا کتاب ای شیعه درمو عل

دانم  و تا جایی که من می است و ھر کس تقیه نکند دین ندارد،دین من و پدران من 
آمده که از  سنکرده است به جز آنچه در مورد عماربن یاسراز اصحاب تقیه ھیچ کسی 

باز تو را اذیت کردند ھا  آن اگر :به او گفت ج و پیامبر کفار به نیکی یاد کرد،معبودان 
 ات در خطر نیافتد.  یعنی تقیه کن تا زندگی تو ھم باز ھمین کار را بکن

و من تکرار  : روایاتی را که تو بیان کردی با آنچه من گفتم مخالفتی ندارند،محمد
شود که مسلمان بیم آن را داشته باشد  قط در مواقعی استفاده میکنم که از تقیه ف می

 . شد جانی خواھد انکه دچار زی
و  شود، تقیه از این فراتر رفته است بلکه در ھمه کارھا از تقیه استفاده می احمد:

  :کنم ذکر می دلیلش را ذیالً 

کند که  امام معصوم روایت می از ]72ص  ةالتقي ةرسال[مرتضی انصاری در  -۱
تقیه وسیع است و ھر کس در ھر چیزی تقیه کند به او پاداش  ۀ..گستر«: گفت

 . »رسد می

کند که  از امام صادق روایت می ]4/278الوثقی  ةالتنقيح رشح العرو[خوئی در  -۲
یا اگر تقیه کردید و سوگند خورید  ،کنید کاری را که از روی تقیه می« :گفت

 . »اشکال ندارد

 ةاب حضور اجلامعستحبإ«تحت عنوان بابی ھست  ]5/383 ةوسائل الشيع[در  -۳

که اگر  »ولالصف األ للتقيه والقيام يف -يمام السناإل يأ-به  يتدقيخلف من ال 
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مستحب است که در  -یعنی سنی-کسی امام بود که اقتدا به او جایز نیست 
این کار را از روی تقیه انجام جماعت حاضر شوید و در صف اول بایستید و 

در پاسخ به این سوال  ۱/۲۶و ابوالقاسم الخوئی در کتاب مسائل وردود  د.دھی
اگر از «دھد که  که نماز خواندن در جماعت مسلمین جایز است یا نه پاسخ می

 . »روی تقیه باشد صحیح است
برد و دلیل آن روایتی است که ابی یعفور از ابی  ین و خانه ارث میزن از زم -۴

گوید از او پرسیدم آیا مرد از خانه و زمین زنش ارث  کند و می عبدالله روایت می
برد مرد ھم از  طور که زن در این چیزھا از مرد ارث نمی  برد یا اینکه ھمان می

  برد؟  نمی او ارث
 برد.  برد و زن در ھمه چیز از مرد ارث می مرد در ھمه چیز از زن ارث می :گفت

ما : «گوید آمده در توضیح این روایت می ]4/154ستبصار اإل[در که  چنان طوسی
با ما چون ھمه مخالفان ما در این مسئله  کنیم این سخن امام را بر تقیه حمل می

 قدر این مورد با ما مواف -یعنی اھل سنت-از عامه مخالف ھستند و ھیچ کس 
 ». ای که این طور باشد تقیه در آن جایز است و ھر مسئله نیستند،

توان تقیه کرد و فقط سنی نیست که با او تقیه  میگویا با شیعه ھم بنابراین 
 کنند.  می

تواند از تقیه استفاده کند و   می قیه امری مستحب است و مسلمان شیعهت محمد:
 تواند که تقیه نکند و در این مورد بر او اشکالی وارد نیست.  می ھم

 :گوید که میبرابر سخن کسی گویی پس در  : اگر این طور باشد که تو میاحمد
مانند قول  و خواند چه کار کنیم؟ کند مانند کسی است که نماز نمی کسی که تقیه نمی
مانند کسی است که نماز  کند اگر بگویم کسی که تقیه نمی« :گوید امام صادق که می

عقیده ما « :گوید می ]104عتقادات ص اإل[در  ةي. و ابن بابو»ام خواند درست گفته نمی
در مورد تقیه این است که تقیه واجب است و ھر کس تقیه نکند مانند کسی است که 

 . »خواند  نمی نماز
ای نیست که با برادران اھل سنت ما از روی  اما در این ھیچ مسلمان شیعه :محمد

کنند که نیاز  دانند که آنان ھمه در یک کشور زندگی می  ھا می آن چون تقیه رفتار کند؛
ھا  دل شوند که دارد که ملت این کشور در برابر دشمنان متحد باشند و زمانی متحد می

 باشند. پاک 
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توان  وقت می گوید که در ھر می ]2/201الرسائل ص [خمینی در کتابش  احمد:
تقیه فقط در زمانی که انسان برای جانش یا چیزی دیگر « :گوید تقیه کرد و می
د، ند واجب نیست بلکه مصالح مختلف سبب وجوب تقیه ھستناحساس خطر ک

ن راز واجب ھم تقیه کردن و پنھان نمود کرد باز بنابراین اگر احساس خطر نمی
  .»است

  بگویی که تقیه شعار مذھب شیعه است!خواھی  : گویا تو میمحمد
 کند، می و واقعیت امر این حقیقت را برای ما ثابت گویند، روایات این را می :احمد

نباید حق را آشکار بگوید و برای  -در حالت امنیت-آیا حق را باید پنھان کرد و مؤمن 
 عموم مسلمین بازگو نماید؟! 

دھند،  شاید بعضی طبق عادت ھمیشگی این اقوال و اجتھادات را ضعیف قرار
با صدای بلند  که بنابراین ما نیازمند وحدت و ارتباط با آن عالم مجتھد ھستیم کسی

و مسلمین شیعه  عیف ھستند،خواند ض می که به تقیه فراھایی  زند که ھمه روایت فریاد 
خواند و  را به شفافیت و عمل کردن به احادیثی که ھر دو طرف قبول دارند فرا 

زیرا چگونه  کند که باید قبل از وحدت ظاھری ما ھمبستگی قبلی داشته باشیم، تاکید 
داند که او در دل  میزندگی کند در حالی که ممکن است که انسانی با انسانی دیگر 

خود با او دشمن و مخالف است و معتقد است که دین او باطل است و به دیگر 
کنند و مانع از ھمبستگی افراد یک جامعه  تفرقه را بیشتر میچیزھایی باور دارد که 

  د؟شون می
کند نفرین کنیم آن گونه که دکتر  شایسته است که ما تقیه را که ما را متفرق می

آن را نفرین کرده است و مانند بعضی از سوی در کتابش شیعه و تصحیح موسی مو
 علمای شیعه آن را اصل قرار ندھیم. 

 علم حدیث و تصحیح و تضعیف 
به بررسی ھا  آن برند که برادران شیعه : بعضی از برادران اھل سنت گمان میمحمد

بدترین ھا  آن بنابراین اند،  اھمیت ندادهاند   روایاتی که از پیامبر و آل بیت او نقل شده
 کنند.  سخنان را نثار شیعیان می
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یکی قسمت :شود حدیث به دو قسمت تقسیم می از دیدگاه علمای حدیث، :احمد
اسناد یعنی راویان حدیث و قسمت دوم سخنی است که گوینده حدیث آن را گفته 

  کنید؟ شما حدیث صحیح را چگونه تعریف می است،
حدیث صحیح حدیثی است که فرد عادل و حافظ آن را از فردی ھمانند  :محمد

 خودش روایت کرده است. 
حدیث صحیح بیان کرده شما کلمه مھمی را که حر عاملی در تعریف  احمد:

یعنی فرد عادل شیعه امامی آن را روایت کرده  ن اینکه (امامی)آفراموش کردی و 
شرط در ھمه احادیث شیعه در نظر گرفته باشد و این مسئله مھمی است و اگر این 

 شود اثبات صحت احادیث شیعه مشکل خواھد بود.
 چگونه؟ : محمد

از بیان تعریف حدیث بعد  ]30/206الوسائل  ةخامت[حر عاملی در کتاب  :احمد
این تعریف مستلزم آن است که اگر تحقیق کنیم ھمه احادیث : «گوید صحیح می

ھیچ یک از راویان را عادل قرار این است که چون علما و علت ». ضعیف ھستند
اند  را ثقه و مورد اعتماد قرار دادهھا  آن و علما فقط اند مگر افراد بسیار اندکی را، نداده

 عدالت قطعی نیست. که ثقه دانستن مستلزم 
ھایی که در احادیث و روایات نقل شده از اھل  ون شیعه طبق بررسیی: روحانمحمد

 اند.  کردهم و حسن و موثق و ضعیف تقسیحدیث را به صحیح اند   ام دادهبیت انج
و  گویی مثالی ارائه ندھی، ای ندارند اگر برای آنچه می : تقسیمات فایدهاحمد

با اینکه عادل و موثق ھا  آن ھمچنین ضابطه حضور ذھن و حفظ راویان و فراموشی

بزرگان مورد « :گوید می ]30/206 الوسائل[و حر عاملی در  اند چیست، قرار داده شده
از ضعیفان و دروغگویان و افراد شناخته نشده روایت ھا  آن و غیرل اجماع ھاعتماد از ا

ھند، و د گواھی میھا  آن دانند و به صحت حدیث را میھا  آن کنند چون حالت می
یی که به عمل کردن به آن ھا کتاب و معلوم است که« :گوید می ۳۰/۲۴۴ھمچنین در 

 . »امر شده است بسیاری از راویان آن ضعیف و افراد مجھول و ناشناخته ھستند
گویی خطرناکی است که شما در فتوای خود از قول یا روایت فرد  این گزافه :محمد

به دروغ سخنی را به امام نسبت یفی استناد کنی چون شاید آن فرد عمجھول یا ض
 داده باشد. 
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مورد بعضی از راویان معروف که از اھل بیت خیلی اینک بنگریم که علما در  :احمد
  :گویند اند چه می زیاد روایت کرده

است که از ائمه حدیث روایت کرده است،  یبن سعید یکی از افراد  مغیره -۱

: کند که گفت از مغیره روایت می ]1/174تنقيح املقال [مامقانی در کتاب 
باید . »ام  صد ھزار حدیث از طرف خودم در احادیث شما جای داده تقریباً «

 بوده است.  ـ)ھ ۱۹۹بدانی که این مغیره در سال (

سائل الو[جابر یزید جعفی یکی از راویان حدیث است که حر عاملی در  -۲

روایت کرده  ÷ھفتاد ھزار حدیث از باقر« :گوید او می ۀو دربار ]20/151
 ». است و صد و چھل ھزار حدیث از غیر از امام باقر روایت کرده است

را خودش از امام شنیده ھا   که آیا جابر ھمه این روایت آید می اینجا یک سوال پیش

این  ]191الرجال ص [الکشی در  اند؟  به او رسیدهیا به واسطه راوی دیگری  است؟
: ابا بن اعین روایت است که گفت  از زراره :دھد  می سوال را با این روایت پاسخ

ام   ندیده ھیچ گاه او را پیش پدرم :گفتدر مورد احادیث جابر پرسیدم؟ را  ÷عبدالله
 ده است. مو ھرگز او نزد من نیا به جز یک بار،

را به پس بنابراین استاد جابر چه کسی است که این تعداد زیاد از احادیث اھل بیت 
 او آموخته است؟! 

اساسی و مورد اعتماد شیعه مشخص ھستند و از دروغ و ی ھا کتاب اما :محمد
دھند و   می مراجع دینی خود اھمیتی ھا کتاب جعل مصون ھستند، چون که شیعه به

 گذارند دروغ و افترا به آن راه یابد.  نمی
شیعه ھشت تا معتبر و مورد اعتماد ی ھا کتاب دانم می تا جایی که من :احمد

 نوار،بحار األ الوافی، ،ةلفقيمن ال یحضره ا ستبصار،اال الکافی، :ھستند که عبارتند از

  مگر این طور نیست؟ مستدرک الوسائل،، ةلشيعوسائل ا
 ی دیگری ھست که مطالب اینھا کتاب گویی درست است، و آنچه می: محمد

 دھند.   می را توضیح ھا کتاب
و از میان آن کتاب الکافی را انتخاب  ،ھا کتاب اندازیم به این  می : خوب نگاهاحمد

رود و گفته شده که این کتاب به  ترین کتاب به شمار می که نزد شما صحیحکنیم  می
 امام مھدی عرضه شده و او ھمه آنچه را که در آن آمده است درست قرار داده است
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 این مطلب را بیان کرده است، ]123ص  ةالشيع[محمد صادق صدر در کتاب که  چنان
 کنیم.  و اینک به محتوای این کتاب و تعداد ابواب آن نگاه می

 ». کتاب الکافی پنجاه کتاب است« :گوید می ]6/114روضات اجلنات [کرکی در 
 وفات یافته است.   ھ ۱۰۷۶باید بدانی که کرکی در سال  محمدو برادرم 

 : کتاب الکافی مشتمل برسی کتاب استگوید می ]165الفهرست ص [و طوسی در 
 در گذشته است.  ھـ ۴۶۰طوسی در سال 

  پس چه اتفاقی برای کتاب اصلی افتاده است؟
  و این مقدار زیادی که بر اصل کتاب اضافه شده است از کجا آمده است؟

غاز آ را نگاه کنیم،  ھ ۴۶۰و ھمچنین اگر کتاب تھذیب االحکام طوسی متوفای سال 

حدیث است  )۱۳۵۹۰که تعداد احادیث آن (گوید  می ]4/504 ةالذريع[بزرگ در کتاب 

که احادیث تھذیب بیش از گوید  می ]1/360صول األ ةعد[در صورتی که طوسی در 
 ھزار حدیث ھستند.  ۵۰۰۰۰

ھزار  ۶۰۰۰۰و معلوم است که تا حدود زیادی از پنجاه ھزار بیشتر ھستند که به 
  این مقدار زیادی که بر کتاب التھذیب اضافه شده است از کجا آمده؟!رسند پس  می

و کمبود کتاب را جبران اند   دیگر به کتاب اضافه کردهرا علمای ھا  این شاید :محمد
  اند.  نموده

آن ای  اگر کسی بخواھد مطالبی را بر کتابی بیافزاید باید در کتاب جداگانه :احمد
کند  مطالب را بنویسد و یا در آغاز کتاب متذکر شود و یا آنچه را که به کتاب اضافه می

کتاب بنویسد تا با اصل کتاب قاطی نشوند چون اگر با اصل کتاب قاطی باید در حاشیه 
بنابراین از آنچه حسینی در کتاب  پندارند، می شوند مردم آن را از اصل کتاب

بعد « :گوید او می ،کنم گفته است تعجب نمی ]165خبار ص ثار واألاأل املوضوعات يف[
بینیم که  ھای حدیث مانند الکامی و الوافی و غیره می از بررسی و کاوش در مجموعه

تا احادیث و سخنان اند   از ھر دری که ممکن بوده وارد شدهھا و دشمنان ائمه  افراطی
 ». ئمه را خراب کنند و آنان را بدنام نمایندأ

شیعه ی ھا کتاب ینتر بزرگ که درکند  که حسینی اقرار میبینیم  راین میبناب
 احادیث دروغینی ھست. 
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این به علمای  واند   شاید آخوندھا و مردان مذھبی گذشته این کارھا را کرده :محمد
 . معاصر ربطی ندارد

کافی گوید:  می ]34هل الذكر ص أفاسألوا [تیجانی در کتاب عجله نکنید،  :احمد
که ھزاران گویند  کتاب شیعه یعنی اصول کافی، میین تر بزرگ است که بدانی که

 حدیث دروغین در آن ھست. 

و ھمه  شود، می بر بیش از سه ھزار اطالق» ھزاران« »فألا«و معلوم است که کلمه 
ماند که ما آن را  حدیث ھستند، پس چقدر از کتاب باقی می ۳۷۸۳احادیث اصول کافی 

 صحیح دانسته و به آن عمل کنیم؟! 
اثر  »شکن بت«بنابراین برای تحقیق احادیث کتاب الکافی بھتر است به کتاب 

که پیرامون احادیث کتاب  یآیت الله برقعی در تحقیق ،عالمه برقعی مراجعه کنید
 الکافی انجام داده چیزھای عجیبی در کتابش بیان کرده است. 

اند و  ادیث را بررسی کردهشیعه این احمن مطمئنم که علما و محققین  :محمد
  اند.  کردهو ھمچنین وضعیت راویان را بازگو اند   عف آن را بیان نمودهصحت و ض

شیعه که در مورد بیان احوال راویان حدیث  یھا کتاب ترین یکی از قدیمی: احمد
الکشی در قرن چھارم ھجری وفات یافته  تالیف شده است کتاب رجال الکشی است،

و تعدیل راویان سخنان ضد و نقیضی را گفته  او در کتاب خود در خصوص جرح است،
راوی در این کتاب بیان شده است، سپس کتاب نجاشی  ۵۲۰است، و فقط شرح حال 

ن موضوع تالیف شده که بسیار مختصر است و تاکنون من سراغ ندارم که شیعیان در ای
شود و حدیث  چه کسی پذیرفته میکه بتوان در مورد اینکه حدیث کتابی داشته باشند 

و واقعیت این است که  به آن اعتماد کرد و از آن استناد نمود، چه کسی پذیرفته نیست
کند روایت بدون بررسی و  که مذھب امامی را تایید میھر کس حدیثی روایت کند 

ای که علمای اھل سنت  برعکس شیوه کامالً شود،  پذیرفته میتحقیق در مورد راوی 
  دارند!

 : چطور؟ محمد
علمای اھل سنت نه در گذشته و نه اکنون ھیچ طالب علمی را امام و یا عالم  :احمد
آن از ضعیف  علم حدیث و شناخت صحیحمگر آن که آن طالب علم در اند   نخوانده

مثال در و این دانش ارزشمند را خوانده باشد، و بھترین  مھارت و تخصص داشته باشد،
 این مورد احمدبن حنبل و شافعی و بخاری و ابن تیمیه و ... ھستند. 
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بسیاری از احادیثی بینم که  کنم می دینی را مطالعه میی ھا کتاب من وقتی :محمد
علمای شیعه آن احادیث را صحیح یا ضعیف اند   ی فقھی و عقیدتی آمدهھا کتاب که در

 اند.  قرار داده
ای که این  ولی آیا متوجه شده گویی درست است ولی برادرم! آنچه می: احمد
 نقد حدیث است یا نه؟  ۀعلمی و شیو قرار دادن یا تضعیف بر پایه اساسصحیح 

 حدیث یا تضعیف آن را ذکر کرده باشند. علت تصحیح ھا  آن ام که  نه ندیده :محمد
حدیث یا نپذیرفته شدن آن گروھی از علمای شیعه معیار برای پذیرفته شدن  :احمد

موافق باشد پذیرفته است و اگر مخالف باشد که اگر حدیث با مذھب اند  قرار دادهاین را 
مورد قبول نیست پس اگر راوی حدیث شیعه امامی باشد و روایت او حکم و دستوری 

، و ھمچنین اگر در شود آمده تقویت کند روایت او پذیرفته میرا که در مذھب شیعه 
کند با آغوشی  را تایید میبخاری یا ترمذی یا مسلم حدیثی آمده باشد که مذھب شیعه 

اما اگر با مذھب شیعه مخالف باشد آن را  پذیرند،  می کنند و آن را باز از آن استقبال می
دیث سندی که حو عجیب اینجاست که اگر با ھمین دانند،  ضعیف و غیرقابل قبول می

 مخالفھا  آن روایت شده حدیثی دیگر روایت شده باشد که با مذھبھا  آن مورد قبول
 دھند.  است حدیث را غیرقابل قبول قرار می

 گیری و جر و بحث زیاد نیاز دارد؟  و سخت د: آیا این قضیه به چنین تشدمحمد
شریعت به خاطر داشته باش که علم حدیث اساس و پایه  :برادرم محمد :احمد

 ، و بدان که علم حدیث از ارزشمندترین علوم بهآید می اسالمی و احکام فقھی به شمار
توانید احادیث درست را از   می علمی روشن شما ۀطبق یک شیورود، چون   می شمار

ھوای نفس و طبق میل خود  ساسا نادرست تشخیص دھید، و این طور نیست که بر
اش  و ھر عالمی که در فھم علم حدیث بضاعت و سرمایه روایات را رد کنید یا بپذیرید،

 دھد.  غریب و ضد و نقیضی ارائه می عجیب وھای  بینی که فتوا اندک باشد می

 اقوال شاذ 
و مردم را متفرق کند  می بچیزھایی که دین را تخریین تر خطرناک یکی از: احمد

که حکم آن نماید فتواھای متناقض و اجتھادات عجیبی است که در یک مسئله  می
 دھند.  واضح است علما ارائه می
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ھای  و علت شود، این امری طبیعی است که در فتاوای ھر مذھبی یافت می :محمد
  خواھی بگویی؟ ای می پس خوب چه چیز تازه زیادی و مختلفی دارد،

ھای  نماید که یک مسئله به صورت آنچه ما را حیرت زده و وحشت زده می :احمد
در برابر این  را امر شمایا این آشود  می نقلاز یک امام معصوم مختلف و متضادی 

این مسائل تالیف  ۀدر مورد کتابی که دربارکند و ھمچنین  فتواھا و امام حیران نمی
  !؟یشو شده حیرت زده نمی

و به آن عمل کنند  این که مردم عوام این فتواھا را گوش می تر خطرناک و
 نمایند.  می

گیرند و ھمه  میھمه از یک جا سرچشمه : این امکان ندارد، چون ائمه محمد
ھای آنان تناقض و تضادی وجود  ھای درخت نبوت ھستند بنابراین در گفته شاخه

 ندارد. 
ھا و دانشمند نماھا بلکه آخوند بود، که تنھا قضیه در مورد ائمه می: کاش احمد

ھای زیادی برای این تناقضات  مثال اند، چون ھمه از یک جا علم آموختهچنین ھستند 
  :ارتند ازھست که بعضی عب

کنند و به  بعضی وجود شخصیت این فرد را انکار می :سبأبن   شخصیت عبدالله -۱
 نمایند.  شدت آن را نفی می

که چنین کسی وجود داشته و در گویند  بعضی می ،و از طرفی کامًال بر عکس
  سعد قحی و الکشی ھر دو در کتابکه  چنان داشته است،مذھب شیعه تأثیر پیدایش 

ھایشان المقاالت و الفرق، و رجال الکشی به وجود این شخصیت و تأثیر او در پیدایش 
 اند.  اعتراف کردهمذھب شیعه 

کنند و آن  تحریف قرآن را رد میخرین شیعه قاطعانه أعلمای مت :تحریف قرآن -۲
اند که قرآن تحریف  کرده ادعا میھا  آن در صورتی که گذشتگانپذیرند   نمی را

 نسبتکه این دروغی است که به شیعه گویند  اما معاصرین می شده است،
این است که قرآن تحریف نشده دھند و گویا یکی از ضروریات مذھب شیعه   می

علمای گذشته شیعه بر این  نیست بلکه تقریباً در صورتی که چنین  است؛
 ن تحریف شده و اضافه و کم شده است. آکه قراند   اجماع کرده

  وایت صحیح و ضعیف،مشخص نبودن ر -۳
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اساس و  خواھد صحت و ضعف احادیث را بداند بر  می ای که شیعهبنابراین 
او چون  کند تا اینگونه عقیده و باورش را حفاظت کند، تکیه میمعیارھای اھل سنت 

درست از نادرست معیاری ندارند و  تداند که شیعه برای شناخت و تشخیص روایا می
ھا  آن اھل بیت و عدم تمجیدتمجید «تنھا معیار شیعه برای صحیح قرار دادن احادیث 

بن اعین و محمدبن مسلم و مختار چون اھل بیت را   و حتی افرادی مانند زراره »است
ند و جزو افراد ثقه و معتمد ھستھا  این و گاھی ستانید روایتشان مورد قبول است می

گاھی  کنند، را نفرین میھا  آن گاھی علمای شیعه  ]براراأل ةهداي[بیشتر به کتاب برای آ
 مراجعه کنید. 

 ی؟ توانی برای اقوال شاذ مثالی ارائه دھ محمد: آیا می

خمینی  ]1/16 ةرير الوسيلحت[در : کنم را ذکر می مثالی از فتواھای خمینی :احمد
برای نظافت از ادرار خواه آن آب پاک است  شده که با آن استنجاءآب : «گوید می

 ». استفاده شده باشداستفاده شده باشد خواه برای نظافت از مدفوع 
ضوء مبطل و :نماز عبارتند ازت الطبم« :گوید خمینی می ۱/۲۸۰کتاب و در ھمین 

 کنند و اگر از روی دیگران میکه  چنان ھا در نماز تکفیر یعنی بستن دست....)  (ادرار
آمین گفتن بعد از  و قصداً ... «». را در نماز ببندد اشکال نداردایش ھ تقیه کسی دست
». مگر آن که از روی تقیه باشد که در آن صورت اشکالی ندارد ،هفاتح ۀتمام کردن سور

برای صحت نماز شرط این است که « :گوید خمینی می ]1/119 ةحترير الوسيل[و در 
ھا شرط نیست و اگر  دیگر جاهشود پاک باشد و پاک بودن  گذاشته میجایی که پیشانی 

 ». آلوده باشند اشکال ندارد

تر است این  آنچه معروف و قوی« :گوید میخمینی  ]2/241حترير الوسيله [در 
 ». است که آمیزش با زن از راه پشت جایز است

ست که شوھر با جایز نی: «گوید خمینی می ]2/279 ةرير الوسيلحت[و ھمچنین در 
توان ازدواج کند مگر آن  زنش نمی ۀبرادرزاده زنش ازدواج کند و ھمچنین با خواھرزاد

تواند با   می ازدواج کند یعنی یک نفر نشزتواند با عمه یا خاله  که زن اجازه دھد اما می
 ». خاله زنش ازدواج کند و ھر دو را ھم زمان نگاه دارد

  د؟ان و عجیب از کجا آمدهمتناقض پس این فتواھای  :محمد
  :توان در امور ذیل خالصه کرد ا میاین فتواھا ربه نظر من عوامل و اسباب  :احمد
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نسلی که و توجه نکردن به درک و فھم  پایبند نبودن به کتاب و سنت صحیح، -۱
در  سبب پدید آمدن چنین معضالت و مشکالتی ،نازل شده استھا  آن قرآن بر

 احکام شده است. 
بینیم که عالم   می و اند، گذشته شیعه عقیده را به صراحت بیان کردهھای   کتاب -۲

کند و   می اند و بدان معتقد است بیان را که به او رسیدهھایی  شیعه ھم روایت
مخالف باشد، اما در این اش   دارد گر چه با عقیده چیزی از آن را از میان بر نمی

دھند و کور  گویند و فریب می می بینیم که دروغ  می برعکس و کامالً زمان 
گویند و با جعل و  داری می  شاخھای   کنند و دروغ از مذھب دفاع میکورانه 

نویسنده کتاب که  چنان کند، انکار میاند   تحریف آنچه را که گذشتگان گفته

امام صادق را ذکر کرده این روایت  ]واجلمع بني الصالتني ةالسجود علی الرتب[
 »فرض است و بر غیر از زمین سجده کردن سنت استسجده روی زمین «که 

و بر غیر از زمین «ی و نظر خود را تقویت کند این جمله را اما برای آن که رأ
حذف کرده است تا چنین بنماید که دلیلی برای  »تده کردن سنت اسجس

دن و برای پی بروجود ندارد. زمین  سجده کردن بر چیزی دیگر غیر از خاک و

اثر شیخ « ]كشف اجلاين[به کتاب به تناقضات و جعل و فریبکاری تیجانی 
 مراجعه کنید.  »عثمان خمیس

شیعه را ھای   و رسوا نشدن راویان دروغگو، با اینکه اگر روایتمشخص نبودن  -۳
 دروغگوھا جداخوانند که باید این  بینیم که به این فرا می  می رسی کنیمرب

 ]253ص  الكيش[در که  چنان سازی شوند.  پاکھا  آن ازشوند و صفوف شیعه 
اگر امام قائم ما ظھور کند از شیعیان «: صادق روایت شده که گفتاز امام 

  .»رساند را به قتل میھا  آن کند و دروغگوی ما شروع می

اگر شیعیان خود را « :از امام کاظم روایت شده که فرمود ]8/228 الكايف[و در 
 را بیازمایمھا  آن که ھمه دو دل و مضطرب ھستند و اگربررسی کنم خواھم دید 

خور به درد برا بررسی کنم از ھزار یکی ھم ھا  آن خواھم دید که ھمه مرتدند و اگر
 . »نیست

اھل سنت گاھی روایت فرد عابد و زاھد و پرھیزگاری علمای  ،برعکس این اما کامالً 
 کنند چون در حفظ به خاطر سپردن خوب نبوده است.  را رد می
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رود اما با سواد و  میھا  آن گویند به دنبال است که ھر چه میمی معذور اع :محمد
 فرا بگیرد و دینش را از کجا بیاموزد؟ علم خود را از کجا  دانش پژوه

ھمراه بودند از ابوبکر  ج که با پیامبرگیریم  ین را از کسانی یاد نمید: چرا ما احمد
را داشته است اگر ما ھمه آنچه ھا   شود او ھمه دانش  می که گفته سو از علی سو عمر

ست دنیم و در آن دقت نماییم به خیر فراوانی کرا که از امام علی نقل شده بررسی 
برادران خود یعنی اصحاب پیامبر ارتباط یافت و خواھیم دانست که او با خواھیم 

کرده  و ھر یک از برادرش علم را نقل میاند   گرفته یاد میاز یکدیگر ھا  آن داشته است و
مختص به یک فرد نبوده علم و دانش  ج دانست که بعد از پیامبراست. و خواھیم 

 است. 

 غلو و افراط در محبت اهل بیت 
و این  شیعیان گرفتار سوء تفاھم شده، ج در مورد محبت اھل بیت پیامبر :احمد

 را تا حد پرستش اھل بیت رسانده است. ھا  آن محبت
را به خاطر محبت و آیا دوستداران بھترین خاندان روی زمین  :محمد

 و حال آن که خداوند متعال در این مورد سرزنش کرد؟توان  شان مییا  دوستی
 :فرماید می

﴿ �ۡ
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خواھم جز عشق و عالقه  نمی بگو در برابر آن از شما پاداش و مزدی«
 .»خویشاوندی

و منظور از این آیه مفھومی است که ابن  باید منظور این آیه را بدانیم،: احمد
ھای   تیره از ای تیره: ھیچ گوید ارائه داده است او میاین آیه در تفسیر  بعباس

فرمود: من داشت. بنابراین با آن نسبت خویشاوندی  ج قریش نبود مگر آن که پیامبر
خواھم جز آن که پیوند خویشاوندی که بین من و شما ھست آن را  از شما چیزی نمی

که شما با من دارید مرا اذیت ی و نسبتبرقرار دارید. یعنی قریش به خاطر خویشاوندی 
 کنید به من آزار نرسانید.  نکنید و اگر مرا یاری نمی

تا درخت آن کوشد  ین چیزی است که مسلمان میتر بزرگ ج محبت پیامبر :محمد
 باشد.  ج در قلبش ریشه بدواند و ھر کس دوست دارد که پیرو و فرمانبردار پیامبر



 ٣٥  گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و

ای دوست داشت که  را بگونه ج ولی باید پیامبر ھیچ کس منکر این نیست، :احمد
 ما را دستور داده است. 

را : اگر مسلمانی از فرط دوستی پیامبر و آل پیامبر اسم یکی از آنان محمد
  کنید؟ برفرزندانش بگذارد آیا به خاطر این کار او را مالمت می

و یا به نام یکی از خاندان پیامبر چیزی  ج : نامگذاری فرزندان به نام پیامبراحمد
 چیزی دیگر است. ھا  آن و پرستش کردن است،دیگر 

 منظور خود را بیشتر توضیح دھید.  لطفاً : برادر احمد! محمد
که در قرون گذشته در اند   بر خود گذاشتهھایی  : برخی از شیعیان چنان ناماحمد

شیعیان بوده است به عنوان مثال امروزه ھایی ن او چنین نامو اھل بیت  ج زمان پیامبر
فرزندانشان را عبدالرضا و عبداالمام و عبدالحسین و عبدالزھرا و عبدالصاحب  ماس

است که باید بنده انجام بر خالف پرستش و عبودیتی ھا   گذارند که ھمه این اسم می
و حتی اسم او چنان باشد که او بنده  و کامًال بنده خدا باشد،دھد، زیرا انسان باید فقط 

 خدا است. 
در زبانی عربی وسیع و گسترده است و مفاھیم ولی معنی عبودیت و بندگی  :محمد
رساند و مترادف با معانی دیگر ھم ھست پس چرا شما فقط یک جانب آن   می زیادی را

 گیرید؟  را در نظر می
 ینکه مفاھیم دیگری را ھمو از ا: استدالل از لغت برای معنی عبودیت احمد

شود، و این را  کالم تشخیص داده میھای   امر مشخصی است که از قرینه رساند،  می
بر فرزندان گذاشتن نام عبدالنبی یا عبدالرسول، یا عبدالرضا و ... توان بھانه برای  نمی

 ج چون پیامبر ھایی شایسته نیست، نامبلکه نامگذاری کردن به چنین  قرار داد،
 . »ھا نزد خدا عبدالله و عبدالرحمان ھستند ترین نام پسندیده« :تسفرموده ا

 یز این حدیث را ذکر کرده است. ن ]6/21 الكايف[در و کلینی 
ھای اسالمی اسم  فرقهیاری از سکنند بلکه ب : تنھا شیعیان این کار را نمیمحمد

پس چرا  نامند، عبد فالن میرا ھا  آن کنند و صالحان را برای فرزندان خود انتخاب می
  کنید؟! فقط به ما اعتراض میشما 

به این پرسش پاسخ  ]۱۵۴شیعه و تصحیح ص [دکتر موسوی در کتاب  :احمد
اینگونه نامگذاری اسالمی و حتی غیراسالمی ھای   از فرقهھیچ یک  :گوید دھد و می می
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کنند و شیعه تنھا گروھی است که راه بندگی برای غیر الله را حتی در نامگذاری  نمی
 گیرد.  فرزندانش در پیش می

ز ما دانستند و بیشتر ا و اھل مدینه از ما زبان عربی را بھتر میھا   و اصحاب و عرب
محمد عبدالنبی یا عبد را فرزندش ھا  آن آیا یکی از داشتند، را دوست می ج پیامبر

شود؛  یافت نمیھایی  آمده چنین نامھا  آن بلکه حتی در نسلی که بعد از نامیده است؟
مقید و کلمه عبد به صورت  باشد، خدا می ۀفقط بنددانستند که انسان   ھا می آن چون

رود و به صورت مطلق این کلمه به معنی بندگی است که فقط  برای خادم به کار می
 باشد.   می برای خدا
منظور شما این است که ھر کس چنین اسمی بگذارد با اینکه در ھر نماز به  :دمحم

  نماید که بنده خداست شرک ورزیده است؟ شھادتین اقرار می
اشتباه در اعمال  باید فرق اشتباه در اعمال را با اشتباه در عقیده بدانیم، :احمد

تواند  اسالم نمی ۀکند، اما بیرون نشدن فرد از دایر اسالم بیرون نمی ۀانسان را از دایر
ای مدلیلی برای این باشد که ما اشتباه او را بیان نکنیم و او را به راه درست راھن

او با اصرار ورزیدن بر اشتباه خود و جایز چون اگر ما اشتباه او را بیان نکنیم  نکنیم،
و ھر  گیرد، دلش جای میو اشتباه در واھد آورد تری روی خ زشتدانستن آن به کار 

 نماید که کار درستی است به چیز گاه در دل منکر را تصدیق کند و با زبان اقرار
اگر کسی فرزندش را عبدالنبی بنامد و شود به عنوان مثال  گرفتار میی تر خطرناک

 به شرک گرفتار شده است. گمان برد که او بنده مخلوق است 
گناھی بر او اشتباه کند و بعد توبه نماید و از خطا و اشتباه دوری گزیند و اگر کسی 

را چنین  ج فراموش کنیم که او تعالی پیامبرشو ما نباید فرموده الھی را  نیست،
 ستاید: می

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ قۡ  ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

َ
ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ� َصا ٱ�َّ

ِميُع ٱۡ�َِصُ�    .]١اإلسراء: [ ﴾١َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
-شب، از مسجد الحرام به مسجد اقصی یکه بنده خود را در کسی کمنّزه است «

خود را  اتیم) تا آین عمل را انجام دادیبرد (ما ا -میت ساختکه گرداگردش را پر برک
 .» ناستیم، ھمانا او (خدا) به حق شنوا و بیبه او نشان دھ
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باید  نماید تا بنده او باشد، و برادرم محمد!  می در برابر خدا فروتنی ج آری پیامبر
گفتار و کردار نشانه دوست داشتن بدانی که نشانه محبت اسم گذاشتن نیست بلکه 

 پیامبر و صالحان است. 
به سوی  ،گویی میکه  چنان ،بر فرزندان ما راھایی  چنین اسمآیا گذاشتن  :دمحم

  دھد؟ شرک سوق می
گیرند و حتی  قرار می شرکھا   شرک وسیع است، گاھی کارھا و گفته ۀدایر :احمد

ھر مسلمان باید به شدت از این رو  شوند، از  می سبب شرکھا   و زمانھا  بعضی اوقات جا
سبب کردن نو نصیحت در این مورد و تساھل  کند،پرھیز شرک  ۀدایربه وارد شدن 

  و غیره در مورد محبت اھل بیت افراط نمایند! شود تا عوام می
  پرھیز کرد دلیلی ھست؟آیا برای وجود خطری که باید از آن  :محمد
ھایی  بلکه چنین روایت ،شوند رود که عوام دچار افراط می بیم آن نمی تنھا :احمد

کرد به صراحت افراط و غلو در محبت اھل بیت را نشان که اینک ذکر خواھم 
  :دھند می

گاه عالم †انائمه از پیامبرگوید  روایتی که می -۱  . )١(ترند  تر و آ
و اینکه پیامبران اولوالعزم به سبب محبت ائمه  برتر دانستن ائمه از پیامبران،  -۲

  .)٢(اند  به مقام اولوالعزمی رسیده
شده   می توسل به ائمه و شفیع قرار دادن ائمه پذیرفتهدعای پیامبران به خاطر   -۳

 است. 
و  دانند، می و بھشت و جھنم ھستو زمین ھا   ئمه ھمه آنچه را که در آسمانأ  -۴

  .)٣(دانند  می آنچه را که تا روز قیامت خواھد شد
میرند مگر با اختیار   نمی ھا آن و ،دمیرن  می که چه زمانیدانند  ئمه میأ  -۵

  .)٤(خودشان
  ماند؟ می پس برای خدا چه صفاتی باقی پناه به خدا! :محمد

 .۲۶/۱۹۳بحار األنوار  -١
 .۲۶/۲۶۷بحار األنوار  -٢
 .۱/۳۱۶أصول کافی  -٣
 .۱/۳۱۳أصول الکافی  -٤

___________________________ 



 گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و    ٣٨

اما  ذکر شده بودند،ھا   گذشته این حرفی ھا کتاب ای کاش فقط در :احمد
 علمای معاصر شیعه نیز بیان شده است.ی ھا کتاب درھا   ھمین غلو و افراطمتأسفانه 

دارای مقامی ئمه أ«گوید:  می ]52ص  ةسالمياإل ةاحلكوم[خمینی در کتاب که  چنان
جھان ھستی در برابر والیت ھای   ذره ۀواال و پسندیده و خالفتی تکوینی ھستند که ھم

و یکی از ضروریات مذھب ما این است که ائمه ما دارای  اند، ذلیل و قدرت آن فروتن و
 ». رسد که ھیچ فرشته مقرب و ھیچ پیامبری به آن مقام نمیمقامی ھستند 

شاید مولف از این سخن قبل از وفاتش برگشته است یا در جایی دیگر  :محمد
 سخنش را عوض کرده است. 

ای کاش آنچه دوست داری اتفاق افتاده بود اما او در کتاب چھل حدیث ص  :احمد
قبل از آفرینش جھان با  †دوستم عزیزم بدان که اھل بیت عصمت« :گوید می ۲۳۲

انوارشان مشغول تسبیح و قت وو از آن  اند،  شریک بودهاش  در مقام روحانی ج پیامبر
 ؟! »و این حتی از نظر علمی از درک انسان فراتر است تقدیس بوده است،

ما با تمام « :گوید می ]103رسار ص كشف األ[کتاب  لف درؤمتر اینکه  و عجیب
شیعه خداوند را پاک و ملتی ھمانند اسالمی ھیچ ھای   گوییم در میان ملت افتخار می

 ». داند نمیمنزه 
توان افتخار کرد و حال آن که مسلم شیعه چنین  شما را سوگند به خدا چگونه می

 کنند؟!  را بیان می سحسینھای   خواند که برخی از کرامت را میھایی  روایت
 است؟  سفضایل امام علیمنظور شما  :محمد
  :ذیل استھای   : نه منظور روایتاحمد

و سام پسر نوح را برای او زنده گرداند  سخداوند اصحاب کھف را برای علی -۱
 زنده کرد. 

ھا   و جنھا   به علی سالم کردند و خداوند علی را امام و پیشوای انسانھا   ماھی -۲
 قرار داده است. 

مسجد ھای   قرار داد و سنگریزه سخداوند بھشت و جھنم را در دست علی -۳
 کرد. کوفه را به یاقوت تبدیل 

 حد است. أقل ھو الله  ۀبه منزل سعلی -۴
 تواند مردگان را زنده کند.  علی می -۵
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 تا به والیت او اقرار کنند. 
و ھا   و این روایتعلی به رود فرات زد و آن گاه فرات به والیت علی اقرار کرد.  -۶

اثر زین العابدین  ]الرصاط املستقيم[در کتاب زیادی ھمانند این ھای   روایت
 اند.  بیاضی ذکر شده

که  ج چنین چیزھایی برای محمد برم!  می به خدا پناهھایی  از چنین لغزش :محمد
ترین بنده خدا بوده است اتفاق نیافتاده است پس چگونه مسلمان عاقلی به  محبوب

تر است و اصًال  دھد تا این امور را به کسی که مقامش از پیامبر پایین  می خود جرأت
 پیامبر را با او مقایسه کرد نسبت دھد؟ توان  نمی

دست یابم که  من دوست داشتم به کتاب و یا رساله بله برادر عزیزم! :احمد
چه و از  داد؟ اھل مکه را به چه چیز دعوت می ج کند که پیامبر نویسنده آن بیان می

دوران مّکی سیزده سال ادامه داشت و  داشت؟ کرد و بر حذر می می را نھیھا  آن چیز
 کرد.  داد و راھنمایی می در طی این مّدت در مکه مردم را دعوت می ج پیامبر

و تایید اعتنایی   بی شود ولی ھمین اشتباه از ابتدا کوچک است و به آن توجھی نمی
شود تا بعدھا اشتباه بزرگ و فراگیر شود و   می و مسلمانان جاھل سبب سوءعلمای 
که آنچه جز شرک و افراط در دین چیزی بیش نیست به یکی شویم  می متوجهناگھان 

 :فرماید خداوند متعال می اسالم تبدیل شده است،ضروریات  واز امور اساسی 

َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن ﴿ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ ِ إِنَّ ٱ�َّ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
ىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما    .]٤٨النساء: [ ﴾٤٨َ�َقِد ٱۡ�َ�َ

بخشد و جز آن را برای  آورده شود، نمی که به او شرکبه راستی خداوند [آن را] «
گناه بزرگی را مرتکب  آورد، که به خدا شرکس کبخشد و ھر  ه بخواھد، میکس کھر 

 .»تشده اس
توانیم آن را از دلشان بیرون  ای بگیرد آیا میجو بعد از آن که در دل مردم نادان 

  بیاوریم؟

 صحابه 
در رساندن شریعت و ھا  آن مسئله عدالت صحابه و درستکاری و راستگویی :احمد

احترام قائل شدن به آنان از اموری است که اھل سنت و شیعه در آن به ھمچنین 
  نظر شما چیست؟ دارند،شّدت اختالف 
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 ج توان به ھمه کسانی که در مکه یا مدینه با پیامبر مسّلم است که نمی :محمد
چون که جامعه  را پذیرفت،ھا  آن صحابی و عادل گفت و روایتاند  بردهزندگی به سر 

کنده از منافقان و دشمنان دین بوده است،که  چنان مدینه  خداوند بیان داشته است آ
 ج پیامبرتعدادی از کسانی بود که پیرامون  ۀا شیویبه خاطر دنو زد و خورد با یکدیگر 

 دانیم.  را ما صحابی نمیھا  آناند   کسانی که اینگونه بودهجمع شده بودند بنابراین 
ھای آنان شرکت نکردن در  و نشانه اند، باید گفت که منافقان مشخص بوده :احمد

 اسامی ج ، و پیامبرمند نبودنشان به مشارکت در جھاد بوده است نماز جماعت و عالقه
 فسادیھا  آن دانست اما بھتر آن بود که نام برده نشوند زیرا نام بردن را میھا  آن

  درونی ھری آنان خود بیانگر حالتو کارھا و وضعیت ظا ی را به دنبال داشت،تر بزرگ
 شناختند.  بعضی از منافقان را خوب می شو اصحاب شان بود،ای

خواھی بین منافقان و اصحاب فرق بگذاری و بگویی که اصحاب ھمه  تو می :محمد
  ؟شود اعتماد میھا  آن بهکنند و در رساندن احکام شرعی  و اشتباه نمیاند  عادل

اموری ھستند ھا  این بگذاریم و حفظ و علم و ایمان فرقما باید بین عدالت  :احمد
اند   گوییم ھمه اصحاب عادل کنند، اما اینکه ما می که با توجه به ھر فردی فرق می

گویند و این چیزی است که در آن تردیدی نیست و دلیلش  دروغ نمیھا  آن یعنی اینکه
 :فرماید الھی است که می ۀفرمود

لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ٰجِ ﴿ وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ َوٱل�َّ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ

َ
ُ رَِّ�َ ٱ رِ�َن َوٱۡ� َّ�

ٰتٖ  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ُٰر  َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَدٗ َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

َ
َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

  .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ٱۡلَعِظيُم 
مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش پیشگامان نخستین «

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند خداوند از آنان خوشنود است و ایشان ھم از 
و که در زیر (درختان  خدا خوشنودند و خداوند بھشت را برای آنان آماده ساخته است

ن است ھمان یامانند  می جا جاری است و جاودانه در آنھا   آن رودخانهھای   کاخ
 .» ابی بزرگیامک

خوشنود نخواھد بود و دیانت براساس و مشخص است که خداوند از دروغگویان 
 پیروی صادقانه در ظاھر و باطن استوار است. 
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طبق طبیعت بشری در آن با یکدیگر متفاوتند زیرا ھا  آن اما حفظ چیزی است که
 متفاوتبا یکدیگر و ھمچنین از نظر علم و دانش  کند با دیگری فرق میھا  آن ھر یک از

روند و  ترین اصحاب به شمار می چھارگانه از عالمبینیم که خلفای  بنابراین می ھستند،
و بسیاری دیگر از دانشمندان  شبن کعب و معاذبن جبل بن ثابت و ابی زیدھمچنین 

شده و بعد از فضل ھا  آن اصحاب ھستند و این لطف الھی است که شامل حال
 خداوندی به خاطر توانایی طبیعی ھر فرد در فراگیری علم و دانش است. 

را شود و خداوند اصحاب  د ایمان مشخص است که ایمان اضافه و کم میراما در مو
 :فرماید ستاید و می در قرآن می

﴿ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ِ وَ َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ ِيَن َءاَووا ٱ�َّ

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحقّٗ  َُّهم مَّ   .]٧٤األنفال: [ ﴾٧٤اۚ ل
در راه خدا جھاد  اند و اند و مھاجرت کرده کسانی که ایمان آورده گمان بی«

اند  قییآنان مؤمنان حقاند  و یاری کردهاند  و ھمچنین کسانی که پناه دادهاند  نموده
 .» ای است ستهیآمرزش (و رحمت خدا) و روزی شا ھا، آن برای

 جگویی پس چگونه مسلمانان بعد از وفات پیامبر اگر آن طور است که تو می :محمد
 سبن ابی طالب  علیجنگند و مردمانی علیه خلیفه مسلمین  شوند و می درگیر میباھم 
  تا خالفت را از او غصب کنند؟شوند  می بلند

 شوندممکن است اصحاب دچار اشتباه  که : قبل از ھمه چیز باید بدانیماحمد
 :فرماید می خداوند متعالکه  چنان در غزوه احد مرتکب خطا شدندکه  چنان

َُّهُم ﴿ ل ِيَن تََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم ٱۡ�ََ� ٱۡ�َۡمَعاِن إِ�ََّما ٱۡسَ�َ ْۖ إِنَّ ٱ�َّ ۡيَ�ُٰن بَِبۡعِض َما َكَسُبوا ٱلشَّ
َ َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ُ َ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ   .]١٥٥آل عمران: [ ﴾١٥٥ َولََقۡد َ�َفا ٱ�َّ

 ،فرار کردند جنگ احد)آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و کافران در «
شده بودند به لغزش انداخت و ب که قبال مرتکای از گناھانی  را بر اثر پارهھا  آن طانیش

 .» م استید. خداوند آمرزنده و حلیرا بخشھا  آن خداوند
 که اصالً ل آ ایدهھایی   خواھند اصحاب را انسان بعضی از نویسندگان معاصر می

انسان ھا  آن اما چنین نیست بلکه در حقیقت زند نشان دھند،  نمی سرھا  آن اشتباه از
را ھا  آن اما خداونداند   شده اند و گاھی دچار اشتباه می کرده میکه اجتھاد اند   بوده

رخ داده به سبب ھا  آن که بین و اختالفاتی است،  بخشیده و توبه آنان را پذیرفته
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و خداوند آمرزنده اند   در اجتھاد خود به خطا رفتهبوده است که ھا  آن اجتھاد بعضی از
 و مھربان است. 

ایست که  مقولهبه زور گرفته شده است  سیر المؤمنین علیاما اینکه خالفت از ام
ای  و بلکه اختالف اصحاب به خاطر مسئله علمای معتبر آن را نگفته است.ھیچ کس از 

را اکنون قصاص کرد یا باید صبر کرد و توان قاتالن عثمان  دیگر بوده و آن اینکه آیا می
 اجرای این حکم را به تاخیر انداخت. 

رساند کافر  را به قتل می سخبر داده که گروھی که عماربن یاسر ج پیامبر: محمد
 ھستند و عّمار از یاران علی بوده و در صف او کشته شده است. 

کافرند بلکه رساند  می نفرموده است که گروھی که عّمار را به قتل ج پیامبر :احمد
یعنی کسانی که از حد  »رسانند می به قتلکه او را گروه شورشیان «: چنین فرمود
ای را که در قرآن یا  و ما باید ھمیشه معنی کلمه پس کفر کجاست؟ اند، تجاوز کرده

 تا مقصود آن را درک کنیم. حدیث به کار رفته بدانیم 
اند بر خود  قیام کرده و شوریده سعلیھمه کسانی که علیه امیر المؤمنین  :حمدم

این کار را بیان اند و ما باید برای مردم زشتی  ستم کرده و مرتکب اشتباه بزرگی شده
  .کنیم

به اند   شوریده سامیر المؤمنین علی هکه آنان را که علی دخواھی گویا شما می :احمد
ی تاریخ اطالع دارم در ھیچ جایی ھا کتاب تا جایی که من ازھمه بشناسانی، اما 

 به علی اقتدا کنیمآیا بھتر نیست  سخن گفته باشد،ھا  آن ام که علی علیه  نخوانده
را لعنت کنند پس ھا  آن نداد و دستور نداد کهخود را کافر قرار مخالفان  ساوکه  چنان

  !؟را به خدا بسپاریمھا  آن به علی مسئلهتأسی  نباید باآیا 
گوید  میمرتضی عسکر در کتاب یکصد و پنجاه صحابی دروغین  : عالمه سیدمحمد

به عنوان اند   در میان اصحاب قرار داده شده که حقیقت نداشته که افرادی اسمشان
 مثال عبدالله بن سبأ. 

 ن که درآشنوم که وجود چنین شخصیتی را با   می ھموارهمتأسفانه  :احمد
و فرق  ۱۰۸ص رجال مانند رجال الکشی ی ھا کتاب به خصوصشیعه ی ھا کتاب

است از آن نام برده شده  ۲۲ص رق و ھمچنین المقاالت و الف ۲۲نوبختی ص  ةلشيعا
شناسند و  می راھا  آن کنند، و گفتگو و بحث ما در مورد اصحابی است که ھمه انکار می
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کنی و تعداد  بود که تو ادعا می و اگر آن طور میاند   را روایت کرده احادیث زیادی
معروف  روایات که کسانی دیگر غیر از این اصحابھزاران  بود پس  می صحابی دروغین

  کنید؟ را چکار میاند   در مدینه و مکه و اعراف آن روایت کرده

فی تمییز  ةباذواالصو کتاب االستیعاب  ةبھمچنون کتاب اسد الغایی ھا کتاب در

حدیث روایات ی ھا کتاب بیان شده است وھا  آن اصحاب و سیرهاسامی  ةبالصحا
را از ھمه ع وبنابراین فرد منصف کسی است که موض اند،  آوری کرده  اصحاب را جمع

 کند.  گیرد و سپس حکم می در نظر میھا   جنبه
مطرح کردم و آن اینکه چگونه گردم به پرسشی که ھم اینک  : بر میمحمد

  توانیم بین مؤمنان و منافقان صحابه فرق بگذاریم؟ می
توان بین منافقان و مؤمنان  سوال را باید اینگونه تصحیح کنیم که چگونه می :احمد

 فرق گذاشت؟  ج در زمان پیامبر
را ھا  آن آید، و ما  نمی کسی به آن نایلاست که جز مؤمنان صحابی بودن افتخاری 

 شناسیم.  از امور ذیل می
  ج و بعد از وفات ایشان ج در زمان پیامبرھا  آن سیره -۱
 جپیامبرکه  چنان و انصار، سداشتن مؤمنان مانند دوست داشتن علیدوست  -۲

: ھر کس انصار را دوست بدارد مؤمن است و ھر کس با انصار دشمنی فرمود
 کند منافق است. 

را دوست داشته است مانند ابوبکر ھا  آن ج دوست داشتن کسانی که پیامبر -۳
 را دوستھا  آن رو دیگر کسانی که پیامب رضی الله عنھا عایشه و فاطمه

 داشت.   می
 و فرق نگذاشتن بین مؤمنان اھل بیت.  ،ج اھل بیت پیامبر ۀمحبت با ھم -۴

دوست داشتن برای این است که دین ما بر پایه انگشت گذاشتن بر محبت و علت 
 خدا و دشمنی کردن برای خدا استوار است. 

و روشنی است اما آیا نباید ھر یک از اصحاب را به آن صورت این سخن زیبا  :محمد
  که شایسته اوست یاد کنیم؟

دانیم که خداوند به ما فرمان داده که از او و از پیامبرش  به یقین می من و تو :احمد
افراد باشیم و ھای   و نقصھا  ما را دستور نداده که مشغول بیان کمبوداطاعت کنیم و 
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و اما در مورد اشتباھات اصحاب  برقرار کنیم،ھایی  بتو مناسھا   سمبرای این کار مرا
 :به ما چنین فرمان داده استخداوند 

يَ�ِٰن ﴿ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ َوٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ    .]١٠[الحشر:  ﴾١٠ّلِ�َّ

پروردگارا، بر ما و «ند: یگو اند [و] می ه بعد از آنان [مھاجران و انصار] آمدهکسانی ک«
مان یھا دل شی گرفتند ببخشای، و دریمان آوردن بر ما پیه در اکبر آن برادرانمان 

ه کای مگذار. پروردگارا، راستی  نهکی]  چ گونهیاند [ھ مان آوردهیه اکسانی کنسبت به 
 .» تو رؤوف و مھربانی

آنچه خداوند در مورد اصحاب ما را بدان فرمان داده ھمین است، و ما را به عیب 
 اند فرمان نداده است.  گرفتن و نفرین کردن و ناسزا گفتن به مردمانی که در گذشته

گاه و عوام شیعه محمد مذھب  ،کنند که از معتقد است می: گویا توبه آنچه افراد ناآ
 کنی.  نیست اشاره می

کنند و به  از علما پیروی میھا  آن کنند بلکه عوام از سر خود چنین نمی :احمد
که به دشنام دادن و لعنت کردن با الھام از روایاتی ھا  آن و دھند، گوش میھا  آن سخن

عالمه شیعه : زنند روایاتی ھمانند ن اقدامی میکنند دست به چنی میاصحاب امر 

 گوید عمر دردی در مقعدش می ]1/63 ةنوار النعامنياأل[در کتاب نعمت الله الجزائری 
 یافت.  داشت که فقط با آب مردان تسکین می

یعنی عایشه و  :گوید می ]١٠التحریم: [ ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿ مفسر شیعه قمی در تفسیر

الرصاط [العیاذ بالله. زین الدین بیاضی در کتاب  مرتکب فاحشه شدند، بحفصه

 کند که نژاد پلیدی داشت و مادربزرگش زنا کار بود.  ادعا می ]3/28املستقيم ص 

کند که عثمان قبل از آن  ادعا می ]3/30الرصاط املستقيم [بیاضی در و ھمچنین 
 و عثمان مخنث بود.  زنا کرد، سنگسار کند خودش با آن زنکار را زنا که یکی از زنان 

و تحت تفسیر این آیه ابوبکر  ]1/511 الصايف[و در  ]1/307 العيايش[و در تفسیر 
 :اند  عمر کافر و فاسق قرار داده شده

ْ ُ�مَّ ﴿ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ِيَن َءاَمُنوا ْ ُ�ۡفرٗ إِنَّ ٱ�َّ � لَّۡم يَُ�ِن ٱۡزَداُدوا
ُ ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ ٱ   .]١٣٧النساء: [ ﴾١٣٧�َّ
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 :سورة النحل ۹۰و در تفسیر آیه 

�  َوَ�ۡنَ�ٰ َعنِ ﴿   .]٩٠النحل: [ ﴾ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
یعنی  آمده که فحشاء ۳/۱۵۱الصافی و  ۲/۳۸۱و البرھان  ۲/۲۸۹در تفسیر العیاشی 

 و البغی یعنی عمر. ابوبکر 

زمان کند که بھترین  ادعا می ]4/92خبار اللی األ[محمد نبی تویسرکانی در کتاب 
است، و حتی و مکان برای لعنت فرستادن بر اصحاب دستشوئی و محل قضای حاجت 

  طعنه زده است! شخمینی به جامعه اصحاب
  چیزی را گفته باشد!قدس الله سره چنین امکان ندارد امام خمینی  :محمد
من با جرأت  :گوید مینی را بخوانی آن جا که میخنامه   بھتر است وصیت :احمد
میلیونی آن در عصر حاضر بھتر از ھای   ملت ایران و توده کنم که وضعیت ادعا می

ھایی که علیه  دیگر از روایاتو بسیاری است.  ج وضعیت اھل حجاز در دوران پیامبر
از آن دردمند و ناراحت  ج ھستند که مسلمان دوستدار پیامبر ج اصحاب پیامبر

 شود.  می
ما زا و دشنام بدھند پس چرا سدوست نداشت که مردم نا سو اگر امیر المؤمنین

 کنیم؟!  ھا را تازه می دشمنی ھا و ھر سال کینه
ترین و دشوارترین امور است، بنابراین  مردم از سختھای  تغییر دادن عادت :محمد

ھمواره بدان پایبند است و  ھر کس به ھر چیزی عادت کرده و خوی گرفته است
 آن را عوض کند یا از آن دور شود. تواند  نمی

و اصالحی باشد، علمی و تربیتی مجالسی ھا  آن وظیفه علماست که مجالس احمد:
بذر اختالف و از و کاشتن ھا  کینه و دشمنی برای احیاینه اینکه مجالس علما مجالسی 

بین بردن وحدت ملی باشد، باید به یاد داشته باشیم که اصحاب و رھپویان حق که بعد 
تا جایی اسم بزرگان اصحاب را بر اند  هداشت گر را دوست مییاند ھمد از آنان آمده

به این توان  گذاشتند و ھمه چون یک خانواده بودند. از آن جمله می فرزندان خود می
  :موارد اشاره کرد

 . سبن ابی طالب ابوبکر و عثمان و عمر پسران علی -۱
 عمر و طلحه نامیده بود. فرزندش را  بن ابی طالب اسم دو بن علی حسن -۲
 بود.  شابی طالب ھمسر عمربن خطاب بن ام کلثوم دختر علی -۳
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و  شبن عفان  ثمانبن عمروبن ع بن علی عبدالله  شوھر فاطمه بنت حسین -۴
 بن زبیر است.   مصعبسکینه بنت حسین شوھر 

 /عمربن زین العابدین -۵
 /عایشه بنت علی الرضا -۶
 /الصادق عایشه بنت جعفر -۷
  /عایشه بنت علی الھادی -۸

 کنیم؛ کنیم و زبان خود را از بدگویی محافظت نمی نمیپیروی ھا  آن پس چرا ما از
 را از بینو اختالف نظر محبت و ھمدلی  ،دشو چون این کار سبب ھمدلی و وحدت می

 برد.   نمی

 ره یابو هر
و در آنچه  اند،  : در بحث گذشته تو خواستی بیان کنی که اصحاب ھمه عادلمحمد

نظر تو در مورد کسی که احادیثی روایت کرده که از گویند. پس  نمیگویند دروغ  می
  گویی؟ انسان فراتر است چه میتوانایی 

  یی؟سخن بگو ج خواھی در مورد روایات بعضی از اصحاب پیامبر گویا می :احمد
 بھتر است در مورد بعضی از محدثین گفتگو کنیم.  :دمحم

 : آیا بھتر نیست در مورد مشھورترین محدثین در زمان اصحاب سخن بگوییم. احمد
 منظورت کیست؟  :محمد
ر دوسی است آن صحابی که خودش را وقف خبن ص  : منظورم عبدالرحماناحمد

 کرد.  ی نمیرفراگیری علم کاکرده بود و جز  ج پیامبربرای روایت حدیث 
 شنوم.  بار است که اسم این صحابی را می برای اولین :محمد
ه و لقبش بیشتر از چون این صحابی به کنی ،دشما قابل مالمت نیستی :احمد

 است.  سرهیمن ابو ھراسمش معروف است، و منظور 
کتاب شرف الدین موسوی در االن او را به یاد آوردم، عالمه عبدالحسین  بله، :محمد

 گفته و ضعف روایات این مرد را بیان کرده است،سخن (ابو ھریره)  از اوارزشمندش 
 داشته است. بلکه این مرد دارای نوعی جنون بوده که در روایات او تاثیر 

 پرسم که آیا از  می نقل کردی از تو بر آنچه از موسوینظر  قبل از اظھار: احمد
  ای؟ چیزی خواندهاند   اھل سنت که در مورد این صحابی جلیل نوشتهی ھا کتاب
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ام بلکه از بسیاری از علمای و روحانیون  : حقیقت این است که نخواندهمحمد
دارند که ھمه احادیث  کنند بیان می ام که وقتی در مورد این صحابی گفتگو می شنیده

  .او نادرست است
 در مورد این قضیه بحث و مناقشه کنیم. : بھتر است با دقت و آرامش احمد
 گویی، خوب این مرد چه زمانی اسالم آورده است؟  : درست میمحمد
در سال ھفتم ھجری در فاصله صلح حدیبیه و خیبر اسالم آورد  س: ابو ھریرهاحمد

 بعد از بازگشت پیامبر از خیبر ھمراه ایشانسپس  در آن زمان سی سال سن داشت، و
بود و ھر کجا که  ج اقامت گزید و ھمواره ھمراه پیامبر به مدینه آمد و در صّفه ج

 د. خور می ج رفت ابو ھریره با او ھمراه بود و اغلب غذا را با پیامبر پیامبر می
  تر بودن حافظه او از دیگر اصحاب است! اما آنچه عجیب و غریب است قوی :محمد
شکایت کرد  ج بود، ابو ھریره به پیامبر ج این به خاطر برکت دعای پیامبر :احمد
ابو ھریره چادرش را  چادرت را پھن کن،« :به او گفت ج خوبی ندارد پیامبر ۀکه حافظ

دار و ابو ھریره چنین   ات نگاه سپس پیامبر فرمود آن را جمع کن و به سینه پھن کرد،
 . »کرد کرد و بعد از آن ھرگز ھیچ حدیثی را فراموش نمی

 ای!  آیا آن را تحقیق کرده آید می این روایت عجیب به نظر :محمد
و صحیح است و تنھا علمای اھل اند  این روایت را بخاری و غیره روایت کرده :احمد
شیعه این ی ھا کتاب اند بلکه ھمچنین در خود آن را روایت نکردهی ھا کتاب سنت در

در باب  ]18/913نوار بحار األ[و در  ]1/57اخلرائج [روایت ذکر شده است در 

به  سشده است روایت کرده که ابو ھریره معجزات پیامبر و اینکه دعایش پذیرفته می
کنم.  شنوم و آن را فراموش می می زیادیمن از تو احادیث « :گفت ج پیامبر خدا

گاه آن را پھن کردم آنگوید  ابو ھریره می چادرت را کامًال پھن کن،: فرمود ج پیامبر
: آن را جمع کن و من آن را جمع کردم و سپس فرمودپیامبر دستش را در آن گذاشت 

 . »حدیثی را فراموش نکردماز آن به بعد ھیچ 
اما ابو ھریره در مدت کوتاھی احادیث بسیار زیادی روایت کرده است که با  :محمد

  آید! توجه به زمان مسلمان شدن او چنین تعدادی متناسب به نظر نمی
که تعداد احادیثی که ابو ھریره پرسم   می تو چیز ازقبل از ھمه  برادر محمد! :احمد
 روایت کرده است چقدر است؟  ج از پیامبر
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 او روایت کرده است.  را : ھزاران حدیثمحمد
 ۲۲۱۸دقت کنیم، مؤلفان صحاح سّته و امام مالک در موطای خود  : بایداحمد

یعنی تقریبًا ھمه به اتفاق دو ھزار حدیث از او  ند،ا  حدیث از ابو ھریره روایت کرده
حدیث از او روایت شده است  ۶۰۹و در صحیحین (بخاری و مسلم)  اند،  روایت کرده

 اند، پس ھزاران حدیث کجاست؟  حدیث را ھم بخاری و ھم مسلم روایت کرده ۳۲۶که 
ام که در مورد روایات این  : من این را از بسیاری از ائمه و علمای دینی شنیدهمحمد

 گویند.  مرد می
ابو سعید که  چنان اند  و دانش او را ستوده س: بیشتر اصحاب و علما ابو ھریرهاحمد

و  »ش استدانھای   ابو ھریره ظرفی از ظرف«: فرمود ج گوید که پیامبر می سخدری
تری  راویان حدیث در زمان خودش حافظه قوی ابو ھریره از ھمه«گوید:  می /شافعی
تقریبًا ھشتصد نفر از اھل علم از ابو ھریره حدیث «: گوید می /. و بخاری»داشت

 . »تری داشت قوی ۀو او از ھمه راویان حدیث در زمان خودش حافظاند   روایت کرده
شود این است که دیگر ھیچ  می : اما آنچه به خاطر آن از ابو ھریره انتقادمحمد

کسی به تنھایی این ھمه حدیث را روایت نکرده است، بلکه توانایی ذھنی انسان این 
 کند.  چنین چیز غیرعادی را تحمل نمی

به برکت دعایی بود که  س: یاد داشتن و فراموش نکردن ابو ھریرهاحمد: اول اینکه
 برای او کرد.  ج پیامبر

کرده بود، آیا با  ج طلب علم و شنیدن احادیث پیامبر : او خودش را وقفدوم اینکه
 تواند بیش از این روایاتی را به خاطر بسپارد؟  توجه به این امر او نمی

 گرفتند.  : او شاگردان زیادی داشت که از او این احادیث را فرا میسوم اینکه
بعضی : احادیث که ابو ھریره روایت کرده است بعضی قولی ھستند و کهچھارم این

 فعلی و بعضی تقریری. 
: بعضی از احادیثی که ابو ھریره روایت کرده است اصحاب دیگر نیز آن پنجم اینکه

  اند.  روایت کرده ج احادیث ر از پیامبر
شوند از نظر سند صحیح   می : بعضی از احادیثی که از ابو ھریره روایتششم اینکه

 نیستند. 
 لم مشغول بود و کاری دیگر نداشت. فقط به فرا گرفتن ع س: اوھفتم اینکه
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انسان چنین توانایی ندارد، آیا چند ھزار حدیث که اگر  دگویی : شما میھشتم اینکه
رسند و انسان در طی چھار سال  حداکثر آن را در نظر بگیریم به پنج ھزار حدیث می

ه بیشتر از ای است یا اینکه آنچه کسی دیگر ک العاده  آن را فرا بگیرد و بشنود امر خارق
 کند عجیب است؟  آنچه ابو ھریره در تمام عمرش شنیده روایت می

 : شاید منظور تو یکی از ائمه معصومین است؟ محمد
رسند،  نمی باشند و به مقام ابو ھریره  می مانند بقیه افراد عادیھا  آن : نه، بلکهاحمد

بن تغلب از   ابان«: گوید میکه امام صادق در مورد او بن تغلب است   و از آن جمله ابان
 . »من سی ھزار حدیث روایت کرده است

: گوید که می ۱۶۳بن رباح که نجاشی در کتاب الرجال خود ص   بن مسلم و محمد
بن یزید جعفی که زیاد از اھل  در مورد سی ھزار حدیث پرسیدم. و جابر را امام باقر

: پنجاه کند از او چنین نقل می ۱۹۴در ص  بیت روایت کرده الکشی در شرح حال او
 را نشنیده است. ھا  آن ھزار حدیث روایت شد که جز من کسی

ھفتاد «: کند که گفت ر روایت میاز جاب ]20/151الوسائل  ةخامت[و حر عاملی در 
ام و یکصد و چھل ھزار حدیث از کسانی دیگر روایت  ھزار حدیث از باقر روایت کرده

 . »ام کرده
 رسد؟!  آیا تعداد احادیثی که ابو ھریره روایت کرده به تعداد روایات این مرد می

گاھی بیشتر باید گفت که عبدالحسین کتابی دارد به نام  که در  ]املراجعات[برای آ
اند بیان کرده  این کتاب اسامی افرادی را که بیش از حد احادیث شیعه را روایت کرده

پس چرا او اندکی انصاف ننموده و ابو ھریره را در روایت دفاع نموده است، ھا  آن و از
 تعداد زیادی از احادیث ذی حق ندانسته است؟ 

حدیث به حسن ی ھا کتاب که ،بادھا  آن محمد: اما راویان شیعه رحمت خدا بر
ھا  آن دھند، پس چرا ای برادر احمد به  می سیره و عدالت و قوت حافظه آنان گواھی

 کنی؟!  اعتراض می
ی ھا کتاب شیعی درھای   ای نیست چون روایت : در مورد حافظه مناقشهاحمد

 اما درباره عدالت و حسن سیرت اگر کمی دقت کنی و بعضی از اند،  اصلی متناقض

و غیره را ورق بزنی خواھی دانست که سیره  ]رجال الكيش[شیعه مانند ی ھا کتاب
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چگونه بوده است، از آن جمله اند   کرده میبعضی از راویان شیعه که خیلی زیاد روایت 
 : توان اشاره کرد می به موارد ذیل

: کند که گفت بن احنف روایت می  از فرات ۹۰عوف عقیلی، الکشی در رجال ص  -
 ر بود اما حدیث را ھمانطور کهران امیر المؤمنین بود او شرابخوعقیلی از یا

 کرد!  شنید روایت می می
 ۷۶ر بود چنان در کتاب رجال الکشی ص بن دنیا شرابخو  ابو حمزه ثمالی ثابت -

 آمده است.  ۱/۱۹۱و در تنقیح المقال مامقانی 
او  ۀدزدید و دربار می بن حمزه بطائنی اموال معصوم و خمس شیعه را  علی -

او از واقفه بود که ملعون و دروغگویند، مراجعه کنید به کتاب الواقفیه  اند:  گفته
زیادند، پس بنابراین از دیدگاه شیعه برای ھا  این . و غیر از۱/۴۱۸دراسه تحلیلیه 

ھل اعه اگر از یروایت حدیث عدالت و حسن سیره شرط نیست، و بلکه راویان ش
مورد قبول است گرچه این ھا  آن باشند روایتھا  آن بیت حمایت کنند و طرفدار

 راویان فاسق باشند! 
به تو بگویم که علمای  ذکر کردی اما بایدکه تو ھایی  : با توجه به ھمه روایتمحمد

ی ھا کتاب بنابراین در ھیچ کتابی ازاند   مذھب شیعه روایات ابو ھریره را نپذیرفته
 حدیث شیعه از ابو ھریره روایتی نیامده است. 

: این از مالحظات مھم است! امیدوارم با ھمین مطلب این مناقشه را به پایان احمد
 برسانم. 

کردند، و از  ابو ھریره عمل میھای  ھا و فتوا ن به احادیث و گفتهشیعیان نخستی
جمله کسانی که احادیث ابو ھریره را بیان کرده حاج میرزا حسین نوری طبرسی است 

را در کتاب  ستعدادی از احادیث ابو ھریره ]مستدرک الوسائل[که در کتاب خود 

بیان کرده است، و شیخ مفید شماری از روایات ابو ھریره را در  ]14/28 ةجاراإل[

آمده است. و  ۳۱۷، ۱۱۲، ۱۱۱در صفحه که  چنان ذکر کرده است ]مايلاإل[کتابش 

) روایاتی از ابو ھریره ۹۰-۸۰صفحه ( ]خباراأل معاين[ھمچنین شیخ صدوق در کتابش 
 را ذکر کرده است. 

از ابو ھریره روایت شده و نیز در  ۱۳۶حه و ھمچنین در کتاب کمال الدین در صف

و غیر از این در  اند،  احادیث ابو ھریره روایت شده ]عاملاخلصال وثواب األ[کتاب 
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، بنابراین چرا شما قبل از نگاه کردن و است شده جاھای زیادی روایت ابو ھریره ذکر
: که مشکل یمگو کنم و می کنید؟ و برادر محمد ھمواره تکرار می اطالع یافتن ادعا می

اساسی شیعه اطالعی ندارد، و در ی ھا کتاب جوان حق طلب شیعه این است که از
دھند  می ارائهاند   مورد دالئلی که بسیاری از داستانسراھایی که بر منبر پیامبر باال رفته

 کند.  پرسد و تحقیق نمی نمی
: پس قضیه در مورد ابو ھریره آن طور نیست که بعضی از علمای مذھب محمد

 گویند؟  می
: بله برادرم احمد! این مرد خجسته فردی است که علمای اھل سنت اجماع احمد

روایات او  شیعه در گذشتهاند که روایات او مقبول است و ھمچنین علمای دینی  کرده
ورزد مگر آن  کند و با او دشمنی نمی را رد نمی و ھیچ کسی روایت او اند،  پذیرفته را می

 را دوست ندارد.  حیح دینجاھلی که علم ص
زند بپرسی که چرا  گوید و او را طعنه می و اگر از ھر کسی که به ابو ھریره ناسزا می

کنی؟ و چقدر از سیره او اطالع داری؟ و این انسان  به این صحابی بزرگوار توھین می
یابی، و بلکه   نمی ای کننده  د اسالم مرتکب شده است؟ پاسخ قانعچه اشتباھی در مور

سنی و شیعه را ی ھا کتاب این تحقیر بر آمده و محصول گروھی از عالم نماھاست که
  اند.  نخوانده

: ولی کسی که احادیث ابو ھریره را انتقاد کرده است ھدفش خیر و روشن محمد
 کردن احادیث صحیح نبوی است. 

کند فقط دلیلش یک چیز است و آن اینکه  انتقاد می سکس از ابو ھریرهھر  :احمد
جویی کند بنابراین راھی جز  خواھد سنت و حدیث صحیح پیامبر را عیب این فرد می

ترین ناقالن حدیث ابو ھریره است و او  طعنه زدن به ناقل حدیث ندارد، و معروف
 بیشتر از ھمه حدیث روایت کرده است. 

را ھا  آن کسانی بودند که خداوند شم که ابو ھریره و امثال او از اصحابو باید بدانی
برگزید تا سنت پیامبر را نقل و روایت کنند سنتی که سرشار از رھنمودھایی است که 

دارد بنابراین ما این اصحاب را به خاطر این خدمت و دیگر  را دوست میھا  آن خداوند
 داریم.  ھایی که دارند دوست می حسن

 قریش   دعای دو بت
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: در مورد عدالت اصحاب گفتگو کردیم، و این مسئله را مطرح نمودیم که محمد
کنند که اصحاب عادل و درستکار  بعضی از اھل سنت برادران شیعه خود را متھم می

دھند، و عالوه از این چرا بعضی از اھل سنت به  شایسته آنان قرار نمی  را در جایگاه
کنند که شیعیان در نمازھایشان علیه اصحاب دعا  زنند و ادعا می می اتھامھا   شیعه

 کنند؟  می
کند رازی است بین بنده و پروردگارش  که انسان در نماز میھایی  : نماز و دعااحمد

که کسی دیگر از آن خبر ندارد، اما دعاھای زشتی ھست که گروھی از علما به خواندن 
 دارند!  آن دعاھا را بیان میان ھایش کتاب کنند و در آن تشویق می

ی علما موجود است! تو را سوگند به خدا آن ھا کتاب : دعایی با این کیفیت درمحمد
 چیست؟ 
) و منظور از دو بت خلیفه اول قریش  دعای دو بتگویند ( : به این دعا میاحمد

 بباشد و ھمچنین دخترانشان حفصه و عایشه  می سو عمر فاروق سابوبکر صدیق
 : اند ن دعا را علمای ذیل ذکر کردهمدنظر ھستند و ای

 ). ۵۵۲بن علی عاملی معروف به کفعمی در کتابش المصباح (  ابراھیم -۱
 . ۸۵/۳۳۷نوار مال محمد باقر مجلسی در بحار األ -۲
 . ۱/۳۳۷حقاق الحق أنور الله حسینی تستری در  قاضی سید -۳

علما به دروغ جای ی ھا تابک را دیگران درھایی  : بدیھی است که چنین دعامحمد
  اند.   داده

: سبحان الله! ھر گاه چیزی را که دوست نداریم برای ما مطرح شود احمد
گوییم که امام از روی تقیه چنین  یا ضعیف است، یا میاند   گوییم، دیگران جای داده می

ی ھا بکتا دھیم و در گفته است، و این عذرھا را فقط در زمان بحث و مناقشه ارائه می
 را مردود دانسته باشند. این ھا کتاب وھا   که چنین گفتهایم   علمای دینی ھرگز ندیده

است ذکر  »منظور حسین«که مولف آن  ]مقبول جديد ماالعو ةحتف[دعا در کتابی به نام 
 ای نه نفر از مراجع بزرگ شیعهاین کتاب مطابق با فتو :گوید میشده است وی 

 باشد.   می
 : عبارتند ازھا  آن که برخی از

 محسن حکیم  سید -۱
 ابوالقاسم خوئی  سید -۲
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 روح الله خمینی  سید -۳
 حاج سید محمود حسینی شاھرودی  -۴
 محمد کاظم شریعتمداری  حاج سید -۵
 الحسن اصفھانی  ابو سید -۶

 : چه کسی تصریح کرده که منظور از دو بت ابوبکر و عمر ھستند؟ محمد
که منظور از دو بت ابوبکر و عمر اند   : گروھی از علمای شیعه تصریح کردهاحمد

 : ازھستند، و برخی از این علما عباتند 
 . ۵۵۲بن عبدالقاھر در حاشیه کتاب المصباح کفعمی  ابو السعادات اسعد -۱

 ةلشيعلی تصانیف اإ ةيعمحمد محسن معروف به آقا بزرگ تھرانی در کتاب الذر -۲
۱۰/۹  

 . ۸۵/۲۶۳نوار مجلسی در بحار األ -۳

 . ۳۲۶العیون ص  ةقرمحمد کاشانی در  -۴
و ھیچ کس را سراغ نداریم که به این دعا اعتراض کرده باشد و آن را مورد انتقاد 

ای که بر  شھاب حسین مرعشی در حاشیه ، بلکه آیت الله العظمی سیدقرار داده باشد

 بدان که: «گوید نوشته است می ]1/337 يتسرت يحقاق احلق نور اهللا حسينأ[کتاب 
-که از آن جمله یکی شرح مذکور اند   بر این دعا نوشتهھایی  یاران و علمای ما شرح

از شاگردان  یاست، و یکی کتاب ضیاء الخافقین اثر یک -یعنی کتاب شھاب مرعشی
فاضل قزوینی صاحب لسان الخواص است، و شرحی دیگر دارد که سرشار از فواید است 

نوشته است مولف از علمای زمان صفویه بوده بن علی اردبیلی آن را   که مال عیسی
مخطوط ھستند، و خالصه اینکه این دعا مورد قبول است ھا   است، و ھمه این شرح

. پس »اند  آن استفاده نموده ازخود نقل کرده و ی ھا کتاب چون بزرگان این دعا را در
 این تعداد شرح دلیلی است بر اھمیت این دعا و جایگاه آن در دل علمای شیعه. 

 : آیا ممکن است مقداری از این دعا را بیان کنی؟ محمد

للهم العن أ«: فحه است و در این دعا آمده است: دعا طوالنی و تقریبًا دو صاحمد

 كنكرا وحيأ، وكمرألفا بنتيهام الذين خاأفكيها وأها وقريش وجبتيها وطاغوتي يصنم

فسدا أو كحكامأوعطا  كوحرفا كتاب كولياءأوعاديا  كسولوعصيا ر كنعامأوحجدا 
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بار خدا دو بت قریش و دو طاغوت آن و دختران آن « »..نصارمها.ألعنهام واللهم أ كعباد
دو را لعنت کن، آن دو نفری که با فرمانت مخالفت کردند و وحی تو را انکار نموده و 

تو را ناسپاسی کردند و از پیامبر سرپیچی کردند و با دوستان تو دشمنی کردند نعمت 
و کتابت را تحریف کردند. و احکام تو را اجرا نکردند و بندگانت را فاسد کردند بار 

  .»خدایا آن دو و یاورانشان را لعنت کن...
به ھم آنان را ھای  دل خواھد مسلمین را متحد کند و عاقلی که می آیا مسلمان

 کند؟!  نزدیک نماید چنین دعایی می

 العظيم ال باهللا العيلال حول وال قوة إ

 اسالمی های   جشن
کنم که برادران اھل سنت ما چرا از مراسمی که شیعیان برای  : تعجب میمحمد

شمارند، و حال آن  کنند متنفر ھستند و آن را زشت می بزرگداشت اھل بیت برقرار می
دھند که اھل  اص دادن روزھایی در سال برای اھل بیت نشان میکه شیعیان با اختص
ھا  آن سیرتو از  کنند اند و با آنان تجدید پیمان می واالیی بودهبیت دارای جایگاه 

 آموزند.  بزرگی میھای  سدر
اسالمی امری از دیدگاه شریعت  شانیا  قرار دادن مردم در جایگاه شایسته :احمد

 :فرماید  می کهرا به خاطر بیاوریم است مطلوب و پسندیده، و ما باید فرموده الھی 

﴿ ْۚ   .]٧[الحشر:  ﴾َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
 که شما راھایی  و از چیزچیزھایی را که پیغمبر برای شما آورده است اجراء کنید «

 .»دست بکشید از آن باز داشته است،
 :فرماید و می

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ﴿
ُ
ِ أ   .]٢١األحزاب: [ ﴾�َّ

 .»سرمشق و الگوی زیبایی در پیغمبر خدا بر شما است«
گذاری  تقریبًا بیست و سه سال بعد از بعثت زندگی کرد که قانون ج و پیامبر

و  خاصی روزی را تعیین نکرد،اما ھیچگاه به خاطر اتفاق  کرد، و نھی می نمود و امر می
جنگ بدر یا فتح مکه و یا حتی مسلمان شدن حمزه ھیچگاه روزی را برای بزرگداشت 

 تعیین نکرد.  سیا برای سالگرد تولد حسن یا حسینو یا عباس 
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باری چون سف تأھای   و ھمچنین بر مناسبت شود، که از آن درس و پند آموخته
خدیجه روزی کشته شدن حمزه و آنچه در غزوه احد اتفاق افتاد و یا وفات ام المؤمنین 

 و ما بعد ازدانستند  نمیھا  آن را تعیین نکرد و مراسم به پا ننمود ... آیا این مسئله را
ر خیر و نیک او یارانش بیشتر به ک ج و آیا ما از پیامبر! ایم؟  به آن پی بردهھا  آن

 مندیم؟!   عالقه
شود مانند نماز  می حج انجامدر: نظر شما در مورد بعضی از کارھایی که محمد

و یا با  در اسماعیل،بین صفا و مروه به خاطر ھاجر ما و سعیدر مقام ابراھیم  نخواند
 تأسی به ابراھیم سنگسار کردن شیطان چیست؟ 

ما را به  ج آیا پیامبر است؟انجام این کارھا دستور داده : چه کسی ما را به احمد
اگر از بسیاری از افراد عامی بپرسی که چرا در حج رمی این کارھا فرمان نداده است؟ 

  کنی؟ می
و کنم.  این کار را کرده است من آن را می ج ھد داد که چون پیامبرخوابه تو پاسخ 

: آیا مگر گوید به تو میکنی؟ در پاسخ  اگر از او بپرسی که چرا بین صفا و مروه سعی می
 این این کار را انجام داده و به انجام دادن آن امر نموده است؟ ج دانی که پیامبر نمی

 ج اطاعت کردن از فرمان محمدو به شدت فطرت سالم نشانگر ساده و بدیھی پاسخ 
و دانند  را نمی کار این حکمت و فلسفهاز مردم به خدا که بسیاری سوگند است. و 

 به حکمت کار ملزم نیست. بردن  مسلمان باید پیروی کند و به پی ،برادر محمد
ھا را به خاطر آن که خیر را دوست دارند انجام  : مردم عوام این جشنمحمد

 دھند.  می
پندارد  خوب می ،بدون دلیل ،ھر جاھلی که عبادت مخصوصی را: سبحان الله احمد

 بینیم که برخی عالم نمایی را میاز طرفی نیز  و کند، گذاری می دھد بدعت و انجام می
 عوام چنان نشانبرای مردم  وکند  باطل را از طرف خود اضافه میھای  از عبادت

  مثل عید نوروز! از شریعت ھستند،ھا  دھد که این عبادت می
 عید نوروز چه ارتباطی با دین و با بحث ما دارد!  :مدحم

و ھیچ ارتباطی با ھاست   دانم این عید سنتی فارس می : تا جایی که مناحمد
غسل کردن و روزه دھد که  آن آخوند فتوا می اپس چر ،اسالم نداردشریعت و آئین 

 در این روز مستحب است. گرفتن 
 این عید فارسی فتوایی نداده است. در مورد ھیچ عالم معتبری  :محمد
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آمده است  ]302، 1/98 يمخين ةالوسيل حترير[پس با این فتوایی که در کتاب  :احمد
از جمله روزھایی که روزه گرفتن در آن مستحب است « د:گوی خمینی می چکار کنیم،

که روزه گرفتن در ھای باشد و یکی از روز می ةحلجھیجدھم ذی اروز عید غدیر یعنی 
ھای   گوید از جمله غسل . و ھمچنین می»آن مستحب است روز عید نوروز است
و  کردن در روز عید نوروزھم مستحب است.مستحب غسل روز دو عید است و غسل 

رسد و اگر آن کار  دانیم که مستحب یعنی اگر این کار را بکنی به شما پاداش می ما می
 گناھی بر تو نیست، دلیل شرعی این فتوا چیست؟ را انجام ندھی 

در صورتی که ھمه این  خواھی بگویی که این کارھا بدعت ھستند، آیا می :محمد
 و پند آموختن است؟ کارھا برای درس گرفتن 

که نخست با ادعای درس گرفتن در روز  آید می بدعت اینگونه پدید :احمد
شود سپس دعای مخصوص با کیفیت  جشن گرفته میدلیل مخصوصی  مخصوصی به

آن روز شود و در  یی در مورد این کار تالیف میھا کتاب شود، سپس مخصوصی وضع می
و آیا این ، شود ب داده مییشود و مراسم برای خورد و نوش ... ترت کارھای تعطیل می
مشخص است که ھیچ دلیلی از سنت رد؟ دا ج از رھنمود پیامبرکار سند و دلیلی 

و دوری از صراط مستقیم پیامبر برای این کارھا وجود ندارد و تنھا دلیل آن ھواپرستی 
گمراھی ھستند بیشتر شوند فساد و ارتکاب ھای   که راهھا   بدعتاست. و ھر چند 

مخالفت بیشتر خواھند شد و چیزی که ریشه و اساس آن فاسد و نادرست است 
 محصول آن نیز فاسد خواھد بود. 

 عید غدیر 
کنند  برگزار میبعد از آن که در مورد مراسمی که در طول سال شیعیان  :احمد

 ی از این مراسم بحث کنیم. سخن گفتیم، بھتر است در مورد یک
  کنند دلیل دارند. الحمدلله شیعه برای ھر کاری که می :محمد
 بیا در مورد عید غدیر بحث و گفتگو کنیم.  :احمد
ھا برای ھمه  ترین مناسبت عید غدیر یکی از بھترین و دوست داشتنی :محمد

 حدیث شیعه و سنی این حادثه روایت شده است. ی ھا کتاب شیعیان است، و در
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و عید نامیدن این  باید برای عید نامیدن این روز دلیلی شرعی داشته باشیم،: احمد
برابر قرار دھد، و اگر بدون آن را با عید فطر و عید قربان فرد عامی شود  روز باعث می

 زیادی ھست. ھای  دلیل ھر مناسبتی را عید بنامیم مناسبت
 و قابل توجه نیست. نباید اینقدر سخت گرفت فرد عامی اعتباری ندارد  :محمد
را نصیحت لما کار درست انجام دھند و مردم عوام مقلد علما ھستند اگر ع :احمد

شود، و اگر علما کار بد انجام   می خوبآورند و اوضاعشان   می کنند عوام به حق روی

 ]99رسار ص كشف األ[ی در کتاب خمینکه  چنان دھند چیزھای عجیبی خواھی دید
در تھران ھر کاالیی مشتری دارد، و اگر کسی ادعایی خدایی بکند افرادی از  :گوید می

 او پیروی خواھند کرد. 
بینی که مفھوم اشتباه سبب شده تا مردم عامی این روز را  نمی آیا برادر محمد!

و پاداش امری غیبی است که فقط خدا آن  د،رروزه بگیرند و معتقد باشند که پاداش دا
  داند، و دلیل این چیست؟ را می

کنی صحیح  خواھی بگویی روایت غدیر ضعیف است و فکر می آیا تو می :محمد
  نیست؟

بن  خود از یزیدبیا روایت صحیح غدیر را بررسی کنیم، امام مسلم در صحیح  :احمد
در محلی بین مکه و مدینه به نام « :گفتکند که  بن ارقم روایت می حیان و او از زید

و ایشان حمد و ثنای خدا را گفت و  کرد،در میان ما ایستاد و سخنرانی خم پیامبر 
اما بعد ای مردم من یک انسان ھستم ممکن  :سپس فرموده نمود و پند داد ظموع

من دو چیز را در میان شما بعد از  پروردگارم بیاید و من اجابت کنم، ۀاست فرستاد
به کتاب خدا پس  خدا که سرشار از ھدایت و نور است،، اول کتاب گذارم خود باقی می
و  :گفتسپس  و پیامبر به تمسک به کتاب خدا تحریک و تشویق کرد، چنگ بزنید،

اھل بیت من، در مورد اھل بیتم خدا را مدنظر داشته باشید و تا سه مرتبه چنین گفت 
: زنانش از اھل بیت او ھستند گفت، چه کسانی ھستندمنظور از اھل بیتش زید گفت 

چه ھا  آن حرام است، پرسیدایشان  و زکات برولی اھل بیت او کسانی ھستند که صدقه 
 . »آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس :عبارتند ازھا  آن :فتگ کسانیند؟
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 من كنت مواله فعيل«: پیامبر فرموده استدیگری ھست که ھای   : ولی جملهمحمد

در این روز بزرگ این روایت تو با من موافق ھستی که پیامبر اساس  و بر »مواله ...
 از اصحاب عھد گرفته است. یعنی روز غدیر 

استدالل کرد، برای اثبات احکام باید از نصوص و آن اینکه  ،یچیز خوبی گفت :احمد

 ةهنج البالغ[یعنی معتبر شیعه ی ھا کتاب از در یکیکه پس اینک یکی از نصوص مھم 

ھمان « :ذکر شده که علی فرمود ۳/۷این کتاب در  کنیم، ررسی میبآمده را  ]3/7
بیعت ھا  آن با که قومی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بر آنچه

بنابراین کسی که در بیعت حضور داشته حق ندارد بیعت خود  اند بیعت نمودند، کرده
که حضور نداشته حق ندارد اعتراض کند و کسی انتخاب را پس بگیرد و کسی دیگر را 

بر فردی اتفاق کردند و او را ھا  آن اگرپس  از آن مھاجرین و انصار است، او شور کند،
از با ایجاد بدعتی ا اعتراض یا باست، اگر کسی امام نامیدند خداوند این را پسندیده 

با او به خاطر آن که راھی غیر کرد او را باز گردانید اگر نپذیرفت ی چسرپیھا  آن فرمان
 . »از راه مؤمنان در پیش گرفته است بجنگید

است یعنی بعد از پیامبر  سعلیھا  آن ولیبه اصحاب گفت که  ج : پیامبرمحمد
و این یک دلیل واضح در قضیه امامت و خالفت  بگیرد،باید زمام امور را علی به دست 

 است. 
(ولی) و نفرمود  :گوید می ج پیامبر کند، کجا بر خالفت و حکومت داللت می :احمد
: گوید فیروز آبادی صاحب قاموس می فرق دارند،باھم  و این دو کلمه خیلی (متولی)

 :برند که در آیه و اما آنچه شیعیان گمان می«

ُ َورَُسوُ�ُۥإِ�ََّما ﴿   .]٥٥المائدة: [ ﴾َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ

خلیفه  ج داللتی است بر اینکه علی بعد از پیامبر »من كنت مواله ...«یا در حدیث 
ه معنی دوستی است و اسم ب »اوو«والیه به فتح  اوست جھالت قطعی و روشنی است،

به معنی حکومت و امارت است و اسم  »واو«، و والیه به کسر آید می ی و ولیاز آن مول
  .»آید می از آن والی و متولی
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تر  عالقه دارد و او از ھمه مردم نسبت به دنیا بیشماری  فضایل بیامیر المؤمنین 
سوگند به خدا به خالفت  «:ز رسیدن به خالفت در مورد آن گفتبعد ا سبود، حتی او

 . )١(»ولی شما مرا به آن فرا خواندید و مرا بر آن سوار کردید میل و رغبتی نداشتم
کنیم و حال آن که در غدیر  گیریم و شادمانی می سوال این است که چرا جشن می

برای بسیاری از اصحاب افتاده و این اتفاق  دعای خیر شده است، سفقط برای علی
 گیریم؟  است یعنی بر ایشان دعا شده است، پس چرا برای چنین چیزی جشن می

علی و زفه قاسم و دیگر ھا مانند عید میالد  جشن نگرفتن روز غدیر و دیگر مناسبت
به معنی کاستن از جایگاه کسی نیست  که در تاریخ اسالمی رخ داده است،ھایی  اتفاق

است. و اگر جشن گرفتن جایز بود ما  ج پیروی از رھنمود پیامبرنگرفتن بلکه جشن 

 گرفتیم؟  را جشن می ةعروز عام الجما

  چی؟ !ةع: عام الجمامحمد

دست به نفع معاویه از خالفت  سبن علی  عام الجماعه سالی است که حسن :احمد
اگر جشن  جلوگیری کند،خون مسلمین و با او صلح کرد تا از ریخته شدن کشید 
بود این روز یکی از بھترین روزھا بود ... اما به آنچه از پیامبر  مشروع و جایز میگرفتن 

ره او ثبوتی ندارد یو از آنچه در سآن را انجام داده پایبند ھستیم  ج ثابت و ایشان
 کنیم.  دوری می

  سگریه برای حسین
ات تغییر کرده است، و غم و  بینم که بعد از رفتن به حسینیه رنگ چھره  می :احمد

 ات سایه افکنده است.  افسردگی بر زندگی
پیش آمده به یاد بیاورد باید از غم و  سای را که برای حسین ھر کس فاجعه :محمد

 ناراحتی دلش پاره شود. 
  کنید؟ را تازه می چرا ھمواره آن، گذشته است قاز این اتفاھا   اما قرن :احمد

 ۲/۱۸۴ غةنھج البال -١
___________________________ 
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 ج غمگین شدن و ھمچنین گریه کردن جایز است، و وقتی پسر پیامبر :محمد
اصحاب گریه دیگر  اشک ریخت و ھمچنین به خاطر وفات حمزه ووفات یافت پیامبر 

 پیش آمد ھست؟!  ÷که برای ابا عبداللهای  از واقعه تر بزرگ آیا مصیبتیکرد، پس 
بلکه طبق : ناراحت شدن و گریه کردن فقط تابع عاطفه و احساسات نیستند احمد

 . ن استرا مھار کردھا  آن رھنمود نبوی
  چطور؟ :محمد
داری به خاطر از دست دادن عزیز و خویشاوند تا سه روز جایز  : ناراحت و عزااحمد
و  گذراند، میرا اش  دھد تا مدت معلومی عده زن وقتی شوھرش را از دست می است، و

وقتی پسرش ابراھیم وفات یافت برای ما بیان کرده و  ج کیفیت گریه کردن را پیامبر
گوییم جز آنچه  و ما چیزی نمی ریزد، می اشکشود و از چشم   می دل ناراحت«: گفت

 . »ناراحت ھستیم مورد رضای خداست، و ما از جدایی تو ای ابراھیم
یا ھمسرش ایم که پیامبر در سالگرد وفات عمویش  و ھیچ گاه نشنیده و نخوانده

 .! و یا دیگر اصحاب گریه کندخدیجه یا حمزه 
  حسین گریه کنم چه عیبی ھست؟ ی: اگر من برامحمد
بخشید  داوند موسی را از شّر فرعون نجات: روز عاشورا روزی است که خاحمد

و روز نھم را به آن اضافه روزه گرفته شود دستور داد تا روز عاشورا  ج پیامبرین بنابرا
در این روز  سالھی چنین بود که حسینو تقدیر  مخالفت نماید،کرد تا با یھودیان 

شرعی در آن نیست و کشته شود، و این اتفاق یک امر تقدیری بود و ھیچ حکم 
ینی که ھیچ امر و نھی در آن کند نه از تقدیر تکو مسلمان از تقدیر شرعی پیروی می

حسین عزداری کنیم. در روز وفات نیست، پس چه کسی ما را دستور داده که ھر سال 

ستبصار اإل[طوسی در  :شیعیان بیان شده استی ھا کتاب درو روزه گرفتن در این روز 

روایت کرده که او  ÷از ابا عبدالله ]7/337 ةوسائل الشيع[و حر عاملی در  ]2/134

و نھم و دھم را  : روز عاشورا را روزه بگیرید،کند که فرمود روایت می ساز پدرش علی
 شوند.  معاف میکه گناھان یک سال روزه بگیرید 

و . »روز عاشورا را روزه گرفت ج پیامبر« :روایت شده که گفت ÷و از ابی الحسن
گناھان  ۀگرفتن در روز عاشورا کفارروزه «: کند که گفت روایت می ÷جعفر از پدرش
 . »یک سال است
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انجام  گیرند وبا روزه نمی در این روزچه کسی به شما گفته که شیعیان  :محمد
  جویند؟ به خدا تقّرب نمیعبادت 

و  شود و تا غروب ادامه دارد،  می وقت روزه معلوم است و از طلوع فجر آغاز :احمد
را صرف کنیم و بگوییم ھا  چیزی نخوریم و بعد بھترین غذا این روزه نیست که تا ظھر

 امروز برای حسین ناراحت ھستم. 
دانم که این  که من می آنگیرید و حال  شما چرا این مسأله را سخت می :محمد

 شود؟  سبب منکری نمی
شود بر ھیچ عاقلی پوشیده  که با شریعت در این روز انجام میھایی  : مخالفتاحمد

  :ھا عبارتند از مخالفت نیست این
 جیغ زدن و نوحه سرایی کردن  -۱
 و زدن به سر و صورت پاره کردن گریبان  -۲
 زدن خود با زنجیر و شمشیر و خونین کردن بدن  -۳
  ،در این روز سحسینغلو و افراط کردن در ستایش  -۴
 و تکفیر اصحاب لعنت کردن و ناسزا گفتن  -۵
خوردن و روزه نگرفتن با اینکه روزه در این روز و تشویق مردم به روزه نگرفتن  -۶

 این روز سنت است.  گرفتن در
 ام که سبب از بین رفتندر دل مردم عو یورزی و دشمن کاشتن تخم کینه -۷

 شود.  می وحدت دینی و ملی
باھم  ر این روز نبایددزن و مرد و ھمچنین  حرام قرار دادن ازدواج در این روز، -۸

 باشند و ... 
  .نددان  می ھستند و ھمه آن رازھا مشخص یھمه این چ

است که  کننده  افتاده است چنان ناراحت ÷اما اتفاقی که برای حسین :محمد
مصیبتی است که برای مسلمین پیش آمده ین تر بزرگ کند و این سان را پاره میندل ا

 است. 
 ج ین مصیبتی که مسلمین به آن مبتال شدند از دست دادن پیامبرتر بزرگ :احمد

ھر گاه فردی از « :آمده که گفت ج در حدیث ابن عباس آمده که پیامبرکه  چنان است
زیرا که از مصیبتی گرفتار آمد باید مصیبت از دست دادن مرا به یاد بیاورد، شما به 

 دارمی و مالک.  »ین مصیبت استتر بزرگ مندست دادن 



 گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و    ٦٢

 :گوید شاعر میکه  چنان و

ــــــــدأ  صــــــــرب لكــــــــل مصــــــــيبة وجتل
 

ــــــــان أو  ــــــــم ب ــــــــدعل ــــــــرء غريخمل  امل
 

 ماند  نمی شه زندهیبرای ھر مصیبتی صبر کن و قوی باش و بدان که انسان ھم

ـــــــ ـــــــلوهباإف ـــــــرت مصـــــــيبة تس  ذا ذك
 

 حممـــــــد يبـــــــالنب كذكر مصـــــــائبأفـــــــ 
 

ھر گاه به یاد مصیبتی افتادی و ناراحت شدی مصیبت از دست دادن محمد پیامبر 
 ر. را به یاد بیاو

ھیچ تاثیری در  ÷شود که وفات حسین این استنباط وت ترسم از سخن می: محمد
 ما ندارد! 
و او مظلومانه  ،و سردار جوانان اھل بھشت است ج ریحانه پیامبر سحسین :احمد

بلکه گفتگوی ما نیست، کشته شد و جایش در بھشت فردوس است و این موضوع 
شود  م میاساس گفتگو و بحث ما این است که چه کسی منکراتی را که امروزه انجا

شیعی از این ی ھا کتاب قرار داده و به انجام آن فتوا داده است، و حال آن که در جایز
که این امور را منکر دانسته و از آن نھی یی ھا کتاب لهمجارھا نھی شده است، و از ک

  :ذیل اشاره کردی ھا کتاب توان به میاند   کرده

سرایی از کارھای   نوحه«: بیان کرده که ]82/103نوار بحار األ[مجلسی در 
 . »جاھلیت است

از سخنان مختصر و « :گوید می ]2/271 ةمن ال حيرضه الفقي[قمی در و ابن بابویه 
 ». سرایی از اعمال جاھلیت است  نوحه« :نظیر پیامبر یکی این است کوتاه و بی

و این کارھا را نکند باز ھم ھر کس در این مجالس حضور بھم رساند پس بنابراین 
 گناھکار است. 

سر  سرایی نکند و فریاد واویال و نوحه دیا اگر کسی به سر و صورت خود نزآ :محمد
 گناھکار است! ندھد باز ھم 

راه  و آنان را به ،مردم را نصحیت لیوشرکت کند اگر در چنین مجالسی  :احمد

از  ]2/915 ةوسائل الشيع[محدث حر عاملی در  گناھکار است، درست راھنمایی نکند،
پیامبر خدا از بلند « :کند که فرمود امام صادق روایت شده که او از پدرش روایت می
نھی ھا  آن سرایی و گوش دادن به  کردن صدا به ھنگام مصیبت نھی کرد و از نوحه

 . »نمود
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قرار ھا  آن ھمانند دوست دارند با پیروی از اعمال جاھلیت خود راھا  این پس چرا
در قلب ھایی  داری بلکه چنین عزا را رھا کنند، ج پیامبر محمددھند و رھنمود 

چیزی و ایجاد شکاف در جامعه شدن از ھمدیگر و تفرقه و گریزان فرزندان ما جز کینه 
 یابد بلکه تازه زخم التیام نمی ،آوری زخم و با یاد گذارد، دیگر از خود به جای نمی

از الھی را پیشه کنیم و بھترین رھنمود را پیروی کنیم یا برخی آیا باید تقوای  شود،  می
  غرق کنند؟!ھایی   مخالفتطن را با چنین وخردان را بگذاریم تا کشتی  بی

  سحج به قبر حسینفضائل 
مفاھیم  سکشته شدن حسینبینی که قضیه بزرگداشت   نمی ! آیابرادر محمد :احمد

 تواند آن را تصور کند پدید آورده است!  و زشتی که مسلمان عاقل نمیخطرناک 
  ممکن است با ارائه یک مثال بیشتر توضیح دھی؟ :محمد
اگر طبق خواست است و و دوست داشتن کار نیک حسن نیت و عاطفه  :احمد

گاھانه  آن کورکورانه و ناالھی مھار نشود صاحب   به ھر سو قدم بر خواھد داشت،آ
 :فرماید خداوند متعال میکه  چنان

�ُض ﴿
َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسَّ

َ
َبَع ٱۡ�َقُّ أ   .]٧١المؤمنون: [ ﴾َولَوِ ٱ�َّ

 ه درکن و ھر یو زم ھا آسمان رد، قطعاً ک روی مییپھا  آن یھا ھوس و اگر حق از«
 .»شد. تباه می ھاست آن

را به  ها مسلمان شیعھو سودجوا ھنما  عالمو این دقیق چیزی است که بعضی از 
انجام دادن آن که اند  که حسین و قبر او را در جایگاھی قرار دادهاند   سمتی سوق داده

 . شایسته نیست
ھای  باید برای حرفزنید  اگر شما به علما تھمت میاین سخن زشتی است،  :محمد

  .دخود دلیل بیاوری
گفتند برادران شیعه به قبر  شنیدم که می میبسیار از عوام اھل سنت  :احمد

ن را بیشتر شوند و شاید از خانه کعبه آ روند و به آن جایگاھی بزرگ قایل می حسین می
که قبر برکت فراوانی دارد که این برکات را در ھیچ جایی  ندددارند و معتق دوست می
کنند و عوام شیعه را  می غلو و افراطھا  این گفتم شاید با خودم می یافت، توان دیگر نمی

تصمیم بنابراین  کنند که از آن پاک و منزه ھستند، به انجام منکر بزرگی متھم می
بعد از مطالعه و تحقیق متوجه شدم که آنچه عوام  گرفتم تحقیق کنم و مطالعه نمایم،
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خود دارند نسبت به منکراتی که  های که از ھمسایگان شیع تجربهاھل سنت با توجه به 
و این چیزی است که  بسیار اندک است،دھند   می در مورد قبر حسین انجامه شیع

 بعضی از آن غافلند. 

له إال  :گویند : سوگند به خدا که این تھمت صریحی است به مردمانی که میمحمد

  !ال اهللا وحممد رسول اهللاإ

مل اك[و  ]52ص  ةبن بابويإعامل ثواب األ[و  ]1/324 فروع الكايف[ در :احمد

زیات قبر  :کهآمده است  ]10/348 ةرسائل الشيع[و در  ]161 ةيوبن قولإالزيارت 
 و از بیست حج و عمره افضل و برتر است. حسین برابر با بیست حج است 

آمده است که  ]10/348 ةوسائل الشيع[و در  ]2/16 طويسحكام هتذيب األ[و در 
 ام،  به جا آورده هو نوزده عمرام   کرده نوزده بار حجمن  :گفتبه امامش یکی از شیعیان 

دیگر و یک عمره دیگر انجام بده آن وقت ثواب یک بار زیارت : یک حج او گفتامام به 
یعنی کسی که به زیارت قبر حسین برود گویا  ،دشو کردن قبر حسین برایت نوشته می
مردم را تشویق ھا  آن و این دلیلی است برای این که بیست بار به حج کعبه رفته است،

 بروند.  سبه زیارت قبر حسینکنند تا به جای کعبه  می
را ترک نگویند و دعا کردن برای او  ÷شاید منظور این است که قبر حسین :محمد

 را فراموش نکنند. 
معلوم  سعلیو آیا حتی قبر امیر المؤمنین آیا محل قبر حسین معلوم است  :احمد

  است؟
اما در  دوست ندارم فقط حرف بزنم، من حقایق را ببینمدانی که وقت  تو می: محمد

از ابو جعفر صادق روایت شده است  ]13/305هتذيب الكامل [در  ،سمورد جای علی
روایت شده که از مطین  ۱/۱۳۸بغداد و در تاریخ قبر علی مشخص نیست). که (محل 

 قبر چه کسیکنند  زیارت میھا  آن که این قبری کهدانستند  اگر شیعیان می« :گفت
 . »بن شعبه است  این قبر مغیره کردند! آن را به جای زیارت سنگسار می است

داند که در چه جایی دفن   نمی شھید شد ھیچ کسی سوقتی حسینو ھمچنین 
 شده است! 
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م زیارت قبر یباید به تو بگویم منظور تعظ با توجه به مطلب تاریخی که گفتی، :محمد
 است.  ج ش نکردن نوه پیامبرنیست بلکه منظور تشویق به فرامو ÷حسین

ای کاش زیارت حسین  سزیارت قبر حسینبه بحث ما در مورد گردیم  بر می :احمد
از این فراتر رفته و آن را برابر با ھشتاد ھا  آن دانستند، اما  می را فقط با بیست حج برابر

آمده است زیارت قبر حسین  ]52عامل ص األثواب [در کتاب که  چنان اند  قرار دادهحج 
پاداش زیارت قبر  است که انجام دھنده آن با پیامبر ھمراه باشد،برابر با صد حج 

و با ھزار حج مقبول و ھزار عمره مقبول و با ھزار حسین را از این ھمه باالتر برده 
ھزار غالم که ش و پاداش ھزار صدقه مقبول و پادا دار  از شھدای بدر و ھزار روزهشھید 

 ةوسائل الشيع[ین امور در کتاب اھمه ...  اند.  اند برابر قرار داده برای خدا آزاده شده

  اند.  ذکر شده ]101/18نوار بحار األ[و  ]143كامل الزيارات [و  ]1/353
  کعبه و حج کردن است!به معنی کاستن از جایگاه گویی  آنچه می :محمد
که برای رفتن به حج و  را گویی برادرم محمد! ما مقدار پاداشی درست می :احمد

دانیم که خیلی زیاد است، اما به ھر حال   می رسد زیارت کعبه و نماز خواندن در آن می
افضل قرار از زیارت کعبه و زیارت قبر حسین کند  با یک زیارت قبر حسین برابری نمی

التهذيب [و طوسی در  ]1/324فروع الكامی [کلینی در که  چنان داده شده است

ھر کس نزد قبر حسین بیاید در حالی که حق او را بداند و در « اند:  بیان کرده ]2/16
نویسد ... و  د خداوند برای او بیست حج مبرور و مقبول را میروز عید بیایروز غیر از 

ھر کس در روز عید به زیارت قبر حسین بیاید خداوند برای او پاداش صد حج و صد 
بیاید خداوند به او نویسد ... و ھر کس در روز عرفه به زیارت قبر حسین  عمره می

پیامبر یا امامی عادل را به  پاداش ھزار حج و ھزار عمره مقبول و ھزار جنگ به ھمراه
  .»دھد می او

که ھیچ دارد ی مردم چنان جایگاھی ھا دل این ھمه بیت الله در: با وجود محمد
از کعبه و  کنند که کربالء تاکید میبرخی از نصوص  اما :احمدبا آن برابر نیست. چیزی 

عبدالله روایت ابی از  ]101/107نوار بحار األ[مجلسی در که  چنان مکه افضل است
بود تو را فضیلت و   نمی خاک کربالبه کعبه وحی کرد که اگر : خداوند کند که گفت می

بود تو را   نمی و اگر کسی که در آغوش خاک کربال خوابیده است دادم نمیبرتری 
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پس برقرار باش و  آفریدم،  نمی کنی را که بدان افتخار می (کعبه)ای  آفریدم و خانه نمی
و اگر نه تو  رو و تابع سرزمین کربال بدان، و خوار و بدون تکبر خودت را دنبالهفروتنانه 

 اندازم.   می کنم و تو را در آتش جھنم را نابود می
 شنوم!!  : سوگند به خدا که این سخن عجیبی است و برای اولین بار آن را میمحمد
ر دینی شیعه نصوص صحیح و معتبری است و بسیاری از علمای معتبھا  این :احمد

 کنند.  آن را تأیید می
این خاک به با این ھمه فضیلت و پاداش چرا در کتاب خدا ذکری از زیارت  :محمد

 میان نیامده است؟ 

 پرسید: می آمده که فردی ]101/209نوار بحار األ[پاسخ این سوال در  :احمد

یادی  ÷حج خانه کعبه را بر مردم فرض نموده ولی از زیارت قبر حسینخداوند «
 :امام در پاسخ گفتدر آن نمایان است ، امام پاسخی داد که آشفتگی ؟»نکرده است

باید گفت که این چیزی است که خدا به ھمین صورت گذاشته  است،اگر این طور «
و آیا این بھترین  این روایات ھست،تری بر تناقضات  آیا از این اعتراف واضح. »است

 دلیل بر این نیست که این روایات صحت ندارند! 
اما من بر این باور ھستم که عوام شیعه و حتی  با توجه به آنچه گفتی، :محمد
دانند که زیارت کعبه پاداش بزرگی دارد،  دانند، و می قدر بیت الله را میھا  آن منصفین

 خانه خدا ھستند. و مشتاق زیارت 
گروھی را  مختص قبر حسین ھستند،فضایل و مزایا از دیدگاه شیعیان این  :احمد

 روند، نمیکنند که قبر حسین را زیارت کنند اما به حج کعبه  ام که آروز می  یافته

سوگند به خدا دوست دارم « :آمده است ]10/321 ةوسائل الشيع[در کتاب که  چنان
 . »رفتم ... نمیکردم و به حج کعبه  که قبر حسن را زیارت می

که نشانگر اند   روایاتی درست کردهکه  چنان دانند  می را بیشترخاک کربال و فضیلت 
خمینی که  چنان دھد و خوردن خاک آن جایز است، این است که خاک کربال شفا می

 به این امر فتوا داده است.  ۶۲ص در کشف االسرار 
که دوستداران خیر و مشتاقان اھل : در برابر این ھمه روایاتی که عوام شیعه محمد

  گیرند چکار کنیم؟ بیت پیامبر ھستند فرا می
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کند،  دارد از ھوای نفس پیروی نمی را دوست می ج مسلمانی که پیامبر :احمد
با عقل خود  ،شود به دور از احساسات بلکه نصوص و روایاتی را که برای او بیان می

ال احادیث صحیح باشد و اگر دوست دارد که و باید به دنب نگرد، سنجد و به آن می می
کرده است، زیرا علی به  سپیروی کند باید کاری را کند که علی ج از آل بیت پیامبر

دانسته است،  را بھتر می ج پیامبرنزدیکتر بوده است و او گفتار و کردار  دوران پیامبر
خواھد یافت و به یاری خدا راھی به سوی اگر شیعه عامی این کار را بکند خیر فراوانی 

که و برادرم محمد بدان که این روایات بعدھا خیر به روی او گشوده خواھد شد. 
گفتند و کسی  ھا از دوران پیامبر گذشته بود و عالم نماھا در دین خدا دروغ می سال

  اند.  ساخته شده ن جا نبود که از دین خدا دفاع کندآ

 ها  حسینیه
سرایی و زدن   و نوحه سسخنی از گریه کردن به خاطر کشته شدن حسین :احمد

دارد تا در مورد  میوا ما را بر آن  زنی و خونین کردن بدن، به سر و صورت و قمه
 شوند گفتگو و بحث کنیم.  می کارھا در آن انجامکه این ھا   حسینیه

ای   پدیده بدانی که شود اما باید نامیده می  این محل و مکان گرچه حسینیه :محمد
آنچه که برای حسین اتفاق  ج نیست که بعدھا درست شده باشد بلکه از زمان پیامبر

دخترش زھرا را از کشته شدن فرزندش خبر  ج افتاد معلوم و مشخص بود چون پیامبر
و ھمچنین ن کشته خواھد شد به او نشان داد، را که در آکرده بود و سرزمینی 

و به  فرا خواندزد و زنان را در آن ای  وقتی به مدینه باز گشت خیمهبن حسین   علی
سرایی کند و تا سی و چھار روز عزاداری   نوحهشاعری دستور داد تا در سوگ حسین 

 نمود. 
خواھد اش  درست به مسئله نگاه کنیم، اگر پیامبر از اتفاقی که برای نوه: باید احمد

صی خبر داده یا حکم و دستوری شرعی را بیان امر مشخافتاد خبر داده است آیا به 
  کرده است؟

 : چه فرقی دارند؟ محمد
از وقوع یک اتفاق چیزی است که از آن حکمی شرعی گرفته خبر دادن : احمد

دانیم که یک روز قیامت برابر با پنجاه ھزار سال   می شود، به عنوام مثال اگر ما نمی
گاھی نخوا شرعی مانند واجباست ھیچ حکمی  ھد بود بلکه یا حرام مبتنی بر این آ
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بر عکس خواستن به انجام  شود تصدیق و تکذیب است، می آنچه بر این خبر مترتب
فقط  سو کشته شدن حسین ،کاری یا نھی کردن از کاری یا پرسیدن در مورد چیزی

اید را تصدیق کنیم و نب ج خبر دادن از وقوع یک اتفاق است و ما باید خبر پیامبر
ما را در ضمن خبر  ج بود پیامبر حکمی شرعی از طرف خود بسازیم زیرا اگر چنین می

 کرد.  ما را به آن حکم می داش اتفاق خواھد افتا دادن از آنچه برای نوه
 نسم عزاداری گرفته و از شاعرابن حسین برای پدرش ر  وایت که علیو این ر

این روایت با سند صحیح ثابت است و آیا شعر بسرایند آیا خواسته که برای مرگ پدرش 
  کاری فرمان داده است؟به چنین  ج بن حسین پیامبر  پدر بزرگ علی

 پیش آمد نگاه کنی، ÷اگر شما با فکر و تأمل به آنچه که برای حسین :محمد
کاری کرده است که ھیچ انسانی چنان کاری نکرده است خواھی دانست که حسین 

و الگویی در زمان او بود قیام کرد و او اینک سمبل و رمز آری حسین علیه ظلمی که 
  اند.  شدهبه نام او نامگذاری  ھا برخی از جاه به این سبب ،قیام علیه ستمگران است

  برادرم محمد! کن گوش :احمد
مثًال در  اند،  نامیده  را حسینیهھا   اخیر عصر اسالم این مکانھای   : در قرنول اینکها

محلی به نام  /و فرزندان حسین سدر زمان حسینمگر  بویھیه،حکومت دوران 
 حسینیه وجود نداشته است. 

از دیگر اھل  سنشانه این نیستند که حسینھایی  نامگذاریآیا چنین  :دوم اینکه
 را علویه و محمدیهھا   چرا ما این مکان گیرد، بیت بیشتر مورد تعظیم قرار می

نامیم، با آن که علی و محمد از حسین افضل و برترند و ھیچ عاقلی در افضل   نمی
 به اسم حسین ھستند؟ ھا   پس چرا فقط این مکانبودنشان تردیدی ندارد، 

دادند و ایشان از مکه اخراج شد و  ج زیاد به پیامبرھای   شکنجهکافران : سوم اینکه
که کشته شود، اما ھیچ گاه که او دستور او را زدند و چندین بار نزدیک بود در طائف 

شروع نمود که مھا  آن به جز جھاد که خداوند آن را برای به شورش و تظاھرات نداد،
 جھاد کنند. بود  ج زیر پرچم حاکم که پیامبر

اسالم ھیچ گاه به ما دستور نداده که در دل فرزندان خود شورش و  :چھارم اینکه
ستم کند مگر آن که زمامدار ت را جای بدھیم ھر چند حاکم مسلمان مقیام علیه حکو

 کفر صریح انجام دھد. 
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به شھادت رسیده است پس چرا ما ھمان عبادتی   ھ ۶۱سال حسین در  :پنجم اینکه
 حسین انجامکه مسلمین در آن روزھا قبل از کشته شدن دھیم  نمی را انجام

  اند؟  داده  می
چرا حسین علیه معاویه قیام نکرد با اینکه معاویه حدود بیست سال  :ششم اینکه

 فرمانروایی کرد؟ 
از عراق برای او فرستاده شد حرکت ھایی   حسین بعد از آن که نامه: ھفتم اینکه

 کرد. 
 بعد از آن که با او صلح نمود قیام نکرد؟ علیه معاویه چرا حسن  :ھشتم اینکه

 کسی از دوازده امام علیه یکی از خلفا قیام کرده است؟  آیا بعد از حسین: نھم اینکه
مشخص شده برای در جایی که برای دعا و موعظه از مسلمین : اگر گروھی محمد

به خاطر آن کار باید عیب ھا  آن ازدرس گرفتن از زندگی ال بیت گردھم بیایند آیا 
 گرفت؟ 

ھیچ چیزی بھتر از سیره پیامبر و دعوت و زندگی و جھاد او نیست که ما  :احمد
 :فرماید خداوند متعال میباید از آن درس بگیریم و الگو برداری کنیم، چون 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ﴿
ُ
ِ أ   .]٢١األحزاب: [ ﴾�َّ

 .»است در پیامبر خدا برای شما الگو و سرمشق زیبایی«
 دھیم؟  را سرمشق خود قرار می ج پیامبرو آیا ما در این مجالس خود 

 :فرماید و ھمچنین خداوند متعال می

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ ﴿ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ   .]١٨التوبة: [ ﴾إِ�ََّما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ
 .»قیامت ایمان دارندکنند که به خدا و روز  مساجد خدا را فقط کسانی آباد می«

و  نمایند، ذکر و عبادت آباد میاو را با ھای   ستاید که خانه  می خداوند کسانی را
شوند برای   می کوشند و ھمواره آنجا حاضر میھا   که برای حضور در حسینیهکسانی 

برای نماز در که ائمه  حضور در مساجد چنین شوقی ندارند به خصوص در ماه رمضان،

بن   از سماعه ]5/180وسائل [عاملی در که  چنان اند، تاکید و تشویق کردهرمضان 
مضان چقدر نماز پرسید که در ماه راو از امام معصومش روایت کرده که مھران 

اما ماه رمضان شود  : به ھمان اندازه که در غیر از رمضان خوانده میبایدخواند؟ فرمود
بیشتری بخواند، و ل و نماز بنده باید بکوشد که نفاین رو  فضیلت دارد ازھا   بر دیگر ماه
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رمضان بر نمازھایی که قبل از در اول ماه تواند  بھتر است اگر دوست دارد و می
 بیست رکعت اضافه کند. خوانده است  می

مسلمین و تربیت ان دنقش بزرگی در آموختن احکام دین به فرزنھا   حسینیه :محمد
 به شیوه درست دارند که این تاثیر برای ھمگان ھویداست. ھا  آن کردن

ه سرور اھل بیت شیوداشت و طبق   می واقعیتگویی  : ای کاش آنچه میاحمد
موعظه را ندارند بلکه در ھا فقط نقش  اما حسینیه شدند، می تربیت ج پیامبر

برادران اھل سنت آموزند که با  می شود و به شیعیان فحش و ناسزا گفته میھا   حسینیه
و اگر  کردند، این کارھا را میو ای کاش فقط افراد ساده و عامی  ند،زخود دشمنی بور

شنویم از کسانی که مردم  بود کار سھل بود بلکه ما این چیزھا را از علما می چنین می
  !کنند. اقتدا میھا  آن به

 ها  گوشت و غذای لذیذ حسینیه
  برایم مقداری غذا بیاوری؟توانی در روز عاشورا  می :احمد
دوست باھم  : طبیعی است که بله، و من دوست دارم این کار را بکنم چون مامحمد

 و رفیق ھستیم. 
کار و دعوت دادن این روز به این : آیا با من موافق نیستی که اختصاص دادن احمد

به دلیل نیاز ھا  این تا ظھر، ھمهشود و روزه گرفتن  که انجام میھایی  به آن و سخنرانی
 د؟ تا مشروعیت این کارھا در روز عاشورا را ثابت نمایشرعی دارند 

 هغذای خوبی در این روز آمادآیا شما به برادران شیعه به خاطر آن که  :محمد
 کنی؟  نمایند اعتراض می می ÷کنند و به امید پاداش الھی آن را تقدیم حسین می

 ھر کس میل داشته باشد غذا ندارد،: ھیچ مسلمانی به خوردن اعتراض احمد
بحث ما در مورد اما قضیه مورد  خورد، خورد و ھر کس میل نداشته باشد نمی  می

شود یعنی کشتن گوسفند و  می که قبل از آماده شدن غذا انجامکارھایی است 
 کنند.  انجام آن خسته میحیوانات در این روز و کارھایی که بسیاری خود را برای 

ھمچنین اگر شود و  یحیوان را برای خدا و به نام او ذبح نکند گناھکار م اگر انسان
 دا باشد،خلق خبه ھنگام سر بریدن بسم الله بگوید و نیت او متوجه به سوی یکی از 

 ای کار اشتباھی است. 
  خبر داری؟ وا  : آیا تو از نیتمحمد
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اگر مسلمانی بیاید و : ھر مسلمانی باید ظاھرش مطابق درونش باشد، بنابراین احمد
و ما ببینیم که او ھمیشه در این روز  در روز عاشورا و واقعه کربال حیوانی را ذبح کند،

 دانیم که این حیوان به ھمین مناسبت ذبح شده است،  می به یقین برد،  می حیوان سر
و این کار باطلی است چون که در شریعت نیامده که مسلمان باید در روزی که کسی 

 شده است غذایی بپزد و درست کند و ھمیشه در این روز حیوان قربانی نماید.  کشته
گویا تو آنچه من به تو گفتم فراموش کردی که این خوراک دادن و آنچه در : محمد

برای درس گرفتن از ھا   شود برای کسانی است که در حسینیه این روز انجام می
 اند.  حاضر شده ÷ابی عبدالله الحسین الشھداء  شھادت سید

کشته شدن را در روز ھمه این کارھا به خاطر آن است که مسلمین  اگر :احمد
 یک سوال بپرسم؟ توانم   می جمع کنند آیا حسین (عاشورا)

 : بفرما محمد
  درروز عاشورا ثابت شده است؟ای   ویژه انجام عبادت ج بر: آیا از پیاماحمد
آن که روزه دانم در این روز عبادت خاصی نیست غیر از   می تا چایی که من :محمد

 گرفتن در این روز مستحب است. 
خبر داده است آیا بعد از  سحسیناز کشته شدن  ج که پیامبردانیم  ما می :احمد

خبر دادن به این قضیه برای ما کار مخصوصی که در این روز انجام دھیم مشخص 
 کرده است؟ 

 خبر داده است.  ÷اش شدن نوهفقط از شھید  ج ایشان ھرگز نه، :محمد
 هداده و مسلمین را فتوا داده که تا ظھر روزپس چه کسی به خود جرأت  :احمد
و چه کسی فتوا داده که مردم به سر و سینه خود و بعد از ظھر غذا بخورند؟ بگیرند 
ھا را پاره کنند و ھمواره این غم را تجدید کنند و در این روز کارھای  و گریبانبزنند 

  دھد؟! تعطیل شوند کدام عاقل چنین فتوایی میمسلمین 
با سر بریدن گوسفند و پختن برنج و غیره برای حسین  روز و اضافه بر آن در این

د که متحمل چنان نکن میدر این روز ھایی   کنند و بعضی چنان کارھا و تالش نذر می
 د. نشو ھا نمی زحمتی برای نماز یا حج یا دیگر عبادت

 شاید کسی از اصحاب یا فردی از اھل بیت این کارھا را کرده است؟  :محمد
کشته شد و در آن دوران اصحاب زنده بودند پس چرا   ھ ۶۱حسین در سال  احمد:

تقدیر الھی بر آن  اگر ادر محمد!رو ب ند؟دبه انجام کار مخصوصی در این روز فتوا ندا
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عید که روز شادی است شد آیا در روز  در روز عید فطر کشته می سبود که حسین می
  زدیم؟ پوشیدیم و بر سر و صورت خود می می باید سیاه
  انگاری؟ می گویا تو این مصیبت بزرگ را ساده :محمد
در واقع مصیبت  گوید کشته شدن حسین کار کوچکی است؟ : چه کسی میاحمد

حسین ای ھولناک و ستم بزرگی بوده است و ھر کس در کشتن  و حادثهبزرگ 
اما کدام  ١آن است گرفتار کندمشارکت داشته است خداوند او را به آنچه مستحق 

وفات پس چرا بعد از ؟ سعلییا  وپیامبر یا حسین است از دست دادن  تر بزرگ فاجعه
ای که با شریعت تعارض ندارد   گرفتن از وفات آنان به گونه عبرتکاری جز  ایشان ما

 کنیم.  نمی
  به ما آموخت که چگونه در برابر طاغوتیان بایستیم! ÷: اما حسینمحمد
علیه  خواھی که با این استنباط بیاموزیم که چگونه آیا از من می برادر عزیزم! :احمد
ھمانند ابن و آیا اصحابی  بیافتیم؟در کنونی قیام کنیم و با زمامداران ھای   حکومت

برای  کرد موافق بودند؟ عباس و غیره که در زمان حسین بودند با حسین در کاری که
گاه است  پوشیده نیست که نظام حکومتی بنی امیه بعد از صلح فردی که از تاریخ آ

ھا  ھا و قیام علیه حکومت استوار گردید. پس آیا شورش سبا معاویه سحسن
شورش خالف  اینگونه ت که باید ما فرزندان خود را بر آن تربیت کنیم، برادرمایس  شیوه

و ھمچنین است بلکه باید صبر کرد و نصیحت نمود و دعا کرد.  ج آیین رھنمود پیامبر
دھید و به  ای مدنظر قرار می را به صورت ویژه سچرا در این مورد فقط شما حسین

  کنید؟ دیگران توجه نمی
دھیم بلکه  حسین رضوان الله علیه را ما به عزاداری اختصاص نمیمشخص : مدحم

 مشتاقیم که برای ھمه صالحان عزاداری کنیم. 
گویی پس بیا تمام زندگی خود را مأتم و عزا  : اگر این طور است که تو میاحمد
اگر  یا ھمه روزھا را به خاطر میالدی اھل بیت و دیگر صالحان جشن بگیریم، بگیریم،

گرد بیاوریم و از آفرینش رخ داده است ما اتفاقات دردناکی را که برای صالحان 

ن او ھمکاری کرده گوید: ھر کس حسین را کشته یا برای کشت می ۴/۴۸۷ابن تیمیه در الفتاوی  -١
است یا به آن راضی بوده لعنت خدا و مالئکه و ھمه مردم بر او باد و خداوند از او ھیچ عبادتی را 

 کند.  قبول نمی

___________________________ 
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است که برای صالحان مصیبتی پیش آمده تا به امروز ھمه روزھایی را  ÷آدم
ھای  روزھای دردناک از ایام سال بیشتر خواھند بود و شاید از ساعت بشماریم قطعاً 

و آیا خدا ما را به ھمین ! ایم؟ کاری آفریده شده سال ھم بیشتر شوند، آیا ما برای چنین
چنین چیزھایی را قبول قل سلیم و فطرت پاک عو ای کاش  کار دستور داده است؟

 کردند.  می

 قبور زیارت 
جایز و زیارت قبور و کارھای : بسیاری از مردم عامی در مورد مفاھیم و احکام احمد

 اند.  زیارت، دچار اشتباه شدهایز جنا
، و اند داده آن را انجام می ج الحمدلله این کار واضح است و در زمان پیامبر :محمد

به زیارت قبر  ج پیامبرکه  چنان توان ارائه داد؛ ھایی زیادی در این خصوص می مثال
مادرش رفت، و ھمچنین خداوند در مورد اصحاب کھف بیان نموده که مردم خواستند 

 بنایی بر قبرھایشان بسازند. 
برای زیارت قبور امر مشخصی است اما آنچه پرسشی که باید  ج رفتن پیامبر :احمد
برخی قبرھاست و ھمچنین پرسش دیگر آن گفتگو کنیم این تعظیم غیرعادی پیرامون 

 ھا و بناھایی بر این قبرھا ساخته شده است؟  است که چرا چنان زیارتگاهاین 

ُِذواْ ﴿ :فرماید خداوند میکه  نچنا شود میتعظیم با الھام از قرآن انجام  :محمد َوٱ�َّ
َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �  ِۧمن مَّ

 و در مقام ابراھیم نماز بخوانید.  .]١٢٥البقرة: [ ﴾َم ُمَصّ�ٗ
و اند   اسماعیل و مادرش و شماری از پیامبران دفن شده ر،جحو ھمچنین در 

بر قبرھا جایز  جایگاه بزرگ و مھمی است، و ھمچنین در سوره کھف اشاره شد که بنا
 است. 

پای  برای تعظیم رد: برادر محمد! باید بدانی که نماز خواندن در مقام ابراھیم احمد
بلکه اجرای فرمان الھی است، و به من بگو چه  ابراھیم نیست،مقام  و به خاطرابراھیم 

در کعبه دفن  حجردلیلی ھست که اسماعیل و مادرش یا جمعی از پیامبران در محل 
باید بدانی که طواف اطراف کعبه به خاطر وجود خیالی این  و برادر محمد! د؟ان  شده

 :فرماید رای فرمان الھی است که میاجقبرھا نیست بلکه به خاطر 

وَّفُواْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيِق ﴿   .]٢٩الحج: [ ﴾٢٩َوۡ�َطَّ
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 .»و خانه کعبه را باید طواف کنند«
در فتح  ج آیا پیامبر باشد،آن جا کنی  و اگر به فرض چنین قبرھایی که تو ادعا می

 ای کرده است؟  الوداع به این امر اشارهمکه یا در حجه 
و ما موظف ھستیم تا از دین خود پیروی کنیم نه اینکه از آیین یھودیان و 

 کنیم.  کنند پیروی  ھای خود را تعظیم می که مردهمسیحیان 
ھا  آن کنند و در کنار قبرھا دعا میآیند  ھا می ولی کسانی که به قبرستان: محمد

و ما باید در  کنند که خدا مردگان را بیامرزد و بر آنان رحم نماید، دعا میھا  برای مرده
قصد ھا  آن این باشد کهھا  آن و گمان ما در موردن حسن ظن داشته باشیم آرئمورد زا

 خیر دارند. 
سوادی که دوستدار خیر است گاھی دچار لغزش و اشتباه   بی فرد جاھل و :احمد

 درست را به او بدھد،داند و نزد عالمی ھم نرفته که فتوای  شود زیرا او خودش نمی می
آیا  مدینه ھستند،ھایش اغلب در   قبرھای اصحاب مانند حمزه و دختران پیامبر و نوه

  بنا بسازند؟ھا  آن و دعا شود یا برپیامبر دستور داده که اطراف آن طواف 
گاه یا طواف و نماز در  در زمان پیامبر حکومت ظالمی نبود که از ساختن زیارت

 دادند.  بود مسلمین انجام می می اطراف قبرھا جلوگیری کند و اگر این کار جایز
کس از دوستداران اھل بیت را سراغ نداریم که معتقد باشد که  ما ھیچ :محمد

بلکه بعضی از افراد جاھل این کارھا را  ا نماز در کنار قبرھا واجب یا جایز است،طواف ی
 . کنند می

به سوی قبرھا که به نماز خواندن شیعیان آمده است ی ھا کتاب روایات متعددی در
در کنار ھر : «آمده استکه در بحار االنوار دھند چنان می و بر خالف جھت قبله دستور

 ]101/369بحار [و ھمچنین مجلسی در  ،»زیارت خوانده شودقبر باید دو رکعت نماز 
و رو به سوی رو به قبر کردن الزم است گرچه برخالف جھت قبله باشد ... : «گوید می

ر در ئوقت زاالله است یعنی و رو به وجه  قبر نمودن به منزله رو به قبله نمودن است،
در حقیقت به سمتی رو کرده است که نماید  جھت قبله رو به قبر مینماز برخالف 

 . »اند مردم بدان امر شده

 :گوید می ]1/165 ةحترير الوسيل[و خمینی ھم با این فتوا موافق است و او در 
آن اشکالی ندارد گر چه ت چپ و راست مس نماز خواندن پشت قبرھای ائمه و در«

 ». بھتر است که برابر با امام نماز خوانده شود
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الدين بني السائل واملجيب [و ھمچنین مرجع شیعی میرزا حسن حائری در کتاب 

که نمازگزار در داخل حرم  است شد که آیا درست هدیوقتی در این مورد پرس ]2/219
و نظر شما در مورد شھدا و خواند شریف ضریح امام را پشت سر خود قرار دھد و نماز ب

صالحان از فرزندان معصومین چیست؟ و اگر کسی در کنار ضریح مقدس نماز بخواند 
 حکمش چیست؟ 

تقدم بر ضریح معصوم در نماز جایز نیست و به اتفاق علمای  :حائری در پاسخ گفت
چون  ؛امامیه ھر کس در نماز ضریح امام را پشت سر خود قرار دھد نمازش باطل است

و نماز خواندن در حالی  که حکم بعد از وفات ائمه ھمان حکم دوران حیات آنان است،
احترامی و جسارت در  ابی الفضل العباس پشت سر نماز گزار قرار بگیرد بیکه ضریح 

حق آن امام است، و نماز خواندن در دو طرف ضریح معصوم اشکالی ندارد تا وقتی که 
خداوند ما و شما را به  ام که داخل ضریح است جلوتر نرود،نماز گزار از قبر مطھر ام

له الطاهرين آمني بحق حممد وآ پسندد توفیق بدھد، که دوست دارد و میانجام کارھایی 

  مجعني.أصلوات اهللا عليهم 
مقام ائمه مقام واالیی است اما در حدی این بود که دانستم  : آنچه من میمحمد

  را پشت سر خود قرار دھد نمازش باطل است!ھا  آن قبورنیست که اگر کسی در نماز 
بینیم که  و اضافه بر این می : قضیه ھمین طور است که اینکه برایت گفتم،احمد

شوند و برای  و ھمانند کعبه قبرھا طواف می ساخته شده است،بناھای بزرگی بر قبرھا 
 هل بیت پرداختراه محبت آزیادی در ھای   شود و اموال و پول قبرھا نذر و قربانی می

 ھمچنین آیا برای این کارھا دلیلی ھست؟روند  می به کجاشود که مشخص نیست   می
 ھا  پردازند گاھی با این پول می ھایی که عوام به نشانه محبت اھل بیت بینیم که پول  می

طواف و مردم را به اند   شود که در آن قبرھا مورد تعظیم قرار گرفته مییی چاپ ھا کتاب

بن قولویه و کتاب   لقاسمابی ا ]الزيارات[مانند کتاب  کنند، تشویق میاطراف قبرھا 

که در یی ھا کتاب از محمد اصطھبناتی و دیگر ]قرب احلسني ةرزيای لإ امليش نور العني يف[
ت را به عنوان و ابواب کتاب کامل الزیاراھا    و اینک فصل اند، این موضوع نوشته شده

 : کنیم مینمونه ذکر 
 اعمال است. و برترین بھترین  ÷درباره اینکه زیارت حسین )۵۸باب (
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در عرش را را زیارت کند گویا خدا  ÷ھر کس قبر حسین) در مورد اینکه ۵۹باب (
 او زیارت کرده است. 

 است.  ج پیامبر خدابرابر با زیارت قبر  ÷ت حسینرزیا )۶۰باب (
ین عمر سکند و زیارت نکردن ح زیارت حسین عمر و روزی را بیشتر می )۶۱(باب 

 کاھد.  وزی را میر و
 کند.  گناھان را معاف می ÷زیارت حسیندرباره اینکه  )۶۲باب (
 برابر با یک عمره است.  ÷زیارت حسین) ۶۳(باب 

 برابر با یک حج است.  ÷یارت حسینز) ۶۴باب (
 برابر با آزاد کردن یک برده است.  ÷حسین زیارت )۶۷باب (
 شوند.   می قبل از دیگر مردم وارد بھشت ÷حسین درباره اینکه زایران )۵۳باب (

ه خاک قبر او و این را ک سو دیگر ابوابی که فضیلت خوردن خاک قبر حسین

نیز این فتوا  ]2/164 ةليحترير الوس[در کتابش کنند، و خمینی  می انسبب شفاست بی

و خاک قبور ائمه با  ج و ھیچ خاکی حتی خاک قبر پیامبر« :گوید را داده است و می
 .»برابر نیست ÷خاک قبر حسین

کارھایی دستور داده است، کارھایی که ھیچ یک از علما آیا شریعت اسالم به چنین 
چنین  ج پیامبرو در مورد قبر اند   نکردهای  اشدین به آن اشارهر ایدر دوران خلف

آنان را بدان فرمان داده است  ج طبق آنچه پیامبرھا  آن چون که اند؛ چیزھایی نگفته
  .کردند حرکت می

مسلمان اگر از چنین چیزھایی دوری نکند بداند که این کارھا او را به سوی خطری 
 دھند.  بزرگ سوق می

آیا ممکن است مرا راھنمایی کنی که در مورد قبور چه چیزھایی مستحب  :محمد
 است؟ 

د برای اھل قبور طلب رو میچیز خاصی نیست، مسلمان وقتی به قبرستان  :احمد
د و حتی اگر در کنار قبر یکی از اھل بیت یا صحابه باشد کاری که باید کن آمرزش می

نیازی نیست مردم بدانند که : ویدگ می /و عالمه ابن باز بکند فقط ھمین است،
کجا دفن شده و قبر او کجاست و بلکه آنچه مشروع است این است که برای  سحسین

اگر کسی گوید:  میو ھمچنین . خدا برایش طلب آمرزش و رحمت شوداو دعا شود و از 
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و شوند.   می دیگر قبرھا زیارتکه  چنان قبر او را بداند و به او سالم کند اشکالی ندارد
ند و برای اوشد که بر آن نماز بخوکحضور یافت باید بدر جنازه فردی از مسلمین اگر 

و یا  هروزھای عید و جمعکه  چنان و روزھای خاصی برای زیارت نیست مرده دعا کند،
بلکه زیارت قبرھا در طول سال در ھر  دھند، می را مختص زیارت قبور قرارھا   چھلم

و این احکام فقط برای مردان ھستند و برای زنان  است،روزی که باشد مستحب 
 نیستند. 

فانی از غفلت و از وابستگی به دنیای  این است که دل انسانھا   و ھدف از این زیارت
تواند خودش را از آتش خدا نجات دھد پس  بیدار شود، و ما باید بدانیم که مرده نمی

و خیر در پیروی از حق روشن است که به راحتی دھد؟!   می نجاتچگونه دیگران را 
 توان آن را اجرا کرد.  می

 ها  آن سوگند خوردن به اهل بیت و کمک خواستن از
چون عبدالرسول و عبد ... و ھایی  نامبعد از آن که مسئله در مورد گذاشتن  :احمد

و دیگر قسم و .... گویند به حضرت عباس به پیامبر  آنچه بعضی میغیره، بیا در مورد 
 گفتگو کنیم. خورند  ھایی که بر آن سوگند می اسم

در ھا  آن کهدانیم  گیریم که می سخت میچرا در مورد چیزھایی بر مسلمین  :محمد
کنند ما این چیزھا را شرک و کفر  و آنگونه که بعضی ادعا می خیر ندارند؟ آن ھدفی جز

 دانیم.  نمی
به زبان عربی ما را از افتادن در بسیاری از  داشتن توجه دانیم که به یقین می :احمد

تا مسلمان ھر چند دارای شود  زبان عربی سبب میو ندانستن  دارد، مصون میھا  لغزش
جایی بگوید (واو) گاھی برای قسم  مقامی بلند باشد دچار سرگردانی شود و سخنان بی

 :فرماید خداوند میه ک چنان و گوییم والله، میشود مانند اینکه  استفاده می

ۡمِس َوُضَحٮَٰها ﴿   .]١الشمس: [ ﴾١َوٱلشَّ
 .»سوگند به خورشید و سوگند به پرتو آن«
پیامبر او را از این  : به پدرم سوگند،گفت از مردی شنید که می ج وقتی پیامبرو 

 کند، خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نھی می« :کار نھی کرد و به او گفت
و ». باید به خدا قسم بخورد و یا اینکه ساکت باشدخواھد قسم بخورد  و ھر کس می
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رود و ھیچ  در زبان عربی برای قسم یا عطف یا ندبه به کار می مشخص است که (واو)
 شود.  برای کمک خواستن از مردگان استفاده میکه (واو) کس نگفته است 

خورده است آیا این امر بر جایز  دسوگناما در قرآن خداوند به مخلوقات  :محمد
 کند؟  بودن این کار داللت نمی

از مخلوقاتش که بخواھد سوگند : اول باید بدانیم که خداوند به ھر چیزی احمد
ما را بدان فرمان  ج ھستیم که از آنچه که پیامبرمان محمداما ما موظف  خورد، می

 داده پیروی کنیم. 
اھل بیت عادت کرده و از آن جا خواھی کسی را که زبانش به ذکر  آیا تو می :محمد

برآورده ساختن آورد و به ھنگام  را دوست دارد ھمواره ذکر آنان را به زبان میھا  آن که
این کارش اشتباه کار قرار دھی و بگویی  کند، خطا آنان را یاد میاش  دنیویای ھنیاز

 است؟ 

 ]٥الفاتحة: [ ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِع�ُ ﴿ :گوییم فاتحه می ۀسوردر واره مھ : مااحمد
اوند متعال دجوییم. و ھمچنین خ پرستم و فقط از تو یاری می یعنی فقط تو را می

 :فرماید می

وٓ ﴿ ِ َوٱۡصِ�ُ ْۖ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱ�َّ   .]١٢٨األعراف: [ ﴾ا
 .»قومش گفت از خدا کمک بخواھید و صبر پیشه کنیدموسی به «

خداوند که  چنان گیرد، کمک میتوانند  و مسلمان از افراد زنده در کارھایی که می
 :در مورد ذی القرنین گفته است

ِ�يُنوِ� ﴿
َ
�ٍ فَأ   .]٩٥الکهف: [ ﴾بُِقوَّ

 .»دینکاری ی]  ی [انسانییرویمرا با نپس «
مثل اینکه از کسی کمک خواسته شود که مرا  نبود،ھا  آن قدرت و این چیز فراتر از

که اموری ھستند ھا  این وارد بھشت کن یا از جھنم نجات بده یا گناھانم را بیامرز که
و این اعتقاد باعث شده تا مردم به ذکر باشند.  خارج از توانایی و قدرت انسان می

داشته باشیم که ھر د به یاد کنند و بایمخلوقات عادت کنند و ذکر خالق را فراموش 
 شود.  می ودش را وابسته کند به ھمان چیز سپردهکس به ھر چیز خ

 :فرماید  می چیست که خداوندنظر شما در مورد این آیه : محمد
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ْ بِهِۦ َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�ِجرُۡ�م ّمِۡن ﴿ ِ َوَءاِمُنوا ْ َداِ�َ ٱ�َّ ِجيُبوا
َ
ٓ أ َ�َٰقۡوَمَنا

 �ٖ�ِ
َ
  .]٣١األحقاف: [ ﴾٣١َعَذاٍب أ

ان بیاورید تا خدا ننده الھی را بپذیرید و به او ایمخوا ای قوم ما! سخنان فرا«
 .»دارد (از عذاب آخرت مصون)گناھانتان را بیامرزد و شما را در پناه خویش 

  ؟الھی پیامبر است چه زنده باشد و چه مرده باشدفراخواننده 
است؟ احتمال دارد  ج گوید که فرا خواننده الھی فقط پیامبر چه کسی می :احمد

ای به سوی خیر باشد، و  خواننده که منظور از فراخواننده الھی اسالم و قرآن و یا ھر فرا
 این اختالف از نوع تنوع در تفسیر است و مفاھیم متضادی نیستند. 

دعا و گفته خود ااید برای که فراخواننده فقط پیامبر است بگوید  و ھر کس می
رود که جانشین پیامبر است که  ال کسی میچون او بعد از این به دنب دلیل بیاورد؛

 به دلیل دیگر دارد و ھیچ دلیلی نیست. ھمان امام است و این احتیاج 
اما روایات زیادی آمده است که کمک خواستن از اھل بیت را به خاطر مقام : محمد

 دھد.  و جایگاه واالیشان نزد خدا جایز قرار می
 نخست باید صحت این روایات ثابت شود.  :احمد

 مقام و جایگاه که بنده دارد قسم بخوریم؟چه کسی گفته که باید به آن و ھمچنین 
این  ج باید گفت که نشانه محبت و تعظیم پیامبرعظیم و اما در مورد ادعای محبت و ت

 .از او پیروی کنیماست که درست 

﴿ ُ َ فَٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ   .]٣١آل عمران: [ ﴾قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
بگو اگر شما خدا را دوست دارید از من پیروی کنید خداوند شما را دوست «

 .»دارد می
چون این چیزی به ایمان مسلمین  باره زیاد سخت بگیریم؛ نباید در این: محمد

 رساند.   نمی ارتباطی
کمک خواستن و استغاثه یکی از امور اساسی عقیده است و اعتنا نکردن به  :احمد

 ]26/319نوار بحار األ[در که  چنان آن ممکن است به سمت خطر بزرگی سوق دھد،
 -یعنی از ائمه-به سبب توسل و شفا خواستن از آنان دعای پیامبران « :آمده است

 ». قبول شده است
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ی خاصی تالیف نشده که مردم را به این کار تشویق کند، ھا کتاب به ھر حالمحمد: 
گاھی ندابنابراین   رند. بیشتر عوام از این مسئله آ
زیادی است که مردم را به داشتن چنین اعتقادی و به انجام ی ھا کتاب :احمد

و  ،]الزائرين ةعمد[و  ]مفاتيح اجلنان[مثل کتاب  کنند، دادن چنین کارھایی تحریک می
 گویند، بنابراین برادرم محمد! سخن میھا   که از زیارت قبور و بارگاهیی ھا کتاب دیگر

مان در ھمه کارھایش باید فقط به خدا دل ببندد و به مردگان که برای خودشان لمس
 وابسته نباشد. ھا  آن فراھم نمایند دل نبندد و به توانند سود و زیانی نمی

 مجتهد و مرجع دینی 
و مراجع تقلید با علمای مجتھد به نظر من شما دیدگاه مخالفی در مورد  :محمد

 دیدگاه من داری. 
: اجتھاد و آموختن علم در شریعت اسالمی دو امر مطلوب ھستند و اھداف احمد

ه است به خصوص که عالم مجتھدی وجود داشته تشویق شدھا  آن که بهخوبی ھستند 
بسته نشده و در اجتھاد  دھد به ما فتوا بدھد، باشد که در مورد اتفاقاتی که رخ می

بسته است این نشانه جھالت و تبحر است و اگر کسی گفته که در زمانی در اجتھاد 
 اوست. 

آیا شرایط مشخص ھست که باید مجتھد یا مرجع دینی دارای آن باشد تا  :محمد
  فتوا بدھد؟ را بتواند عوام مسلمین

و ھر کس خداوند به او «لطف خداست : در ابتدا باید بدانیم که مقام اجتھاد احمد
پس بنابراین اجتھاد مختص یک  »نماید خیر داشته باشد او را در دین فقیه می ۀاراد

 : توان به موارد ذیل اشاره کرد می و از جمله شرایط اجتھاد ت)گروه نیس
 و شناخت تفسیر و علوم آن مانند دانستن ناسخ و منسوخ.  حفظ کتاب خدا، -۱
گاھی بودن از علوم  -۲ دانستن حدیث نبوی و تشخیص صحیح و ضعیف آن و آ

 سنت نبوی. 
 دانستن زبان عربی و قواعد آن.  -۳
 چون که عالم امین است. اخالص داشتن، -۴
 آنان.  ۀاستفاده از فتوای علمای گذشته و نگاه کردن به ادل -۵
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و سخنرانی گو  با قصه افرق عالم مجتھد رتوانیم  و با فراھم بودن این شرایط ما می
و آنچه مردم را در چیزی جز حکایات گوید و از دین  غلط میھا   که در مناسبت

 داند درک کنیم.   نمی اندازد  می ھا به گریه مناسبت
بینیم که تعداد اندکی از مسلمین ممکن است که  : با چنین شرایطی میمحمد

دین تقلید کند دارای چنین صفاتی باشند بنابراین بھتر است مسلمان از یکی از علمای 
 و ھمیشه از او فتوا بگیرد. 

اطالع دارد و  ھا کتاب که ازفرد عاقلی کند اما  سواد تقلید می : فرد عامی و بیاحمد
و از او دلیل سخنش کند نباید تقلید کند و بیاید و از عالمی چیزی را بپرسد   می مطالعه

کند  گوید و ھم اشتباه می و باید دانست که عالم انسان است ھم درست می را نپرسد،
ممکن است تقلید کنیم چون کند از او  گوید و امر می بنابراین نباید در ھمه آنچه می

به دلیل اینکه خداوند  معصوم نیست، ج دچار لغزش شده باشد و کسی جز پیامبر
  :فرماید می

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿
ه کست یزی جز وحی نیآنچه آورده چ دیگو و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمی«

 .»بر او نازل شده است
اشتباه ھا  این باشند و  می اما علمای دینی ھستند که نمایندگان امام مھدی :محمد

 شود.  علم و دانش آنان از امام معصوم گرفته می کنند چون که نمی
و مناقشه لم اپذیرفتن علم و فتوا چیزی دیگر است و تسلیم شدن به ع :احمد

اخیر ھای   ھمچنین قضیه والیت فقیه امری است که در قرن نکردن چیزی دیگر است،
بوسیله سفیران چھار گانه پدید آمد و منظور از آن به وجود آوردن بعد از غیبت کبری 

و فتواھایش مناقشه و ھا   شخصیتی بود که ھیچ کس حق نداشته باشد با او در گفته
ین والیت و جانشینی و در برابر ا گوید، بحث کند چون او از طرف معصوم سخن می

ریاست در امور دین و دنیا و وکالت از معصومین باید از خود بپرسیم که چه کسی فقیه 
و اگر وکیل اشتباه کند یا دچار لغزش شود چه  ؟دھد  می را از طرف معصوم وکیل قرار

ضد و ھای  و اگر منبع یکی است چرا فتوا ؟کسی حق دارد که او را راھنمایی کند
 شود؟  شود و به مھدی منتظر نسبت داده می نقیضی ارائه می
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ما به معصوم یا امام مھدی نیاز نداریم  ج و برادر محمد! در مورد علم بعد از پیامبر
بلکه برای فرا گرفتن علم به حفظ کتاب خدا و حفظ احادیث صحیح پیامبر نیاز داریم 

 شویم خواھیم یافت.  مشکل می ارچای را که در آن د و با این کار حکم مسئله

 مصادر احکام شرعی 
ما در این گفتگوی سودمند خود نباید برای خود مرجعی تعیین کنیم که اگر : احمد
 را برای ما بیان کند؟ الف شدیم آن مرجع درست و نادرست ای دچار اخت در قضیه

برد و چیزی   می : فکر خوبی است، گفتگو و بحث ما را به این سو و آن سومحمد
 نیست که قضیه یا نظر و گفته را مھار کند. 

از مراجعی که علمای دینی ای   پاره کهخواھم  برادر محمد! ابتدا از تو می :احمد
خود ھای   کنند و از آن برای گفته شیعه در استنباط احکام شرعی به آن مراجعه می

 آورند را بیان کنی.  دلیل می
و  در استنباط احکام به قرآن و سنت پیامبر مینشیعه ھمانند ھمه مسل: محمد

از دیدگاه شیعه اوصیا و خلفای پیامبرند  ائمهچون  کنند، استناد می ائمهھای   گفته
 معصوم خواه پیامبر باشد یا وصی.   بنابراین سنت از دیدگاه شیعه عبارت است از گفته

با تاکید بر این  ÷جعفرنی ھستند و امام ابینیم که اقوال ائمه ھمگ  می بنابراین
است و حدیث پدرم حدیث  -یعنی باقر-من حدیث پدرم حدیث «: گوید مطلب می

باشد و حدیث جدم حدیث رسول خداست و حدیث رسول خدا گفته خدا   می جدم
 . »است

قبول است قابل  اما در مورد عصمت بحث ما جداگانه است. چون این غیر :احمد
رساند به خاطر رساندن و نقل   می پیامبران را به دیگرانکه ما بگوییم ھر کس گفته 

بن  کنیم باید بگوییم که معاذاگر ما این را قبول  م است،وخودش معص معصوم،قول 
و ھمچنین باید  بدھد،او به یمن رفت تا اھل یمن را دعوت معصوم است چون جبل 

به یثرب  ج پیامبر بن عمیر را معصوم بدانیم چون که او قبل از ھجرت از طرف  مصعب
معصوم بود باید ھمه سفیران پیامبر  و اگر اینطور میآمد تا اھالی آن را دعوت دھد، 

و این امر شیعه را به سمتی  اند.  معصوم را نقل کردهکالم ھا  آن چون کهشمرده شوند 
در مورد یک مسئله فتواھای مختلفی به ھا  آن است وسوق داده است که ناخوشایند 

 دھند.   می ائمه ارائهنقل از 



 ٨٣  گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و

ھای خود  شما اگر دلیلی برای گفته از لغزش و اشتباه معصومند، †: ائمهمحمد
 داری بیاور. 

: ابو جعفر را در روایت شده که گفتین اعبن   از زراره ]1/65 الكايف[: در احمد
سپس مردی آمد و او را از ھمان مسئله ای پرسیدم او به من پاسخ داد  مورد مسأله

پرسید امام جوابی داد که با جوابی که به من داده بود مخالف بود سپس مردی دیگر 
آمد و امام را از ھمین مسئله پرسید امام به او جوابی داد که با جوابی که به من و مرد 

دو  رسول خدا! ای پسر :گفتموقتی آن دو مرد بیرون رفتند  دیگر داده بود مخالف بود،
از شیعیان شما بودند و آمده بودند تا از تو بپرسند و تو به ھر یک مرد از اھل عراق 

 دادی که با پاسخی که به دیگری داده بودی مخالف بود؟  اپاسخی جد
 این به خیر من و شماست. : ای زراره گفت ابو جعفر (باقر)

: به ابی کند که گفت میحازم روایت بن  ورصاز من ]1/65 [الكايف و کلینی در

دھی و سپس  می پرسم و به من پاسخی  می ای از تو مسئلهرا چ«: گفتم ÷عبدالله
 دھی؟ به او پاسخی دیگر میو تو در مورد ھمان مسئله  آید می منکسی دیگر غیر از 

 . »دھیم و زیادی پاسخ می: ما به مردم براساس کمی گفت
ای از  پس معنی اینکه در مورد ھر مسئله گویی، اگر آن طور است که تو می :محمد

 چیست؟  ،صادر شده استیک امام دو حکم متفاوت 
گوید مورد اطمینان است و  عالم در آنچه به مردم میدانیم  میکه  چنان :احمد

باید از خدا بترسد و فتوای فتوای او گویا از سوی پروردگار امضا شده است بنابراین 
 درست بدھد. 

احادیثی که از ائمه روایت « :گوید می ]51صول ص األ[لکھنوی شیعه در اساس 
به شدت مختلف و متضادند، ھیچ حدیثی نیست مگر آن که حدیثی دیگر اند   شده

و ھر روایتی روایت متضاد دیگری دارد و این باعث شده تا بسیاری  ن است،آمخالف با 
 ». از آنان که ناقص ھستند از عقیده حق باز گردند

گویی آیا حق متعدد است و شکل و صورت آن فرق  ن چه میاآل پس برادرم محمد!
 شود؟  می متضادی بیانھای   کند و یا به صورت می

خدا را قبول دارند و ھیچ کس انکار  ولی ھم مسلمین به اتفاق کتاب :محمد
 کند که قرآن کریم اصل محکم و اساسی شریعت اسالمی است.  نمی
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این  و تشریع است،ھمه اتفاق دارند که قرآن اصل در قانون گذاری اما اینکه  :مداح
شته باشد که سخن درستی است برای کسی که به کمال قرآن معتقد باشد و باور دا

مسلمین به این اشاره کنی که بعضی از خواھی  : آیا میمحمدقرآن ناقص نیست. 
 مورد قرآن دارند.  گمانی دیگر غیر از این در

و  اند،  گروھی از بزرگان مراجع شیعه چنین سخنی را گفته بله،: متأسفانه احمد
دوست دارم ھر چه زودتر در مورد تحریف و وجود کاستی در قرآن بحث و گفتگو 

 کنیم. 
که قرآن کامل اند   شیعه گفته گویی که مراجع طور است که تو می اگر این :محمد

خواھی به  کنم که تو می نیست و به راویان سنت اعتماد نداریم پس چنین استنباط می
 ما واضح و روشن نیستند! من بگویی که مصادر تشریع 

دارد نه من! اگر گروھی از  می وا: واقعیت و تاریخ تو را به پذیرفتن این قضیه احمد
از آن کم گردیده و سنت نبوی شیعیان معتقدند که در قرآن اضافه شده و چیزھایی 

به ما رسیده و اصحاب به جز حسن و فقط ھمان چیزی است که از طریق اھل بیت 
صحابی دیگر بقیه ھم منافق ھستند، پس بعد از و سه یا پنج  لهحسین و فاطم

توانی به من بگویی که اصول واضح و روشن ھستند و در آن  یای چگونه م چنین عقیده
و عالوه بر این در روایات شیعه اسناد مورد تحقیق قرار  تناقضی وجود ندارد؟

تواند  نیست پس چگونه اصلی ھست که برادر شیعه می و تضعیفیح یگیرند و تصح نمی
 در گرفتن احکام شرعی بر آن اعتماد کند؟ 

 ولی علما و مجتھدان بزرگی ھستند که از گفتن آشکار حق باکی ندارند. : محمد
 شوند اما دین و شریعت باقی است.  عوض میھا   شخصیت :احمد

 :و سندی برای ثبوت آن وجود ندارد و در حقیقتیستند نو اقوالی که قابل قبول 

ابِۢ ﴿ ۡ�  بِقِيَعةٖ َكَ�َ ٰٓ  َٔ َ�َۡسُبُه ٱلظَّ  .]٣٩النور: [ ﴾ا ٔٗ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َ�ِۡدهُ َشۡ� اُن َمآًء َح�َّ
پندارد، تا چون بدان رسد  ه تشنه، آن را آبی میکنی ھموار است یسرابی در زمھمانند 
ای را فقط به خاطر آن که فالن  پایه  بی ھای  توان چنین سخن نمی ،ابدیزی نیآن را چ

 . مجتھد یا ... گفته است پذیرفت
 دوست داشته باشی.  اگرو کامل کنیم و به نظرم گفتگوی ما را ادامه دھیم 

 ایم و من به دنبال حق ھستم.  نشستهما فقط برای فھمیدن حق با یکدیگر : محمد
 : به امید خدا. احمد
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 رجعت 
راند و سپس باری دیگر او   می داستان آن مردی را که خداوند صد سال او را: احمد

 ھاست.  را زنده کرد مطالعه کردم و این داستانی است که سرشار از فواید و آموختنی
باھم  در مورد رجعتخواھی  می وت گویا کنی، دانم که به چه اشاره می : میمحمد

 کنیم. بحث و گفتگو 
که این  به این نتیجه رسیدم ھا کتاب درست است، در طی مطالعه بعضی از :احمد

شیعه است و از فروع نیست که اگر جاھل آن را نداند قضیه از اصول مھم مذھب 

 ]3/219 ةمن ال حيرضه الفقي[ابن بابویه قمی در کتاب که  چنان شود، معذور شمرده می
و بیان کرده  »تبازگشت دوباره ما ایمان نداشته باشد از ما نیسھر کس به « :گوید می

 اعتقاد به رجعت از ضروریات مذھب است. 
شمرده ام این قضیه از فروع  من از یکی از علمای دینی شنیدهکه  چنان :محمد

 به آن باور نداشته باشد اشکالی ندارد. شود و اگر مؤمن  می
ایمان داشتن به این قضیه سبب  و خفا ھست،پوشیدگی : در این مسئله نوعی احمد

ایمان داشت، و این قضیه تعلق زیادی به اصل ایمان به مھدی  آن شود تا به دنبال می

 :آمده است ]35صوهلا ص أو ةصل الشيعأ[در کتاب که  چنان داشتن به امامت دارد،
 این و ھمچنین بعد از این حالت مخالفان با». تاز عقاید منحصر به فرد امامیه اسآن «

 شوند.  ھمین باور از دیگران مشخص می ۀامر بیان شده و اشاره شده که مومنان بوسیل
 دارد؟ چه اشکالی باشد رجعت : خوب اگر از ضروریات مذھب شیعه محمد
ایمان دارند منتظر آن ھستند تا با دیگران تصفیه حساب : آنان که به رجعت احمد

قبل از روز قیامت  ÷گویند که حسین و می یعنی مظلوم از ظالم انتقام بگیرد،نمایند 

-53/104نوار بحار األ[در که  چنان دھد. ه قرار میبو محاسمردم را مورد بازخواست 

و محلی را که در آن دفن شده یعنی خانه پیامبر -: امام منتظر حجره آمده است ]105
را  -عمریعنی ابوبکر و -اند  کند و کسانی را که آن جا دفن شده را خراب می -است

 کند تا آن دو را به دار بیاویزد و مجازاتشان کند.  بیرون می
یا از روی  باشند تو باید این روایات را مورد بررسی قرار دھی شاید ضعیف :محمد

  اند.  تقیه گفته شده
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کسی را سراغ ندارم که این روایات را تحقیق کرده باشد، و ھمچنین کسی را  :احمد
معتبر شیعه بدون توضیح این روایات را رھا کرده ی ھا کتاب ازسراغ ندارم که در یکی 

این روایات را قبول دارند، و در شریعت ھا  آن اینکه باشد و این دلیل واضحی است برای
اسالمی معلوم است که مرده وقتی داخل قبر گذاشته شد ھرگز از قبرش بیرون 

و  باشد،  می تار اعمال خودشگرفو ھر کس  مگر به اذن خداوند در روز قیامت،آید  نمی
 کنیم که دیگران چنین چگونه ما ادعا میچنین اختیاری ندارد  ج وقتی محمد

و باید دانست که روایاتی که در مورد رجعت ھستند در قرون اخیر درست کنند؟   می
 اند.  شده

ولی تحقق این قضیه و امکان رخ دادن آن در شریعت ما مسلم است و قبول  :محمد
 باری دیگر به زمین بر خواھد گشت.  ÷که عیسیداریم 

 و دلیل بازگشت دیگران چیست؟  ،بازگشت عیسی پیامبر خدا ثابت است :احمد
به دنیا باز  ج گوییم که محمد ما نمیپس چرا به فرض اینکه بازگشت امکان دارد، و 

ترسم که این عقیده شیعیان  اما می گردد تا امت را از گمراھی و فساد نجات دھد! می
گردد و  مشابه عقیده یھودیان باشد که معتقدند که منجی که زنده و پنھان است بر می

 منتظر او ھستند. 
و مسیحیت تحت تاثیر گوید مذھب شیعه از اذیان یھودیت  که رضا مظفر می چنان

شیعه نگاه کنید خواھی  ھای  اگر به اعتقادات بسیار از فرقهقرار گرفته است، بنابراین 
 گردد.  ای معتقد است که امام آن در آخر الزمان به دنیا باز می دید که ھر فرقه

 خواھی بگویی که خروج مھدی در آخر الزمان واقعیت ندارد؟ آیا تو می :محمد
به  ج مھدی که پیامبر کنند، گویی خیلی فرق می من گفتم و آنچه تو می: آنچه احمد

و قضیه او معلوم است و نیز مشخص است که آن خبر داده از احادیث صحیح وضعیت 
که  چنان جعت چیزی دیگر استاما بحث ر ای باید در مورد مھدی داشت، چه عقیده

اولین «: آمده است ]53/39نوار بحار األ[گردد و در  حسین به دنیا باز میگویند  می

 . »است ÷بن علی  گردد حسین دنیا باز می شکافد و به کسی که زمین برای او می
 :گوید می ۱۴۴ص افتم که در کتاب شیعه و تصحیح  میو به یاد گفته دکتر موسوی 

ھایی   آمیزند بدعت می شوند و در وقتی افسانه با عقیده و اوھام با حقایق مخلوط می«
 ». دارد و ھم به خنده وا میاندازد   می یک زمان ھم انسان را به گریهکه در  آید می پدید
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 پرھیز کنیم، باید به شدت از عقاید تازه ایجاد شده در دین ما بنابراین برادر محمد!
چنین  باطل و تحریف شده ریشه دارند،اصلی ندارند و فقط در ادیان عقایدی که ھیچ 

عقایدی مسلمان را به سوی تعطیل کردن احکام شرعی و مقدس قرار دادن افرادی که 
و آنگاه افراد عامی در دین خود فریب  دھد می دانند سوق  می امام منتظر د را نایبخو

 کنند.   می خورده و سراب را حقیقت پنداشته و بیھوده پیروی

  تبرک
چون خود اند   ثابت است که مایه خیر و برکت بوده ج : اموری برای پیامبراحمد

دارای برکت بوده است و این چیزھا ویژگی و خصوصیت پیامبر است .... اما  ج ایشان
گویند این امر در ھمه نسل  تعجب من از کسانی است که این قضیه را تعمیم داده و می

 پیامبر است! 
ھا  آن بهخواھی بگویی آل بیت پیامبر برکت ندارند و تبرک جستن  : آیا تو میمحمد

  جایز نیست؟
دانیم که  بودن و جایز نبودن در این امور نیاز به دلیل دارد، و ما میجایز : احمد

و  لباس و ھمه کارھایش مبارک بوده است، از قبیل آب دھان مو، ج ھمه چیز پیامبر
در این ھیچ بحث نیست اما دلیلش چیست که ما این امر را بر بسیاری چیزھای دیگر 

 دانیم؟  را با برکت میھا  آن ج تعمیم داده و بعد از وفات ایشان
فقط در دوران حیات او بوده است و  ج خواھی بگویی برکت پیامبر : تو میمحمد

  ؟بعد از حیات او برکتی ندارد
اصحاب به  : باید این قضیه را بیشتر توضیح دھیم تا منظور ما روشن شود،احمد

ناخن و آب دھان  مند چیزھایی بودند که متعلق به پیامبر بود از قبیل مو و  شدت عالقه
خواستند به اذن خداوند از این چیزھا برکت بجویند،  میھا  آن پیامبر،ھای   و حتی لباس

اما چه دلیلی ھست برای اینکه خاک قبر  و دلیل جایز بودن این امر مشخص است،
بود  و اگر این کار جایز می ای بر شفا و طلب خیر و دفع زیان است؟ پیامبر وسیله

پیامبر و را از ورود به قبر ھا  آن بودند و ھیچ چیزی ج اصحاب که در نزدیک قبر پیامبر
بود اصحاب از قبور  می و اگر جایز کردند، کرد این کار را می دست زدن آن منع نمی

 کردند.  طلب شفا می فرزندان پیامبر که در بقیع بودند،
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 ج د اینکه خلیفه اول و دوم دوست داشتند در کنار پیامبر: نظر شما در مورمحمد
  دفن شوند چیست؟

و که در دنیا داشتند.  : این دوست داشتن به خاطر پیوند و برادری دینی بوداحمد
زدیک بودند و ھمواره رفیق و ھمراه بودند بنابراین دوست داشتند که حتی به یکدیگر ن
اصحاب عباس را خواست تا عمر در محضر ھمه  نزدیک به یکدیگر باشد،قبرھایشان 

نرفتند و برای باریدن باران از  ج دعا کند که باران ببارد پس چرا اصحاب به قبر پیامبر
  او تبرک نجستند؟

 :فرماید اوند میکه خد کرده ای فراموش را شاید تو این آیه :محمد

  .]٢٤٨البقرة: [ ﴾َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِۦٓ ﴿
 .»پادشاھی او ... ۀو پیامبرشان به آنان گفت که نشان«

 شود.  صراحت تبرک جستن ثابت میاز این آیه به 
خواھم از تو سوائی بپرسم و آن اینکه چرا شما  قبل از توضیح معنی آیه می :احمد

آیا  د؟کنی بنی اسرائیل و غیره استدالل میھمواره در امور عقیده از اخبار و حکایات 
 برای آن که تنھا پروردگارمان را بپرستیم برای ما کافی نیست؟  ج کارھای پیامبر

و به فرض اگر چنین کند؟  وباید از خود بپرسم کجا این آیه بر تبرک داللت می
در چه  و و به فرمان چه کسی بود؟ داللتی باشد باید بپرسیم این برکت چه کسی بود؟

  ن بود؟زما
پیش آمد و بعد از آن در زمان بنی اسرائیل گویم این واقعه  برای آن که بدانی می و

که خداوند به پیامبرشان وحی کرد پیامبرشان آنان را به این کار دستور داد و باید از 
اند شریعت ما مسلمین است  آیا آیین و شریعت کسانی که پیش از ما بودهخود بپرسیم 

  و از آن باید پیروی کنیم؟
به آن فرمان داده باید از آن  ج : آنچه ما را پیامبرخیلی ساده و روشن است پاسخ

در مورد حجر االسود و رکن یمانی برای ما بیان کرده است، پس که  چنان پیروی کنیم
 یریم. ذما بدون مخالفت باید فرمان او را بپ

جر و  چنینشود این  دین شمرده میچرا در مورد این قضیه که از فروع  :حمدم
  ؟دبحث طوالنی باید بشو

بداند سود و زیان به دست چه این از امور اساسی عقیده است که مسلمان  :احمد
دھد و نیازھا را بر  شفا میھا   چون عامی که معتقد است قبر امام از بیماری کسی است،
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امر را ھمه این که  چنان شود، کند و متوجه آن قبر می کند خدا را رھا می آورده می
شوند و  آیند دچار شرک می ھمچنین آنان که بعد از پدران خود میو  کنیم، مشاھده می

برند که کار خوبی انجام  خوانند و گمان می ه را به فراید میلچیزھایی دیگر غیر از ال
و این وظیفه علما  را در نطفه باید خفه کرد،پس بنابراین خطا و انحراف  دھند، می

ف است موظد آن را انجام دھند و نیز ھر کس خیرخواه مسلمین ربانی است که بای
 است که این کار را بکند. 

 شفاعت 
مھدی باید مفھوم ایمان داشتن به شفاعت در در مورد بعد از بحث و مناقشه  :احمد

 روز قیامت را مورد بررسی قرار دھیم. 
  چیز جدید در مورد این مسئله ھست؟ : چهمحمد
خواھیم این قسمت را بررسی  چیز جدیدی در این موضوع نیست اما می :احمد

  دھی؟ کنیم تا برای ما روشن شود آیا اجازه می
  .خوشحالم ،: کامالً محمد
  :شفاعت دارای شرایطی است که عبارتند از :احمد

 شود.  راضی بودن خدا از کسی که برای او شفاعت می -۱
 کننده.  راضی بودن خدا از شفاعت -۲
 کننده برای شفاعت کردن.  اجازه دادن خداوند به شفاعت -۳

 شود.  می استنباط آیهو ھمه این امور از این 

َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿ لَٖك ِ� ٱلسَّ ُ  ًٔ ۞َوَ�م ّمِن مَّ َذَن ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ

  .]٢٦النجم: [ ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ 
بخشد و  ھستند شفاعت ایشان سودی نمیھا  آسمان بسیار فرشتگانی که در چه«

راضی و  ) اجازه دھد و (از مشفوع له)خدا (به شفیع که سازد مگر بعد از آن نمی کار
 .»دخوشنود گرد

 :فرماید و می

  .]٢٨األنبیاء: [ ﴾َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿
 .»آن کسی که خدا از او خوشنود است کنند مگر برای و شفاعت نمی«
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بلکه از امور اساسی اعتقاد است که باید به آن  : در این مسئله ابھامی نیست،محمد
کارھا و چیزھایی ھست که شفاعت را ممکن و اضافه بر آنچه گفتی  ایمان داشت،

  نماید. می
و مالئکه و روزه و قرآن و غیره، ولی ما باید قبل از  ج بله مثل پیامبر :احمد

آن حدیث اطمینان یابیم و پذیرفتن ھر حدیثی در این مورد درنگ کنیم تا از صحت 
تواند  سپس بدان معتقد باشیم و به آن عمل کنیم و باید بدانیم که ھیچ مخلوقی نمی

 برای کسی شفاعت کند مگر آن که خدا به او اجازه بدھد. 
رساند پیروی صادقانه از  ھا چیزی که به مسلمان در روز قیامت فایده میو تن

 و اعمال صالحی است که خالص برای خدا انجام داده است.  جپیامبر
 ست؟ مفاھیم کسی از اھل اسالم به خطا رفته اآیا در این  :محمد
که اشتباھی رخ داده بلکه برای آن است که تذکر دادن به معنی آن نیست  :احمد

مسلمان بیم آن را  بر حذر داشته شود،عقیدتی از افتادن در اشتباه به خصوص اشتباه 
را در یابد و ممکن است ولی یا امامی   می تحققکسی نفھمد که شفاعت چگونه دارد که 

و آن عالم نما به ید شفاعت کند، یا به نزد عالم نمایی بیاکنار قبری صدا بزند تا برایش 
روز قیامت شفاعت عوام فتوا بدھد که ھر کس فالن قبر را در فالن روز زیارت کند 

فالن امام باشد روز قیامت برایش ھر کس از دوستداران و یا اینکه  بھره او خواھد شد،
در ذھن بعضی از عالم نماھای ترسیم  که میھایی   و دیگر گفته... شفاعت خواھد شد. 

کنند بیان  وجو پیروی می  ی که از ھر کس بدون پرسباشد و آن را برای عوامجاھل 
 کند. 

 مهدی 
 دھند.  بینیم که بسیاری از برادران شیعه به مھدی خیلی اھمیت می : میاحمد
 چطور؟  :محمد
عقب اتومبیل ھای   سبز رنگی را پشت شیشهھای   بر چسبھا   خیلی :احمد

 و درشود  خیلی حرف زده میو در مجالس عمومی و خصوصی از مھدی  چسبانند، می
نگر این نیستند نشاھا  این آیا ھمه زیادی درباره او گفته شده است،ھای   حرف ھا کتاب

 شود؟  به این باور خیلی اھمیت داده میکه 
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به بینیم ھیچ توجھی و اھمیتی   می اھل سنت را: در مقابل بعضی از برادران محمد
اھل سنت و شیعه دانی مورد اتفاق   میکه  چنان دھند، و این قضیه نمیمھدی منتظر 

 است. 
اما در مورد این  در این مورد از ھمه جھت نصوص صحیحی وارد شده است، :احمد

 اختالفات اساسی است که باید به آن اشاره کرد. قضیه 
  مکن است توضیح دھی؟: آیا ممحمد
و اسمش  است ج پیامبراھل سنت ایمان دارند که مھدی مردی از نسل  :احمد

و  آید می محمد و اسم پدرش عبدالله است و تاکنون متولد نشده است و در آخر الزمان
کند و حاکم مسلمین خواھد  بن مریم امت را علیه دجال رھبری می  به ھمراه عیسی

 ج و او طبق شریعت پیامبردھد  قرار میخیر و برکات فراوانی  بود و خداوند او را منشاء
 حکمرانی خوھد کرد. 

اما مھدی برادران شیعه فردی از نسل پیامبر است و اسمش محمد و اسم پدرش 
به دنیا آمده است. و   ھ ۲۶۰در سال گویند  و می است و مادرش کنیز استحسن 

اند در کوه  پنھان شده است، و گفته رمن رای)در عراق به نام (َسّ اری غاو در یند وگ می
گویند که وقتی او پنھان شد عمرش پنج یا  و می رضوی در مدینه پنھان شده است،

محروم شش سال بود و او با آن که پنھان شده است شیعیانش از علم و فتوایش 
 کنند و علم و او چھار نماینده دارد که با او ارتباط برقرار میگویند  اند و می نمانده

 گیرند.  دانشی که نیاز دارند از او فرا می
و مفھوم والیت فقیه یا نایب مھدی قضیه دچار تحول گردید سپس در عصر حاضر 

 پدید آمد. 
کنده از فساد است ظھور میو مھدی در آخر الزمان  کند تا عدل  بعد از آن که دنیا آ

  به جز شیعهگسترش عدالت کشتن ھمه مسلمین منظور از  ،بگستراندرا در جھان 
 شیعیان او باشند و حکومت کنند. ھاست تا در جھان فقط 

متفاوت است، با اینکه روایات وارد شده  طبق آنچه تو گفتی موضوع کامالً  :محمد
بیان  مھدی و سیره پاک او و سبب پنھان شدنش را کامالً ائمه عالمات ی ھا کتاب در

  اند.  کرده
آورد و انسانی  ر و نرمی و عدالت را مییکسی سیره و رفتاری پاک دارد که خ :احمد

 مردم است چه امیدی به او ھست؟ ھای   خون که باالترین ھدف او ریختن
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سیره امام مھدی را با کسانی دیگر از حکام بنی عباس که اسمشان شاید تو  :محمد
 ای.   ه اشتباه گرفتهدمھدی بو
ری محمدبن حسن عسکی شیعه آمده که ھا کتاب در: روایات صحیحی احمد

  :کنم کند و اینک آن روایات را برایت بیان می معروف به مھدی منتظر این کارھا را می

 :گفت ÷گوید به ابو جعفر روایت شده که میاز زراره  ]231ص  نعامين ةالغيب[در 
 :گفتم. ١است اسم او اسم منگفت  -منظورم حضرت قائم بود-اسم او را برایم بگو «

  داشته است؟ ج نماید که پیامبر را میآیا ھمان رفتاری 
فدایت  :دھد، گفتم ھرگز نه ای زراره او رفتار پیامبر را انجام نمی :ابو جعفر گفت

آورد، اما  گستراند و دل مردم را به دست می امنیت را می ج گفت پیامبر شوم چرا؟
و او در کتابی که با خود ھمراه دارد فرمان یافته تا مردم را  کند، حضرت قائم قتل می

 به قتل برساند و وای برای کسی که قائم با او دشمنی نماید. 
مردم و متحد کردن ھای   نیکویی و به دست آوردن دلولی دین براساس  :محمد

 آنان بر محبت اھل بیت مبتنی است. 
 گرفت که تو فتاری را در پیش می: ای کاش این مھدی که منتظرش ھستند راحمد

دلشان را خالی  ۀآورد و عقد بیرون میرا از دل شیعیان ھا   اما این مھدی کینه گویی، می

و بحرانی در  ]11/60 ةوسائل الشيع[العاملی در در روایتی که که  چنان کند می

ترسیدیم که اگر  ... اگر از این نمی« :آن را بیان کرده آمده است ]18/155احلدائق [
ھا  آن شود شما را به کشتن در مقابل آن کشته میکسی از شما فردی از آنان را بکشد 

 و بلکه از صد ھزار نفرھا  آن نمودیم اما از آن جا که یک نفر شما از ھزار نفر  می امر
 . »امام قائم است ۀدھیم و این کار به عھد بھتر است شما را چنین دستوری نمیھا  آن

شیعه و سنی با ھمدیگر برادرند و به دانی که   می تو: ولی برادرم احمد! محمد
 ارند و به عالم و عامی و کوچک و بزرگ احترام قائلند. گذ یکدیگر احترام می

اما  گذاشتند، قضیه این طور بود و فقط علما به یکدیگر احترام میای کاش  :داحم
کنند که گویا شیعه در انتظارند که روزی از علمایی که  یروایات برای ما روشن م

برد چون در عقیده شیعه به صراحت ذکر کردن اسم   ببینید محمد باقر اسم مھدی را نام نمی -١
 مھدی جایز نیست و گاھی مرتکب این کار نزدیک است کافر قرار داده شود. 

___________________________ 
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ص نس حدائق األ[زنجانی در در روایت که  چنان مخالف شیعه ھستند انتقام بگیرند،

بخواھند فتوا به آنچه ھا  آن و فقھای« :روایت شده که گفتاز امیر المؤمنین  ]104
شھادت  بیشترشان به دروغ ودانند  گویند که نمی دھند و قاضیان آنان چیزھایی می می
 . »امام قائم ظھور کند از اھل فتوا انتقام خواھد گرفتدھند، ھر گاه  می

شاید دشمنان اھل بیت چنین  گویی، با ھمه آنچه که می !احمد برادرم :محمد
  اند.  ای دادهجروایاتی را از خود ساخته و 

 درھایی  چنین روایت کی از گمان و شاید دلیل بگیریم،برادرم محمد! تا  :احمد
ای که   به گونهت ااین روایو گذاشتن  اند،  وارد شدهمعتبر شیعه به کثرت ی ھا کتاب

 مورد کاوش و بررسی قرار بگیرند و وضعیت سند آن بیان شود، هھستند بدون آن ک
سوگند به خدا اگر  موافق ھستند،شود تا ما یقین کنیم که علما با این روایات   می سبب

که او امت خود را حتی گناھکاران امت را بینیم  سیره پیامبر را بررسی کنیم می
ی ھا کتاب اما این مھدی که در داشته و نسبت به آنان مھربان بوده است، دوست می

چون ھمه از او شیعه از او نام برده شده ھیچ کس دوست ندارد با او روبرو شود 

بن مسلم روایت  از محمد ]233ص  ةالغيب[در کتاب نعمانی که  چنان ترسند، می

دانستند که قائم  اگر مردم می«: گفت شنیدم که می ÷کند که گفت از ابو جعفر می
داشتند که او را نبینند چون او  دوست میبیشترشان کند  وقتی ظھور کند چه کار می

ھا  آن گیرد و بر میھا  آن کند شمشیر را از میاو از قریش آغاز  کشد، مردم را می
ل آاین از آل محمد نیست و اگر از گویند  کوبد تا اینکه بسیاری از مردم می شمشیر می

 . »کرد بود رحم می محمد می
وجود دارد و ظھور او مایه خیر و برکت  شما با این موافق ھستی که مھدی :محمد

 برای مسلمین است. 
وجودی ندارد و به ھیچ کسی از سوی او  که مھدیاند   علمای معتبر گفته :احمد

اعتقاد به وجود او سبب شر و فساد بلکه  ای دینی یا دنیوی نرسیده است، فایده
 اند.  است که علمای شیعه بیان کردهھایی   روایتاش  و نمونهشماری شده است  بی

 که امام مھدی وجودی ندارد و ھنوز به دنیا نیامدهخواھی بگویی  آیا تو می :محمد
  !است؟
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و در تاریخ طبری  ۹۶ص  ۹۳ص و کمال الدین  ]1/503 صول الكايف[أ: در احمد
بن محمد وقتی وفات یافت فرزندی نداشت و زن   بن علی  که حسنآمده است  ۱۳/۲۶

اند که امام حسن عسکری  یا کنیزی نداشت که حامله باشد و با تفصیل بیان کرده
 فرزندی به نام محمد یا مھدی منتظر نداشته است. 

 رسد.  : با این روایت بحث و گفتگوی ما در مورد مھدی به پایان میمحمد
طبق روایات کتاب کافی به مھدی در غار عرضه  تر از آن این است که : عجیباحمد

این کتاب برای شیعیان او « :شد و او آنچه را که در آن ھست تایید کرده و گفته است
و حال آن که در الکافی روایتی آمده است که به وجود مھدی طعنه  »کافی است

 زند!!  می
تناقض داللت  پنھان شده است برو ھمچنین اختالف در مورد مکانی که او در آن 

گوید که  پنھان است و روایتی دیگر می گوید که او در سامراء یک روایت می نماید، می
پنھان گوید نزدیک مدینه در کوه رضوی  در طیبه مدینه منوره است و روایتی دیگر می

 و ضعیف این قضیه صورت نگرفته است. تحقیقی در مورد صحیح شده است، و ھیچ 
 گویی؟  جل الله فرجه چه میدر مورد دعای ع :محمد
ثابت است عمل  ج ھا و کارھایی که از پیامبر ما موظف ھستیم تا به گفته: احمد

و شریعت با وفات پیامبر کامل گردیده است، پس مھدی چه چیزی در دین ما  کنیم،
و باید از خود بپرسیم آیا منظور ما  نماید؟  می را جبرانو کدام کمبود  !کند؟ میاضافه 

ایمان ندارند  سامیر المؤمنینکه به والیت و امامت ھا را  ھمان مھدی است که ناصبی
کنده از ظلم و ستم ناصبی و ھا   خواھد کشت تا دنیا را سرشار از عدالت کند چون دنیا آ

  کنند؟! یمبعضی از عالم نماھا ادعا که  چنان عوام است
و آیا شریعت و  عدالت و خیر را در میان ھمه مردم خواھند گستراند؟یا اینکه 

یا اینکه مسلمان در  را به خاطر امری عیبی و موھوم تعطیل کنیم،مصالح مسلمین 
و دین را خدا برای ما کامل گردانده آموخته شده باید بکوشد؟!  ج عبادتی که از پیامبر

 :است

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَن�ُ ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم ٱۡ�َۡوَم أ

َ
ۡم َو�

ۚ دِينٗ    .]٣المائدة: [ ﴾ا
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و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را به امروز دین را برایتان کامل نمودم «
و مسلمان باید دعا کند که خداوند اوضاع  .عنوان آیین خداپسند برای شما پسندیدم

  .»سامان دھدمسلمین را 

 ابو طالب 
کنند و یادی از  را یاد می ج بیت پیامبرکنم از کسانی که آل  تعجب می :محمد

 نمایند.  ھا و خدمتگزارانش و اطرافیانش نمی ھا و دایی عموھا و عمه
حدیث را بررسی کنیم خواھیم ی ھا کتاب تاریخ و ھمچنینی ھا کتاب اگر :احمد

قبل  ج پیامبر ۀاز خانواددید که حدود زیادی به این موضوع پرداخته شده و به وضوح 
را یاری  ج پیامبرکسی  از ھجرت و بعد از ھجرت سخن گفته شده و بیان شده که چه

پیامبر ابو کفر ورزیده و از پیامبر پیروی نکرده است مانند عموھای کرده و چه کسی 
 که به پیامبر ایمان نیاوردند. طالب و ابو لھب 

را یاری کرد و از او دفاع نمود  ج آیا در مورد کسی که پیامبر گویی؟ چه می :محمد
اش را اذیت و آزار برسانند و کارھایی کرد که بسیاری از  زاده و نگذاشت کفار برادر

دھی که چنین  میآیا به خود جرأت  ام دادن آن عاجز بودند شک و تردید داری؟انج
در مورد او  ج و پیامبراو بر دین ابراھیم بود! سخن زشتی در مورد او بگویی با اینکه 

  ».؟قریش مرا اذیت نکردند مگر بعد از آن که ابو طالب وفات یافت« :فرمود
و ھر فرد زمانی  : کارھای ابو طالب در تاریخ بیان شده و مشخص است،احمد

از بعضی از شود که شھادتین را به زبان بیاورد، و ھمان طور که  مرده میمسلمان ش
کنیم  کنیم چرا انصاف نمی آنچه دوست داریم استدالل میبخاری برای اثبات احادیث 

  کنیم؟کنیم نه اینکه نصف آن را بگوییم و نصف آن را رھا  را کامل بیان نمی قو ح
  منظورت چیست؟ :محمد

حدیث عباس روایت شده که او پیامبر را  »طالب يبأ ةباب قص«در بخاری در  :احمد
بودم او در  او در آتش جھنم است و اگر من نمی :در مورد عمویش پرسید پیامبر فرمود

 بود.   می ترین طبقه جھنم پایین
 :ایمان دارد و گفتاقرار کرد که او ابو طالب خودش  :محمد

 بجمعهــــــم كليــــــإواهللا لــــــن يصــــــلوا 
 

ـــــــی   ـــــــد يفأحت ـــــــا وس ـــــــرتاب دفين  ال
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وگند به خدا که با گروه خود دستشان به تو نخواھد رسید مگر آن که به خاک س
 سپرده شوم.

 ن ديــــــن حممــــــدأولقــــــد علمــــــت بــــــ
 

 دينـــــــاً  ةديـــــــان الربيـــــــأمـــــــن خـــــــري  
 

 و من دانستم که دین محمد از ھمه ادیان جھانیان بھتر است. 
 :ت: تکمله اشعار این اساحمد

 ســـــــبة يو حـــــــذارأ ةلـــــــوال املالمـــــــ
 

 مبينـــــا كســـــمعاً بـــــذل يلـــــو جـــــدتن 
 

دیدی که آن را  کردم مرا می اگر سرزنش نبود و از ناسزای مردم بر حذر نمی 
 پذیرفتم.  آشکارا می

 :و ھمچنین آمده است که او گفت

 بســــــــبة يمجــــــــأن إفــــــــو اهللا لــــــــوال 
 

 املحافـــــــل شـــــــياخنا يفأجتـــــــر علـــــــی  
 

 شد.  نمی گفتهسوگند به خدا اگر در مجالس به بزرگان ما ناسزا 

ــــــة ــــــل حال ــــــی ك ــــــاه عل ــــــا تبعن  لكن
 

 مـــن الـــدهر جـــداً غـــري قـــول التهـــازل 
 

 کردیم.  از او پیروی میا به ھر حال به صورت جدی م
دانسته  ایمان داشته است چون می ج کنی که عموی پیامبر اقرار می: پس تو محمد

 پیامبر است؟ اش  زاده است که برادر
ھر کس چیزی را بداند به معنی این نیست که به آن ایمان دارد و از آن  :حمدا

 کند.  پیروی می
چون او از ھمه بھتر دانستیم  را مؤمن می بود باید ابلیس (شیطان) می و اگر چنین

اسالم خارج است، بنابراین تصدیق  ۀاز دایر داند، اما با وجود این او کامالً  خدا را می
 نشانه صحت ایمان است. قرار قطعی قلبی و ا

یا یکی از  ۀو اگر خانوادپس قضیه واضح و روشن است و ابھامی در آن نیست. 
چون که  رسد، به خود آن فرد زیانی نمی دیا یکی از ھمسران کسی کافر باشفرزندان 

 :فرماید خداوند می

ۡخَرىٰۚ ﴿
ُ
  .]١٨فاطر: [ ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 .»کشد گناه کسی دیگر را به دوش نمیو ھیچ کسی بار «
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پیش ھا  آن اند اینگونه مسائلی برای ھا بوده ترین انسان و پیامبران با اینکه برگزیده
و مقامشان کاسته شود و از جایگاه  آمده است و این عیبی در آنان شمره نمی

 :فرماید چون که خداوند می گردد، نمی

ۡحَبۡبَت ﴿
َ
ۚ إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء   .]٥٦القصص: [ ﴾َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

ھر کس را که بخواھد  کنی ولی خداوند تو کسی را که دوست داری ھدایت نمی«
 .»کند ھدایت می
کرده و پیامبر را دوست  را حمایت میتوانم بگویم که کسی که پیامبر  نمی :محمد

  داشته است کافر بوده است!
: ما نباید چنین چیزی را انکار کنیم چون این اتفاق برای پیامبران گذشته ھم داحم

پدر  باشند چون کافر بودند، یکی از پسران نوح و ھمسرش در جھنم میافتاده است. 
 ابراھیم کافر بود. 

نازل شده که ما او  ج عمومی پیامبر ۀای دربار و سوره جھنمی است، ÷لوط و زن
پس کار به دست خداست ھر کس را که  در آتش جھنم است، را دعای بد کنیم و او

 نماید.  کند و ھر کس را که بخواھد گمراه می بخواھد ھدایت می
ع را یعنی اسالم ابو طالب عمومی وی زیادی ھست که این موضھا کتاب : ولیمحمد

 کنند!  پیامبر را بیان می
مبتنی بر عاطفه و ل صحیح مبتنی است و ودین ما براساس دلیل و ق :احمد

بنابراین ھر چند در این مورد کتاب تالیف شود برای مسلمان یک  احساسات نسیت،
  گوییم چیست؟ نویسیم و می ماند که دلیل آنچه می سوال باقی می

تواند دلیل باشد  ای سروده است نمی و شعری که در دوران جاھلیت فرد ناشناخته
 ساست، و ھر چه از یکی از اصحاب ج پیامبرھای   خدا و گفتهھای   ل گفتهیبلکه دل

بقیه پوچ ھا  این تواند دلیل باشد و غیر از ثابت است و کسی بر آن اعتراض نکرده می
دانی که یک نص صحیح به حکم خداوند ھزاران کتاب  و برادرم محمد تو می ھستند،
 برد.  می سوزاند و از بین  می باطل را

 معاویه و یزید
: سخن گفتن در مورد عدالت اصحاب ما را به سوی بحث و مناقشه در مورد احمد

 دھد.  گویند سوق می اینکه بعضی از شیعیان اصحاب را ناسزا می
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کنند که مستحق ناسزا  فقط از کسانی اظھار بیزاری می هولی برادران شیع: محمد
 د یزید و پدرش. مانناند  و نفرین ھستند به خصوص کسانی که بر اھل بیت تجاوز کرده

او بن حنبل را در مورد علی و معاویه پرسیدند  و در فتح الباری آمده که امام احمد
بی برای او علی دشمنان زیادی داشت و دشمنانش ھر چند به دنبال عی« :گفت

و تمجید کردند تا ابراین کسی را که با او جنگیده بود تعریف گشتند عیبی نیافتند بن
  ».توطئه کننداینگونه علیه علی 

نماید که فضائلی که برای معاویه  اشاره به این میامام احمدبن حنبل با این سخن 
بوده  سیعنی این توطئه دشمنان علی است، هحقیقت نداشتکنند  وغ بیان میربه د

 است. 
این است که در قضایای شرعی از یکی از مشکالت ھر بحث و گفتگو  :احمد

شود، عالمه ابن حجر عقالنی شارح بخاری این روایت  می احساسات و عواطف استفاده
را باطل  برای معاویه فضایلی بیان نشده است :گوید دلیل کسی را که میرا ذکر کرده تا 

باب ذکر « :گوید بخاری در این ترجمه می :گوید او بعد از این بالفاصله می ،کند 
چون در حدیث باب  معاویه، و مناقب باب در بیان ذکر فضیلت هو نگفت »سهمعاوی
 ن ذکر نشده است.تی برای آفضیل

و به اینکه او از اصحاب پیامبر بوده که شھادت دادن ابن عباس به فقه معاویه  انچن
معاویه یک «در شرح حدیث  را و ابن حجر این جمله است نشانگر فضیلت زیادی است.

بیان کرده است.  »و ابن عباس گفت اشکال ندارد او فقیه است خواند رکعت وتر می

تایید بنابراین شارح بخاری مقوله گذشته را که تو بیان کردی  ]7/131 يفتح البار[

 وارد شده است.  سصحیحی در مورد امیر المؤمنین معاویهکند چون احادیث  نمی
با علی و فرزندش بیان میکند برای  ،روایاتی که کارھای معاویه و پسرش را :محمد

 . ھر مسلمان آشکار است.
با دقت به اند   معاویه و پسرش انجام داده که شود : باید آنچه را که گفته میاحمد

 : صورت ذیل بررسی کرد
امیر شام بود و تا دوران خالفت  سمرمعاویه در دوران امیر المؤمنین ع  -۱

 از مقامش عزل نشد.  سعلی
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کرده که به  قبل از خالفت علی کارھای بدی میشده که معاویه آیا ثابت  -۲
  شده است؟ ایمانش طعنه وارد می

باھم  در یکی از ارکان اسالمھا  آن چه بود؟ آیا سعلت اختالف معاویه با علی -۳
  د؟اختالف نظر داشتنباھم  اختالف داشتند یا در مسائلی اجتھادی

توانست از آن  علی نمینین مر المؤکه امیدو در اموری اختالف داشتند  اگر آن -۴
بن علی کاری دیگر غیر از آنچه پدرش به خاطر آن   دست بکشد پس چرا حسن

جنگیده بود کرد؟ و در این صورت حسن با میل خودش امر مھمی را ترک گفته 
 است. 

 ین امانت بود به معاویه سپرد؟ تر بزرگ چرا پیامبر امانت نوشتن وحی را که -۵
کند و ھر گاه دنیا را دوست داشته باشد و بدان مایل باشد  انسان تغییر می :محمد

در فرزند  دھد و این را ما کامالً  ن خود در ظاھر چیزی دیگر نشان میبر خالف باط
 کنیم.  معاویه یزید مشاھده می

سبب سخنانی را که دلیلی ندارند و فقط گمان ھستند باید رھا کنیم چون  :احمد
بیش از سی سال زمامدار شام بوده است  سمعاویه دچار سوء تفاھم شویم،شوند ما  می

کوفه نبودند که طبق روایتی که در و مانند اھل  ھا دارای حکمت و نظر بودند، و شامی

سوگند به خدا به نظرم « :گوید بن علی می  آمده حسن ]2/290 حتجاج طربيساإل[
ھا  این که شیعه من ھستند بھتر است،کنند  که ادعا میھایی  این معاویه برای من از

خواستند مرا بکشند و کاالیم را دزدیدند سوگند به خدا اگر از معاویه عھدی بگیرم که 
مرا بکشند و ھا  این ام را حفاظت کنم بھتر از آن است که با آن خون خود و خانواده

برادران در  ری طبیعی است که بینو اختالف ام. »ام از بین بروند اھل بیت و خانواده
 . آید می انه پیشیک خ

ای روبرو شوند که اصحاب ھیچ گاه مانند آن را  چه برسد به اینکه افراد با فتنه
و آن فتنه کشته شدن امیر المؤمنین عثمان بود که در مورد راه حل این  ندیده بودند،

 مختلفی داشتند. ھای   اصحاب دیدگاهدر میان فاجعه 
نظر شما در مورد کسی که به کشتن سردار جوانان اھل بھشت فرمان داده  :محمد

آیا ما در برابر این  و اھل بیت پیامبر را در کربال مورد اھانت قرار داده است چیست؟
  عمل زشت سکوت اختیار کنیم؟
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آنچه در زمان یزید اتفاق افتاد و کاری که لشکریان او انجام دادند او را مورد  :داحم
 دھد به خصوص که او کسی را از لشکریانش مجازات نکرد، و سرزنش قرار میت مالم

  :کند که اما این سؤال اذھان را به خود مشغول می
اش حسین و ھمچنین از کشته شدن علی خبر  نوهاز کشته شدن  ج پیامبر -۱

پس  کند خبر داد، و ھمچنین از آشتی که حسین بین مسلمین برقرار می داد،
 و حال آن که در میان لعنت فرستادن بر ھمه بنی امیه در ھر سال چیست؟

  اند؟  کسانی ھستند که ھیچ جرمی در حق علی مرتکب نشدهھا  آن
فرستاده  سروایت صحیحی که ثابت کند که لشکر یزید برای کشتن حسین -۲

ز ھا به خصوص اگر ا و آیا حمایت کردن دولت از فتنه و غوغا شده بود کجاست؟
 طرف اھل کوفه در عراق باشد جای اعتراض دارد؟ 

از کشته شدن حسین خبر داده است چرا ما را به انجام کار  ج با اینکه پیامبر -۳
 ه شدن حسین امر نکرد؟ مشخصی بعد از کشت

دانیم که بعد از  ؟ آیا ما بھتر میج آیا ما حسین را بیشتر دوست داریم یا پیامبر
 چنین اتفاقاتی چه کارھایی بکنیم؟ 

پس چرا ما ھمواره  خبر داده از اھل بھشت است، ج پیامبرکه  چنان سحسین -۴
و  اند چون علی خوریم و برای کسانی که از حسین برتر بوده برای او غم می
  شویم؟ امبر چنان ناراحت نمییپھا  آن حسن و قبل از

  چه کسانی کشتند؟ حسین را -۵

دھد او در  آن را پاسخ میالله العظمی محسن االمین  ةياین سوال مھمی است که آ

کند که در مورد اینکه  علی باقر روایت میاز ابی جعفر محمدبن  ]1/26 ةعيان الشيعأ[
ا فرزندش حسن بیعت شد آنگاه به سپس ب«: گوید ت میمسئول خون نوه پیامبر کیس

عراق به او حمله کردند و با خنجر پھلوی او را زخمی کردند و ل و خیانت شد و اھا
لشکر او غارت شد بنابراین او با معاویه صلح کرد و خون خود و اھل بیت خود را 

 . »محفوظ گرداند
سپس بیست ھزار نفر از اھل عراق با حسین بیعت کردند و آنگاه به او خیانت کرده 

  رساندند؟ لد علیه او شوریدند و او را به قتاو بر گردنشان بوو در حالی که بیعت 
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و  و ھمچنین پسرش یزید واضح و روشن ھستند، سپس نصوص در مورد معاویه
نباید عاطفه باعث شود تا انسان چشمانش را در مقابل حق ببندد و از آن خود را به 

از امام صادق  ]253ص  الكيش[این رو  بزند تا آنچه را دوست دارد بگیرد؛ ازخبری  بی
اگر قائم ما ظھور کند نخست شیعیان دروغگوی ما را به قتل «: کند که گفت روایت می

 . »رساند می
: اگر مسلمین برای کسی که او را دوست دارند اظھار ناراحتی کنند آیا به محمد

فھمم که شما  خن تو چنین مییا اینکه از س گیرند؟ خاطر این کار مورد مالمت قرار می
 کاھی؟  می سواقعه شھادت حسینت یمھاز ا

آورم که با آن از جایگاه کسی از اھل بیت  ھرگز من سخنی به زبان نمی :احمد
ایست که در مورد ھر کسی که ما دوست   اما این شیوه بکاھم که ما او را دوست داریم،

 نفرت داریم بایدھا  آن داریم باید در پیش بگیریم و ھمچنین در مورد کسانی که از
و ما اند   و زمین با میزان عدالت بر پا شدهھا   ھمین شیوه را به کار بگیریم زیرا آسمان

داریم چون پیامبر را دوست داریم و از خداوند  را دوست می ج اھل بیت پیامبر
ھمرا  ج در بھشت برین حشر کند و با پیامبرخواھیم که ما را با این گروه مبارک  می

 بگرداند. 

  ج همسران پیامبر
در مورد موضوع عدالت اصحاب و راوی اسالم ابو ھریره بحث و گفتگو  :محمد

ھست بحث ھا  آن کردیم پس چرا در مورد قضیه ھمسران پیامبر که ابھاماتی در مورد
  یم؟نکن

  : جایگاه ھمسران پیامبر در دل مؤمنان معلوم است، پس ابھام در کجاست؟احمد
به دنیا گرایش یافتند و مردم را علیه  ج پیامبربعد از وفات ھا  آن بعضی از :محمد

شوراندند، و با وجود این حقیقت بعضی از برادران اھل سنت را  ÷امیر المؤمنین
 کنند.  بینیم که حقایق را انکار می می

گفتگو کنیم باید قاعده بزرگی را به یاد گویی  : قبل از آن که در مورد آنچه میاحمد
انتخاب کرده بود و پیامبر را از  ج د این زنان را برای پیامبربیاوریم و آن اینکه خداون

آن که در مورد آبرو و ناموسش مورد طعنه قرار بگیرد محفوظ کرده بود و خداوند 
 :فرماید  میکه  چنان نامیده استمنان ؤھمسران پیامبر را مادران م
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زۡ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� ِمۡن أ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ ٱ�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ۥٓ أ   .]٦األحزاب: [ ﴾َ�ُٰجُه

منان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد و ھمسران پیغمبر وپیامبر از خود م«
 .»منان محسوبندومادران م

 ای نیست.   در این مجادله: محمد
گویم که برادرم اگر مادر نسبی انسان مرتکب  : با توجه به این به تو میاحمد

پس  کند کار او را توجیه نماید و او را معذور بداند، انسان سعی میشود  اشتباھی می
  چیست؟ ج وظیفه ما در برابر مادران دینی ما و ھمسران پیامبر

تھمت زدند سپس خداوند پاکی او را بیان کرد و به ما  لمنافقان به عایشه
را از ھا  ما مسلمانھایی بسیار دور است و ھمچنین  آموخت که او از چنین آلودگی

خداوند متعال که  چنان دارد به شدت بر حذر میتھمت بزنیم اینکه به مسلمانی 
 :فرماید می

ۡؤِمنَِ� ﴿ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
ن َ�ُعوُدواْ لِِمۡثلِهِۦٓ �

َ
ُ أ   .]١٧النور: [ ﴾١٧يَعُِظُ�ُم ٱ�َّ

مانند ]  د، ھرگز به [انجام گناھییه اگر مؤمن ھستکدھد  خداوند به شما اندرز می«
 .»دیآن باز نگرد

 زنند.  پس آنان که مومن نیستند باز ھم به ام المؤمنین تھمت می
 کند.  ھرگز فرد مؤمنی چنین کاری را نمی :محمد
خواست با  می لگوید که عایشه ر مورد کسی که در کتابش میدپس  :احمد

کند  یا اینکه آیات را اینگونه تفسیر می گوییم؟ عبدالرحمان بن عوف ازدواج کند چه می
با دعای  ھستند، و یا کسی کهگوید منظور از زن نوح و زن لوط عایشه و حفصه  و می

با دستور خداوند کند! آیا چنین کسی  را دعای بد میزشت دو بت قریش ام المؤمنین 
  به امھات المؤمنین فرمان داده مخالفت نکرده است؟که به احترام گذاشتن 

یی ھا کتاب خورد به چشم می ھا کتاب در بعضی ھنوزتھمت زدن به ام المؤمنین 

از  ةو در بیان السعاد ،۴/۲۵۸ی (سوره تحریم)، و البرھان بحرانی مر قمانند تفسی
 . ۲ص  ۴۰و در بحار االنوار مجلسی ج  ۳/۲۵۳سلطان جنابذی 

اش بیرون رفت و با  گویی درست است اما چرا ام المؤمنین از خانه آنچه می :محمد
 لشکری که علیه امیر المؤمنین علی به پا خاسته بود ھمراه شد؟ 
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بھتر است در مورد برھه سخت و بحرانی آن زمان  : این سوال به جایی است،احمد
طل برای گروھی از آیا وقتی آن اتفاق افتاد حق و با :فکر کنیم و از خود بپرسیم

به  شدند؟ متحد می سمسلمین مشتبه نشده بود؟ آیا نباید بعد از کشته شدن عثمان
او بیرون آمد علی در  این بود که باید بیرون بیاید و وقتی لخاطر این اجتھاد عایشه

توضیح دادم آیا به خاطر این کار باید کسی را برایت  ولی ھمچنان که قبالً  مدینه بود،
  نامیده لعنت کرد و ناسزا گفت؟که خداوند ام المؤمنین 

 گویند که او در کشتن عثمان دست داشته است.  می :محمد
تواند این اتھام را ثابت کند آن ھم در زمانی که اھل عراق و  چه کسی می :احمد

یه که خواھان وبود آیا معا و اگر این درست می به پا کرده بودند؟ھا   مصر فتنه لاھ
  دانست؟ بود این را نمی سگرفتن انتقام از قاتالن عثمان

  پس وظیفه ما چیست که در اینگونه قضایا چه موضعی اتخاذ کنیم؟ :محمد
 زنیم،  می قبل از ھمه چیز باید به خاطر بیاوریم که در مورد چه کسی حرف :احمد

 :فرماید  می در مورد او او کسی است که خداوند

َ�ُٰتُهۡمۗ ﴿ مَّ
ُ
ۥٓ أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� ِمۡن أ

َ
  .]٦األحزاب: [ ﴾ٱ�َِّ�ُّ أ

پیامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتر دارد و ھمسران پیغمبر مادران «
 .»مومنان محسوبند

و نباید  قرار بگیرد؟جویی   عیب راضی است که مادرش موردپس آیا مسلمان 
و فرد عامی از مسلمین با تمام وجود از  است، ج فراموش کنیم که او ھمسر محمد

آیا توھین کردن به ھمسر پیامبرمان را که طبق  کند، دفاع میآبرو و ناموس خود 
و اینکه  !انگاریم؟  می ای  دستور خدا مادر ھر مؤمنی است چیز ساده و پیش پا افتاده

 شورانده است نیاز به دلیل دارد، و خلفا میمردم را علیه گویند که ام المؤمنین  می
 باید مورد تصحیح قرار بگیرند. اند   نوشته شده شیی که علیه اصحابھا کتاب

فھمم که ما باید از ھمه اشتباھات ام المؤمنین  از سخنان تو چنین می :محمد
: تاریخ درست و واقعی را احمد در آن وارد نشویم؟ عایشه و دیگران چشم بپوشیم و

درس د، اما فرد عاقل با احترام گذاشتن به پیشینیان از تاریخ رباز بین بتواند  کسی نمی
آنان ریخته شود تا به اذن ھای  ھا و نیکی خوبی بزرگان باید در دریایو اشتباه  گیرد، می

و مومن باید بداند که انسان فقط زمانی به بیان اشتباھات  خداوند از بین برود،
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پردازد که بخواھد حقی را بیان کند یا باطلی را دفع نماید، و انسانی   می گذشتگان
کند چه  میرو  را زیروھا  آن پردازد و زندگی پاک میعقلی که به امھات المؤمین  بی

نگاه کنید  نبه ھمسران پیامبرتا :د کهگوی یابد. و گویا که زبان حال او می  می ای فایده
ھا بیان  نباید نزد مرد عامی و در سخنرانیو چنین چیزھایی  اند؟ که چه کارھایی کرده

به آن فتنه خطرناک محفوظ داشته است ھای ما را از آلوده شدن  داوند دستشوند خ
 خود را نیز محفوظ بداریم. ھای   پس باید زبان

بیامرزد و اند   نماییم که مسلمانانی را که پیش از ما بوده میاز خداوند مسئلت 
 ما را از اینکه از آنان به بدی یاد کنیم حفاظت کند. ھای   زبان

  خمس
: یکی از برادران شیعه را دیدم که با دادن مبلغی پول که آن را خمس احمد

ت است اما زکات گفت این پول مانند زکا نامید خودش را به زحمت انداخته بود و می می
 نیست. 

 :کند کاری که او کرده این آیه آن را بیان می ،هبل :محمد

ءٖ ﴿ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ
َ
� ْ نَّ  ۞َوٱۡعلَُمٓوا

َ
ِ ُ�َُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ فَأ َّ�ِ﴾ 

  .]٤١األنفال:[
امبر، و یبرای پد، خمس آن برای خدا، و یمتی به دست آورید ھر گونه غنیبدان«

 .» است ...برای ذی القربی 
گوید که مقدار مشخصی از درآمد روزمره مسلمان به نام  اما آیه این را نمی :داحم

 خمس پرداخت شود. 
کند و ھمه چیزھایی را که مسلمان به  بر عموم داللت می آیه در سیاق نکره :محمد
 شود.  آورد شامل می دست می

 :فرماید و در آغاز این سوره میمد این آیه در سوره انفال آمد اح

ِ َوٱلرَُّسوِل�  َٔ �َۡ� ﴿ نَفاُل ِ�َّ
َ
نَفاِل� قُِل ٱۡ�

َ
  .]١األنفال: [ ﴾لُونََك َعِن ٱۡ�

 .»پرسند بگو غنائم از آن خدا و پیغمبر است ... غنائم می ۀاز تو دربار«
مسلمین در جنگ بدر به دست ھایی که  شروع در مورد غنیمتمسپس به صورت 

پس بنابراین قضیه به خاطر امری خاص است و عمومی . آورده بودند سخن گفته است
  ؟نیست پس کجا به تعمیم تصریح شده است
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رساند که علمای شیعه از آن استنباط  : اما این لغت ھمان مفھومی را میمحمد
بلکه آیند غنیمت نیستند،  جنگ به دست میاند یعنی فقط چیزھایی که در میان  کرده

خمس واجب است، و قرآن آورد  اش به دست می که مسلمان در زندگیھمه چیزھایی 
 ھا نازل شده است.  به زبان عرب

المحیط و مختار الصحاح مراجعه ھای لغت مثل القاموس  اگر شما به فرھنگ :احمد
در اموالی که در جنگ به س بیان شده که خم ھا کتاب کنی خواھی دید که در این

بیان نشده  ھا کتاب شوند واجب است در امور عادی زندگی، و در این می گرفتهغنیمت 
شود بلکه این   می آورد غنیمت شمرده اش به دست می که ھر آنچه مسلمان در زندگی

 سود و تجارت و کسب ھستند. چیزھا 
و در  دھد،  می به صورت اجمالی بیان شده سنت نبوی آن را توضیح و آنچه در قرآن

به  ج : ھمراه پیامبرکنند که گفت روایت میبخاری و مسلم از ابو ھریره این مورد 
و بلکه کاال و غذا و پوشاک به خیبر رفتیم و در آن جنگ طال و نقره غنیمت نگرفتیم 

 بود که مردی او را به ایشانیامبر ھمراه پسپس به وادی رفتیم غالمی گرفتیم غنیمت 
بلند شد که جھاز شتر پیامبر را پایین  زدیم غالم پیامبر ھبه کرده بود، وقتی اردو ج

شھادت او را  بیاورد ناگھان تیری به او اصابت کرد و مرد، ما گفتیم ای پیامبر خدا!
دست اوست که جان محمد در نیست، سوگند به کسی ھرگز چنین  :باد، فرمود مبارک
ابو ھریره ای که روز خیبر بدون اجازه برداشته بود او را در آتش قرار داده است.  پارچه
مردی یک بند یا دو بند کفش را آورد، پیامبر مردم ھراسناک شدند و آن گاه  :گفت

و طوسی در  ]1/13 ةالفقي[صدوق در د یا دو بند از آتش جھنم ھستند. یک بن :فرمود

کند که  از عبدالله بن سنان روایت می ]2/56ستبصار اإل[و در  ]1/348التهذيب [
و . »خمس فقط و تنھا در غنایم واجب است« :گفته از ابا عبدالله شنیدم که می گفت

این حدیث را  »غنائم احلرب باب وجوب اخلمس يف«در  ]6/338الوسائل [العاملی در 
  .بیان کرده است

و آل بیت پیامبر مال خود را به فقرا و مستمندان آیا اگر مسلمان خمس  :محمد
شود؟ چرا ما  است و به خاطر این کار عیب گرفته میبدھد این کار او اشتباه 

این کار را ھا  آن و د؟نکار خوب انجام دھند و به نیازمندان صدقه بدھھا  آن گذاریم نمی
 دھند.   می فقط به خاطر محبت پیامبر و آل پیامبر انجام
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بر مسلمین و اگر کسی  گر است و نفل چیزی دیگر است،یچیزی دوجوب  :احمد
باید بپردازند این خود را از درآمدھای فرض کند و واجب بگرداند که مقدار مشخصی 

مالی دیگر تطوع و کار خیر نیست. و کسی که زکات مال خود بپردازد ما او را به انفاق 
 دھد.   می به نیازمندانکنیم مگر آن چه خودش با میل خود  ملزم نمی
کنیم ما آن را به  باید بدانی که خمس یا مالی که صدقه می برادرم احمد! :محمد

تواند در آن مال ھر گونه که  که در زمان غیبت امام زمان او میدھیم  مرجع دینی می
و او فردی است امانتدار و عالم و فراتر از آن است که درباره او  خواھد تصرف نماید، می

 شود تا آن را در محل آن مصرف کند.  بنابراین مال به او پرداخت می مان بد شود،گ
چون ایست که موضوع بحث ما در اینجا نیست،   مقام وکیل امام قضیه :احمد

پس  وجودی نداشته است، ما از است خیالی که در زمان ما و پیشمھدی شخصیتی 
 چگونه کسی نماینده و وکیل اوست؟! 

اردبیلی  و وکالت از امام را ھمه علمای شیعه قبول ندارند،و ھمچنین قضیه نیابت 
و عالمه موسوی در فتوا داده است که در زمان غیبت تصرف در خمس جایز نیست 

ھایی  برداشت بیان کرده، را که از این قضیه شده بدیھای   برداشت کتابش التصحیح
گیرند و به دلخواه  از عوام اموالشان را می دھند و که افرادی خود را واسطه قرار می

کنند و در  کنند آن را مصرف می کنند و در مورد کاری که می آن را مصرف میخود 
 شوند.  کنند پرسیده نمی مورد کاری که می

تاکنون ورقه نماینده امام مھدی شما  ۀبرادر محمد آیا به گفت و تو را سوگند به خدا
ھا  زکات و اموال تو در طی سالھایی   که در آن راهبه تو نشان داده است و کاغذی 
 اند توضیح داده شده باشد؟  صرف شده
چون اگر از او بپرسم به  پناه به خدا که من امام را از چنین چیزی بپرسم؛ :محمد

 ام!  و امانتداری او را زیر سوال بردهمعنی این است که صالحیت 
پرسند و  کنند در مورد کوچک تا بزرگ آن می سنت انفاق می که اھل: اموالی احمد

ین اشکالی پیش نیاید پس آیا تر کوچک شود تا گیری می ھمراه به صورت رسمی پی
در امانتداری است؟ یا اینکه احتیاط و به معنی شک کردن و دقت و پرسیدن گیری  پی

 نخورد. مواظب بودن است تا کسی مالی را به ناحق 
دستور داده که آن را از مسلمین بگیرد برای  ج که خداوند به پیامبرشو اموالی 

 اند دادن آن به فقرا و مستمندان و کسانی که در آیه به عنوان مستحق زکات بیان شده
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و به ھر صورت که تواند آن را به ھر کس که بخواھد  می دھنده نیازی ندارد و زکات
کند و برای به دست آوردن  که کار نمیدھیم  نمیو ما مال را به کسی  بخواھد بپردازد،

شود اموال  کند و به بھانه اینکه او در مسئولیتش پرسیده نمی اش تالش نمی روزی
  شود! ھنگفتی به او داده می

 ازدواج موقت 
بیا در مورد موضوعی بحث و گفتگو کنیم که ھمواره بین اھل سنت و شیعه  :محمد

شود باید در مورد آن  ای بین دو گروه انجام می شود، و ھر گاه مناقشه مطرح می
 بحث و گفتگو کرد. موضوع 

قضیه  :شود چیست؟ محمد مطرح میھا   این موضوعی که ھمیشه در مناقشه :احمد
ازدواج موقت و سوء تفاھمی است که برای برادران اھل سنت ما در این مورد پیش 

 دھند.  آمده و به حرام بودن آن فتوا می
واج موقت یا صیغه چیزی است که حکم آن واضح و روشن است و در آن : ازدمداح

 کاری ناجایز و حرام است. ابھامی نیست و حکم آن این است که چنین 
حرام  دگویی آنگاه شما می جایز قرار داده، ج کاری را که پیامبر سبحان الله! :محمد

واین خلیفه دوم عمر بود که کنند،  گویم تایید می ھا آنچه را من می است، و ھمه روایت
که  چنان یغه جایز استکند که ص صیغه را حرام کرد، و حال آن که قرآن بیان می

 :فرماید می

ۚ  َٔ َ�َما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ َ� ﴿ ُجورَُهنَّ فَرِ�َضٗة
ُ
  .]٢٤النساء: [ ﴾اتُوُهنَّ أ

ای [مقّرر]  ضهیعنوان فربه - د، مھرشان رایه از او بھره برکس از زنان کپس ھر «
 .»دیبه آنان بپرداز -شده

منادی پیامبر به میان ما « :روایت شده است که گفت سو در صحیح مسلم از جابر
به شما اجازه داد که  ج منادی پیامبر به میان ما آمد و گفت پیامبر خدا« :آمد و گفت

 .»زنان را صیغه کنید
 :کنیم از جمله این دالئل یکی میدالئلی که ارائه کردی بحث : در مورد احمد

ُجورَُهنَّ  َٔ َ�َما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ َ� ﴿
ُ
  .]٢٤النساء: [ ﴾اتُوُهنَّ أ

دانیم که این آیه در مورد ازدواج دایم با زنانی است که  اگر آیه را از اول بخوانیم می
 :فرماید خداوند می ل ھستند،ازدواج کند و برای او حالھا  آن با تواند مرد می
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ِحلَّ ﴿
ُ
ِ َعَلۡيُ�ۡمۚ َوأ يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب ٱ�َّ

َ
۞َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�َّ َما َملََكۡت �

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ن تَۡبَتُغواْ بِأ

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ لَُ�م مَّ

ۚ  َٔ نَّ َ� ِمۡنهُ  ُجورَُهنَّ فَرِ�َضٗة
ُ
  .]٢٤النساء: [ ﴾اتُوُهنَّ أ

اند) مگر زنانی که (آنان را در جنگ دینی  زنان شوھردار (بر شما حرام شده«
شما  باشند این را خدا بر اسیر کرده باشید که برای شما حالل می مسلمانان با کافران)
 تانیھا مال ] ه با [صرفکده یحالل گردبرای شما ھا  نیا فراتر از و واجب گردانده است.

ایشان ازدواج آنان] با  دیتوان دامنی نه از روی شھوترانی [میکاز روی پا (از راه شرعی)
باید که مھریه او را بپردازید و ردید و از او کام گرفتید کاگر با زنی ازدواج پس ، کنید

  .»است این واجبی (از واجبات الھی)
کسی که ازدواج موقت کرده متأھل شمرده و معلوم است است که در مذھب شیعه 

را در مورد مردی  ÷موسی کاظم« :گوید بن عمار می  اسحاقکه  چنان شود نمی
شود اگر این مرد زنا کند آیا متأھل شمرده  پرسیدم که کنیزی دارد و با آن ھمبستر می

 . بله :شود؟ گفت می
، نکاح دائم فرد را نه :گفت شود؟ کند آیا متأھل شمرده میگفتم اگر زنی را صیغه 

ازدواج دایم بیان شده که از در آیه بنابراین  ]28/68الوسائل [ .»کند متأھل می
منظور از مزدی که در آیه بیان شده مھریه زن برند. اما  برند و لذت می ھمدیگر بھره می

 :در آیه دیگر آمدهکه  چنان است

ُجورَُهنَّ فَٱنِ�ُحوُهنَّ ﴿
ُ
ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أ

َ
  .]٢٥النساء: [ ﴾�ِإِۡذِن أ

 .»شان را بدھیدیا  ازدواج کنید و مھریهھا  آن شان بایا  با اجازه خانواده«
 و در ازدواج موقت اجازه گرفتن از خانواده و ولی شرط نیست. 

مورد داری که خلیفه  این گویی چه توضیحی در که تو می: اگر آن طور است محمد
  جایز بود حرام کرد؟ که آناصحاب بعد از  ردوم عمر آن را در محض

 ،ای است که در ذھن بسیاری از مسلمین جای داده شده است این شبھه :احمد
 د، وحرام یا حالل کنچیزی را داد که در دین خدا  نمی به خودچنین جراتی  سعمر

شنیده بود طبق حدیثی که پیامبر فرموده بود و علی و دیگر اصحاب آن را  سبلکه عمر

ستبصار اإل[ی معتبر شیعه مانند ھا کتاب درکه  چنان دانست،  می ازدواج موقت را حرام



 ١٠٩  گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و

روایت شده است که  ÷از علی ]21/512الوسائل [و  ]7/251التهذيب [و  ]3/142

را حرام  صیغه)(خرھای اھلی و ازدواج موقت در روز خیبر گوشت  ج پیامبر« :گفت
شیخ « :گوید اند، حر عاملی می نپسندیده این حکم رااما بعضی از علمای شیعه  دکردن

که او از روی تقیه چنین گفته اند   طوسی و غیره این سخن علی را اینگونه توجیه کرده
 چون مباح بودن صیغه از ضروریات مذھب شیعه است.  است؛

به دورغ  سآیا علی پیامبر چنین گفته است؟گوید  کند و می تقیه می و آیا علی
  آن را نگفته است؟ ج دھد که پیامبر نسبت می ج سخنی را به پیامبر

است و فتوایی نیست که امام به مخالف خود بدھد و با این فتوا ین روایت خبری او 
 خودش را از شر او در امان نگاه دارد. 

 عمل ننمود،ثابت است که او در مورد حج تمتع مخالفت کرد و به تقیه  سو از علی
حج تمتع به صراحت نگفت؟ پیامبر ازدواج موقت را پس چرا در اینجا ھمانند قضیه 

سپس باری دیگر به آن اجازه داد  حرام قرار داد،ابتدا مباح اعالم کرد سپس آن را 
الم کرد، و معلوم است که احادیث آن را حرام اعبرای ھمیشه در سال فتح مکه سپس 

ھای رده  دوران جنگ سو از آن جا که زمان ابوبکر صدیق اند،  به ھمه اصحاب نرسیده
و استقرار کردن امنیت در جزیره عربی بود و این زمان حدود دو سال ادامه یافت و 

گرفت عمر این حکم را برای وقتی ھمه چیز در جایش قرار وقتی در زمان عمر  اً بعد
 در میان مردم پدیدار شده بود. مردم بیان کرد چون 

این قضیه برای مسلمین روشن  ÷آیا در دوران خالفت امیر المؤمنین علی :محمد
 نگردید؟ 
چھار سال ادامه یافت و او  تقریباً  سآمده که خالفت علیی تاریخ ھا کتاب : دراحمد

خوارج جنگید و در مکه و مدینه و عراق و اطراف آن به در این مدت با لشکریان شام و 
را در مورد  ساما از او ثابت نیست که دستور عمر کرد، جز شام او فرمانروایی می

شیعه عمل امام حجت است که در مذھب ازدواج موقت لغو کرده باشد، و معلوم است 
تواند اوامر و نواھی الھی را بیان  دستش باز و دارای قدرت است و میبه خصوص وقتی 

 کند. 
اند که در  دانسته می چوناند   به خاطر آن به این کار اجازه داده †: ائمهمحمد

 کنند.  ھا مردم به این کار نیاز پیدا می بسیاری اوقات و در بسیای جاه



 گویی آرام و مفید بین محمد و احمد گفت و    ١١٠

ابا الحسن را در  :روایت شده که گفتبن یقطین   از علی ]5/452 الكايف[در  :احمد
آن  زی به خداوند تو را اردا نبا آچه کاری « :مورد ازدواج موقت پرسیدم او گفت

 . »نیاز گردانده است بی

: ابا عبدالله را سنان روایت شده که گفتبن   از عبدالله ]14/455املستدرک [و در 
، و »را به آن آلوده نکنخودت « :فرمود پرسیدم، در مورد صیغه (ازدواج موقت)

اگر زنان و مردان « :گوید دارد و می ۲۸۰شف االسرار ص سخن زیبایی در کخمینی 
پس چه نیازی . »کرد تناسلی شیوع پیدا نمیھای   بیماریشدند  میزنا کار شالق زده 

  نماید؟!  می تفاھم و اغراق ھست به کاری که ما را دچار سوء
گذارد که منجر به فساد  که نمیاما صیغه دارای شرایط و ضوابطی ھست : محمد

 که صیغه کند.  شده مجبور است یا مسافر است اجازه داده که شود، و به کسی
بلکه تناقض عجیبی در این قضیه ھست و  برای صیغه ھیچ شرایطی نیست،: احمد

روایت شده ابی عبدالله  از ]21/16الوسائل [اند، در  برای آن پاداشی بزرگ بیان کرده
آب غسل او  ۀو سپس غسل نماید خداوند از ھر قطرھر کس صیغه کند « :که گفت

وکسی را که صیغه کنند،  میکه تا روز قیامت برای او استغفار آفریند  ھفتاد فرشته می
 . موقت (صیغه)و دیگر امور خطرناک ازدواج . »کنند کند تا روز قیامت لعنت می نمی

  :عبارتند از

 از فضل موالی محمد ]7/253التهذيب [در  :جایز بودن صیغه با زن شوھردار -۱
 ام،  من زنی را صیغه کرده«: شده که گفت به ابا عبدالله گفتم بن راشد روایت

که شوھر دارد شک کردم که او شوھری دارد بنابراین بررسی کردم و دیدم 
 ؟ »یچرا بررسی کرد :فرمود چکار کنم؟

حترير [در که  چنان شود مطرح نیست، که با آن صیغه میسن و سال زنی  -۲

ھمبستر شدن با زن قبل از آن که نه : «آمده است ۱۲مسأله  ]2/241 ةليالوس
ای باشد یا به صورت دایم با او ازدواج  خواه این زن صیغه ساله شود جایز نیست،

دست زدن و به آغوش گرفتن با شھوت مانند ھا   شده باشد، اما سایر لذت بردن
 ».!! و چسباندن ران به آن اشکالی ندارد حتی اگر دختری شیرخوار باشد
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از ابی عبدالله  ]3/144ستبصار اإل[در  ازدواج موقت با زن مجوسی جایز است، -۳
و  »اشکالی ندارد که مرد زنی مجوسی را صیغه کند« :روایت شده که گفت

 ھا اھل کتاب نیستند.  مجوسی

الوسائل [و در  ]7/485التهذيب [جایز است، در  انیهزصیغه کردن زن  -۴
زنی در « :روایت شده که گفت به ابا عبدالله گفتمبن جریر  از اسحاق ]۲۱/۲۹

  که من آن را صیغه کنم؟که به فاحشه معروف است آیا جایز است کوفه ھست 
نه، اگر پرچمی  :گفتم -که نشانه فاحشه بودن آن باشد-: آیا پرچمی زده گفت

سپس  :گفت درست است او را صیغه کن. اسحاق گوید گرفت، زد حکومت او را می می
ابو عبدالله خودش را به سوی یکی غالمانش کج کرد و چیزی در گوشش گفت، بعد 

اگر  :گفت او به من گفت ت؟ابو عبدالله به تو چه گف :را دیدم و به او گفتممن غالمش 
کرد  اسحاق با او ازدواج می وزد  اش می فاحشه کاری بر خانهآن زن پرچمی به نشانه 

 آورد.  به حالل می ماشکالی نداشت چون اسحاق او را از کار حرا

به انیه فتوا داده است که صغیه کردن زن ز ]2/292 ةحترير الوسيل[در و خمینی 
کرد، به توان به زور زن فاحشه را صیغه  می«: گوید او میست ازور و اجبار جایز 

 . »خصوص اگر از زنان زناکار معروف باشد
 :گوید حال آن که خداوند میکند و  و چگونه مسلمانی چنین کاری را می

ۡو ُمۡ�ِٞكۚ ﴿
َ
ا�َِيُة َ� يَنِكُحَهآ إِ�َّ َزاٍن أ   .]٣النور: [ ﴾٣ ۡؤِمنِ�َ وَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ ٱلۡمُ  َوٱلزَّ

ن [امر] بر مؤمنان یرد. ایگ به زنی نمی کا مشریار کار، او را جز مرد زناکو زن زنا«
 .» حرام شمرده شده است

 ةحترير الوسيل[در  خمینیکه  چنان صیغه مدت مشخصی ندارد و :وقت صیغه -۵

صیغه برای مدت اندکی مثل یک شب و روز جایز است و « :گوید می ]2/290
 ».برای یک یا دو ساعت برای کمتر از این صیغه کرد مثالً توان  می

باید بدانی که  و تو برادرم احمد! ولی خوب این درست ھمان فساد است، :محمد
را جایز : تنھا شیعه ھستند که صیغه احمد اند.  تنھا شیعیان صغیه را جایز قرار نداده

و بقیه مذاھب اند   دانستهو فقط شیعه امامی اثنا عشری این کار را جایز اند،  قرار داده
 دانند.  یعه آن را ناجایز میش
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پاکیزه ھمان ازدواج دایم که حالل و آیا و اگر انسانی که دارای عقل سالمی باشد 
 آورد؟!  کند و به این روی می است را رھا می

کاری  دھیم؟ است دستور نمیحالل و پاک آنچه  انجام دادنو چرا ما جوانان را به 
ی که خداوند آن را مایه محبت و آرامش و صاحب فرزند شدن قرار داده است، فرزند

که پاک است پاکی را  یپس کس برد، که از پدر و مادرش خیر دنیا و آخرت را به ارث می
 دارد. خداوند ھمه ما ار از پاکانی بگرداند.  دوست می

  وضوء
کنی و حال آن که  را مسح می بینم که به ھنگام وضو پاھایت ھمیشه می :احمد

 دانی که این کار مخالف با چیزی است که در آیه وضوء بیان شده است؟  می
 پاھا باید مسح شوند. کند که در وضوء  قرائت صحیح آیه بیان می :محمد
چون اگر وضوی ما درست  این قضیه به تفصیل بحث کنیم، باید در مورد :احمد

 :فرماید خداوند متعال میخواھد بود باشد نمازھا درست 

يِۡديَُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َو� لَٰوةِ فَٱۡغِسلُوا ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ� ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 � رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ
َ
  .]٦المائدة: [ ﴾ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

ھای خود را ھمراه  ھا و دست خاستید صورت نماز بپا ای مؤمنان ھنگامی که برای«
ھا  آن ھای و سرھای خود را مسح کنید و پاھای خود را ھمراه با قوزکھا بشوئید  آرنج

 .»بشوئید

رُۡجَلُ�مۡ ﴿ کلمه
َ
به دو صورت خوانده شده است به کسر الم که در این صورت  ﴾أ

وقتی موزه به پا  ج و پیامبر عطف بر مسح است و به فتح که عطف بر غسل است،
و  داد، شست و اصحاب خود را به این کار فرمان می میھا   قوزکتا نداشت پاھایش را 

بن   در بخاری و مسلم از مغیرهکه  چنان درک را مسح می وقتی موزه به پا داشت پاھایش
را ھا  آن :پیامبر را بیرون بکشد فرمودھای   شعبه روایت شده که او وقتی خواست موزه

 ھایش مسح کرد.   و بر موزه ام کردهھا  آن بگذار من پاھایم را پاک در
احادیثی که در مورد شستن پاھا آمده است طبق تصریح مراجع محترم ما  :محمد

 باشند.   نمی صحیحثابت نیستند 
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گیرد،  تصحیح و تضعیف بدون بررسی حالت راویان و متن حدیث صورت نمی: احمد
گرفت و به اندازه ناخنی پایش  روایت شده که مردی وضوء ساز انسو در مسند احمد 

 خشک مانده بود پیامبر به او دستور داد تا کامل و خوب وضو بگیرد. 
ی حدیث ھا کتاب و درکنند متواتر  را بیان می ج و احادیثی که کیفیت وضو پیامبر

 اند.  زیاد ذکر شده
و برادران اھل سنت با شیعیان مخالفت اند   ھا ضعیف شاید این روایت: محمد

 اند.  کرده
را ھا  آن شمااند   اھل سنت آمدهی ھا کتاب این روایات دراگر به دلیل اینکه  :احمد

ی شیعه ھم شستن پاھا ثابت است در کتاب ھا کتاب دانید، بدان که در ضعیف می

در علی  :آمده است که ]1/44الوسائل مستدرک [و در  ]1/244 يالغارات ثقف[
وضو، که اگر درست انجام ... سپس « :ای به محمدبن ابی بکر و اھل مصر نوشت نامه

و  ھایت را تا مچ سه بار بشوی،  گیری دست وقتی وضوء می کند، شود نماز را کامل می
ات را بشوی و سه بار  سه بار مضمضه کن و سه بار آب در بینی کن، و سه بار چھره

سر خود را مسح کن و سپس پای راستت را سه بار بشوی، سپس ھا   دستھایت را تا آرنج
 ام که این طور وضوء را دیده ج من پیامبر پای چپت را سه بار بشوی،بشوی و سپس 

 . »: وضوء نصف دین استفرمود ج و آن حضرت گرفت، می

 ÷از زیدبن علی روایت شده که علی ]1/65 طويس ستبصاراإل[و در کتاب 
آمد  ج پیامبر خدا مگرفتن را شروع کرد وقتی وضوء بگیرم،نشستم که وضوء « :فرمود

سه بار ات آب بکن و سپس  آب در دھان خود کن و سپس در بینی :و به من گفت
ھایم را شستم و سرم را دوبار   آنگاه دست ،ھم کافی استبشوی، و اگر دوبار بشویی 

انگشتان  : ای علیرا شستم فرمودپاھایم و آنگاه مسح کردم گفت یک بار کافی است 
 . »الل کن و جایی را برای آتش جھنم خشک مگذارپایت را خ

نیز  ]1/296 حر عاميل ةوسائل الشيع[و  ]1/93حكام األ هتذيب[و این روایت در 
 ذکر شده است. 

به من رسیده این است که ھمه احادیثی که آنچه از علمای معتمد و ائمه  :محمد
 اند و قابل اعتنا نیستند.  اند باطل در مورد شستن پاھا آمده
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به آن است که در اختالف یی ھا کتاب که بیشتر ذکر شدندیی ھا کتاب :احمد
اندکی از علم و دانش  ۀمؤلفان آن بھرمعاصر که اغلب ی ھا کتاب و شود، مراجعه می
شیعه که ی ھا کتاب ترین در صحیحو شستن پاھا  اعتماد نیستند،و قابل  دارند مرجع

روایت شده که  ÷این کتاب از ابی عبداللهباشد آمده است در  می ]3/53 فروع كايف[
صورت خود را دوباره  صورت شستی، زقبل ااگر فراموش کردی و دست خود را «: گفت

اگر دست چپ خود را قبل از دست راست  بشوی و سپس بعد از آن دستت را بشوی،
دست چپ را بشوی و اگر فراموش شستی دوباره دست راست خود را بشوی و سپس 

در و ھمچنین طوسی  ،»را بشویو سپس پاھایت ی نکردی که سرت را مسح ک

 این روایت را ذکر کرده است.  ]1/99حكام هتذيب األ[
کند  ست و از کسی پیروی نمیپس قضیه واضح است و برای فردی که دنبال حق ا

در این مورد ابھامی  خود است،نماید و به دنبال ھوا و ھوس  که ھمه چیز را انکار می
 نیست. 

 علی ولی الله
 ن علياً آشهد أ« وقتی ھا گویند سنی ت برادران شیعه اذان میقبینم ھر و می :محمد

 کنند.  شنوند اخم می  می را »اهللا ويل
 : کنم که باید ھمواره مد نظر باشند از حقایق را برایت بیان می ۀپار :احمد

و دعایی مخصوص در زمانی مخصوص برای کاری  ی است،اذان عبادتی توقیف -۱
و کسی حق ندارد به آن اضافه و از آن  ،مخصوص و با کیفیتی مخصوص است

چیزی را خوب بداند و به این ارد که انسان دو به نیت و قصد بستگی ن ،کند کم
 ذکر مبارک اضافه کند. 

والیت یعنی اینکه خداوند یکی از بندگانش را به خاطر اطاعت از الله و  -۲
ی چون برا و والیت فقط منحصر به یک فرد نیست،دارد،  دوست میپیامبرش 

را  آن ت فردیتوان طبق احساسا تخصیص آن باید دلیل شرعی آورد، و نمی
اصحاب راضی و او تعالی از تعیین کرد. و خداوند در قرآن تصریح کرده که 

 را در اذان اضافه کرد؟ ھا  آن خوشنود است، پس آیا باید اسم
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گویند که بر او ستم شده و  را در اذان می سبعضی به خاطر آن اسم علی -۳
مورد ستم قرار گرفتن ه کباید پرسید  خالفت به زور از او گرفته شده است،

ثابت شرعی است؟ و اگر ای برای اضافه کردن به نصوص  کننده  دلیل قانع
خواست  شد ھر چه می روا داشته میبود کمترین ستمی که به کسی  میچنین 

  :گوید و حال آن که خداوند می داد، به خدا نسبت می

َ فَٱتَّبُِعوِ� ﴿ ُ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ
 .»دارد بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید خدا شما را دوست می«

مده آ ]5/437 حكيم حمسن سيد ةشيع ةالوثقی عالم ةمستمسک العرو[در کتاب  -۴
صحیح این است، که نباید به آن اضافه و از آن کم شود و مفوضه اذان : «است

به اذان  »ةخري الربيحممد وآل حممد «باد چیزھایی را مانند ھا  آن برکه لعنت خدا 

مداً رسول ن حمأشهد أ«آمده که بعد از ھایشان   اند ودر بعضی روایت اضافه کرده

گویند  گفته شود و بعضی به جای این می »اهللا ن عليا ويلأشهد أ«بار  دو »اهللا

تردیدی نیست که علی ولی خدا و امیر  »مري املؤمنني حقاً أشهد أن عليا أ«
ولی این  ھستند،به حق است و محمد و آل او بھترین مخلوقات المؤمنین 

 ةمن ال حيرضه الفقي«و ھمچنین این روایت در کتاب کلمات جزو اذان نیستند. 

 ذکر شده است.  »1/188 يقم ةبن بابويإ
ھا   بیان کند بعد از سالخواھد  اگر ھر مسلمانی در اذان اصولی را بگوید که می -۵

و ھیچ عاقلی  جلد کتاب درست خواھد شد،از جمالت کتابی ضخیم یا چندین 
 پذیرد!  این را نمی

پیامبر ثابت است، و ھمان طور که پس بنابراین باید اذان را ھمان گونه گفت که از 
یامبر ھستند که در زمان پھایی   ترین عبادت از مشھور دانیم اذان و نماز و وضوء می

ھا  آن چیزی برای پس این چیزھا را یاد گرفته بودند، شاند و اصحاب شده انجام می
 شوند.  نمتوجه آپنھان نمانده بود که بعدھا 

 خلفای ثالثه این امر را نگذاشتند که برای عموم مسلمین آشکار شود.  :مدحم
به خالفت رسید و تقریبًا چھار سال  سامیر المؤمنین علیھا  آن بعد از :احمد

چه چیز او را از اظھار این امر باز داشت و حال آن که او در کوفه میان  حکومت کرد،
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کار منع کرد تمسک به چیزی که او را از چنین ا ھآری تنو پشتیبانان خود بود؟! یاران 
 شیوه پیامبر و خلفای ثالثه است. حق بود که ھمان 

 نماز در ها   بستن دست
بندید و دست راست را روی  خود را میھای   دانم چرا در نماز دست نمی :محمد

 ؟! گذارید می دست چپ
 و حال آن که این کاری است که در شریعت ثبوتی ندارد. 

راجع است، و  ج رھنمود محمد روش داند که بھترین : مسلمان به یقین میاحمد
ھمان گونه نماز بخوانید  :که فرمود آید می مرا به خاطر ج حدیث صحیح پیامبر به نماز

 خوانم.  که من نماز می
و  داد نماز بود، انجام می ج ت که معروفترین عبادتی که پیامبرو بدیھی اس

 ھا را روی ھم گذاشت اند و گفته که باید دست روش نماز او را بیان کرده شاصحاب
 »بر باالی دست چپ گذاشتن دست راست«خود تحت باب بخاری در صحیح که  چنان

شدند که در نماز دست راست  مردم امر می :کند که گفت روایت می سبن سعد از سھل
 ج و ھمچنین در سنن ابی داود روایت شده که پیامبربگذارند. را بر ساعد دست چپ 

اش  را بر سینهھا  آن و سپسگذاشت  در نماز دست راست خود را بر دست چپ می
کند که  پدرش روایت میحنبل به روایت از قبیصه و او از و امام احمدبن  بست، می

داد، و او را دیدم که این را بر  را دیدم که به راست و چپ سالم می ج پیامبر :گفت
مفصل  یدست راست را بر دست چپ باالو یحیی راوی حدیث  ،گذاشت سینه می
 گذاشت. 
 کند چیست؟  نظر تو درباره کسی که این کار را نمی :محمد
را برای آن مستحب است و تا حدی نیست که مسلمین ھا   بستن دست :احمد

 ةحترير الوسيل[در کتاب خمینی که  چنان توھین کرد،ھا  آن کرد یا نسبت بهسرزنش 

 -اھل سنت-دیگران که  چنان ھا را در نماز ببندد ھر کس دست« :گوید می ]1/186
 . »اشکالی نداردو اگر به خاطر تقیه باشد کنند کافر است  می

گوییم بستن دست مستحب است و از ارکان و واجبات  اما ما مثل او نیستیم و می
 . بر حذر باشد ج از مخالفت و عدم متابعت پیامبر بایدنماز نیست ولی مسلمان 
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 جمع کردن نمازها 
  کنی؟ بینم که ھمیشه بدون عذر نمازھا را جمع می می :احمد
کنند به خاطر این است که بعد از بررسی و  جمع می: اگر شیعه نمازھا را محمد

پس چرا بعضی  کرده است، این کار را می ج که پیامبراند   تحقیق به این نتیجه رسیده
و کار شیعه دقیق با فرموده الھی است  کنند؟ اعتراض میھا  آن به این کاراز اھل سنت 

 :گوید که می

ۡمِس ﴿ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱلصَّ
َ
ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ� إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َ�َن أ إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ

  .]٧٨اإلسراء: [ ﴾٧٨ا َمۡشُهودٗ 
ز به یی شب نماز بر پای دار. و نیک] تار د تا [روی آوردنیبه ھنگام زوال خورش«

 بند باش. بی گمان قرآن خواندن فجر (نماز صبح)یقرآن خواندن فجر (نماز صبح) پا
 .» با حضور فرشتگان است

و ھمچنین کار شیعیان موافق با حدیثی است که مسلم در صحیح خود از ابن 
در مدینه نماز ظھر و عصر و مغرب و عشاء  ج پیامبر« :کند که گفت عباس روایت می

 . »را جمع کرد بدون از آن که ترس یا بارانی باشد
و فھم علما مراجعه کنیم، در تفسیر : در احکام شرعی ما باید به منابع اصلی احمد

لُوِك ﴿ :آمده است ۲/۴۵۰طان جنابذ شیعی اثر حاج سلبیان السعاده  لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱلصَّ
َ
أ

ۡمِس  ۡلِ ﴿ یعنی نماز را به ھنگام زوال آفتاب بخوان ﴾ٱلشَّ و آن گاه که ھوا  ﴾إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ
اند، و آیه اوقات  سیر کردهشود و در روایات این را به نصف شب تف خوب تاریک می

یعنی ھنگام  ﴾َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ� ﴿ را بیان کرده است شاءنمازھای ظھر و عصر و مغرب و ع
شود که اشاره به نماز  دم در افق نمایان می در نماز صبح آنگاه که سپیدهجمع شدن 
 صبح است. 

شوند  ولی خوب این با آن که پنج نماز ھستند و دو در یک وقت خوانده می :محمد
 شود مخالفتی ندارد.  خوانده میوقتی جداگانه دو تای دیگر در  و

گوید که به اقوال بقیه علما نگاھی نداشته  گویی کسی آن را می آنچه تو می :احمد
اوقات نمازھا بیان  ۵/۵۸۴میرزا محمد مشھدی قمی در تفسیر کنز الدقائق  باشد،

از که بکربن محمد  :آمده است ]ةمن ال حيرضه الفقي[در  و« :و در آن آمده است اند،  شده
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شود و  سرخی وقت عشاء آغاز میبا تمام شدن  :کند که گفت روایت می ÷ابی عبدالله
 ». آن تا نصف شب استآخر وقت 

روایت شده که گفت به بن خلیفه  : و در الکافی ... از یزیدگوید دی میسپس مشھ
و وقتی را برای ما مشخص کرده از سوی تبن حنظله  عمر«: گفتم ÷ابی عبدالله

: ای او گفته است که تو گفته :گفتم گوید، او دروغ نمیگفت:  ÷ابو عبدالله است،

لَٰوَة ﴿ :فرض گرداند ظھر بود و خداوند فرموداولین نمازی که خدا بر پیامبرش  قِِم ٱلصَّ
َ
أ

ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ�  ۡمِس إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ لُوِك ٱلشَّ باید بخوان به ھنگام که  چنان نماز را ﴾ِ�ُ
 نماز صبح (توسط فرشتگان) گمان بیو نماز صبح را بخوان شب  زوال آفتاب تا تاریکی

 شود.  بازدید می
ازه قامت یک نفر اندتوانی نفل بخوانی سپس تا آن که سایه به  آفتاب میبعد از زوال 
و وقتی سایه به اندازه قامت یک نفر رسید وقت عصر  وقت ظھر است، برسد آنگاه آخر

دارد تا اینکه سایه دو برابر قامت فرد وقت عصر ادامه  و ھمچنانشود  داخل می
 گفت راست گفته است.  شود و این غروب است، می

مراجعه کنید که در آن جا بیان شده که  ]5/486كنز الدقائق [و به تفسیر 

حکمت این را  ج تا برسد به علی نقل کرده است که پیامبرپدرش  ازبن عبدالله   حسن
 قرار داده برای بنی اسرائیل بیان کرد. که خداوند چرا نمازھا را در پنج وقت 

 هبدون عذر نمازھا را جمع کرد چ ج در مورد حدیث ابن عباس که پیامبر: محمد
  گویی؟ می

امور و ما باید  گویی درست است اما با نمازھای پنجگانه ربطی ندارد، می آنچه :داحم
 : ل را ھمواره به خاطر داشته باشیمذی

انجام داده است آن را  ج است که پیامبرھایی  عبادتین تر  نماز از معروف  -۱
د وجوابھامی اصحاب ھیچ در شرایط و ارکان و واجبات آن برای بنابراین 
 نداشت. 

دھد و تخصیص  مجمل یا عامی را که در قرآن ھست توضیح می ج کار پیامبر  -۲
نمازی  یعنی اساسی ھستنداوقات اند  کر شدهذو اوقاتی که در آیه دھد  می

و شود  که در شب انجام میشود و نمازی ھست  ھست که در روز انجام می
 شود.  نمازی ھست که در بین شب و روز یعنی در صبح انجام می
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در این مورد واضح است که او حاالتی را بیان کرده که  بحدیث ابن عباس  -۳
توان در آن  ھایی که می مباح است و از جمله حالتدر آن جمع کردن نمازھا 

 ج رنمازھا را جمع کرد حالت خطر و ترس و ھنگام باران است، و وقتی پیامب
خواست  او می«یدی انجام داد و ابن عباس علت آن را چنین بیان کرد کار جد

 . »بر امت خود سخت نگیرد
نمازھا را جمع کند  ج که اگر کسی با اقتدا به پیامبر آید می براز این چنین : محمد

 قابل مالمت و سرزنش نیست. 
و ھمیشه بدون عذر جمع کردن  ،دن استفاده کرآ ۀباید به اندازاز رخصت : احمد

و دلیلش  داد، انجام میھمیشه آن را  ج با عملی است که پیامبرنمازھا مخالفت 

ای  در نامه سآمده است که امیر المؤمنین علی ]2275الوسائل [روایتی است که در 
مراقب نماز « :نوشت دفرماندار مصر بوبن ابی بکر که از طرف امیر المؤمنین  به محمد

بخوان و قبل از وقت آن را نخوان نماز را سر وقت  قومت ھستی،تو پیشوای  باش،خود 
در مورد اوقات  ج مردی از پیامبر و کار آن را به تأخیر مینداز،و به خاطر گرفتاری 

جبرئیل نزد من آمد و به من نشان داد که وقت ظھر  :پیامبر فرمود ج نماز پرسید
وقت نماز عصر را به من نشان داد و سایه س پشود، و س وقتی است که آفتاب زوال می

 خورشید غروب کرد خواند،ھر چند به اندازه خودش بود سپس نماز مغرب را وقتی که 
ھوا که حالی صبح را در را خواند و سپس نماز  سپس بعد از پنھان شدن شفق عشاء
نماز بخوان و به سنت معروف اوقات پس در این  تاریک و ستارگان نمایان بودند خواند،

پس بنابر چه  کنند، داللت میوقتی این روایات بر کار صحیح  »و راه روشن پایبند باش
 کنند؟!  جمع میاساسی شیعیان ھمیشه بین نمازھا 

خورشید را از مغرب به عقب برگرداند تا نماز عصر  سکنند که علی و بعضی ادعا می
و با ظھر جمع پس این ھم دلیلی است که عصر باید به تنھا خوانده شود  را بخواند،

 نگردد. 
 اھری یکی باشند؟ ظھای وحدت و ھمدلی این نیست که کارھا و افعال  و آیا از نشانه

 ساختن مساجد 
کنم چرا بعضی از برادران اھل سنت ھمیشه با برادران شیعه  تعجب می :محمد

  برای خود مسجد بسازند!دھند شیعیان  نمیکنند و اجازه  مخالفت می
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که خواھند  میکنم چرا ھمواره برادران شیعه از حکومت  من ھم تعجب می :احمد
 دھد تا برای خود مسجد بسازند! اجازه ھا  آن به

شود و خداوند در آن ھید که در مساجد یاد خدا واخ نمی اآیا شم : سبحان اللهمحمد
 عبادت شود؟! 

کنی که اھل سنت  با توجه به گفتگویی که میان ما انجام شد آیا احساس می :احمد
 اختالف دارند؟ باھم  و شیعه

 فرقی ندارند. طبق دالیلی که تو بیان کردی الحمدلله  :محمد
ھا باشد و با توجه به  جدا از مسجد سنیپس چرا باید مسجد شیعیان : مدحا

  یکی است پس چرا متفرق شویم؟دانی که دین  ای که میان ما انجام شد تو می مناقشه
 ازھا بشوند  سنییا به گمان شما اگر برادران شیعه وارد مسجدی از مساجد آ :محمد

 د؟ نشو استقبال میھا  آن
و بخواھد خدا را طبق که ھر کس وارد خانه خدا بشود خورم  : قسم میاحمد

گونه که اصحاب برای ما نقل کرده بندگی کند مورد استقبال و رھنمود پیامبر و آن
  .گیرد احترام قرار می

 شیعیان با نماز و وضوء ءبینیم که نماز و وضو اگر را بنگریم میاما واقعیت  :محمد
  کند! فرق میبرادران سنی 

توجه به بحث و گفتگویی که انجام دادیم آیا شما این واقعیت را که مخالف : با احمد
پذیرید یا روایاتی را   می علمای معتبر وجود داردی ھا کتاب با دالیل است که در

 کند؟  که مسلمین را متفرق میپذیرید  می
ی معبتر حدیث مانند ھا کتاب من آنچه را علمای ما در نه سوگند به خدا، :محمد

و اتحاد مسلمین  پذیرم، میاند   و غیره برای ما نقل کرده ]ةومن ال حيرضه الفقي الكايف[
 آخرین آرزوی من در این وقت است. 

ھر کسی که با ساختن مساجدی جداگانه  کهدانی  بنابراین برادر محمد می: احمد
 قبله درکند که اھل  کند در حقیقت با این تفرقه مخالفت می مخالفت میی شیعیان ابر

باھم  شیعه و سنیین عبادت که نماز است متفرق شوند و بعد از آن ھمسایگان تر بزرگ
و منظور از مخالفت این نیست که در یک منطقه برادران در  شوند، میدچار اختالف 

ای که  مسجدی را که حکومت ساخته است دیدهو آیا تاکنون  مقابل ھم قرار بگیرند،
  دیگر به آن راه نداشته باشد؟ه یک فرقه باشد و فرق  ویژه
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برای نماز و دعا در و با جمع شدن  قلبی ما نیست،آیا اتحاد ظاھری نماد وحدت 
آن یابد، اگر این نماز به صورتی خوانده شود که پیامبر  میاین وحدت تحقق یک مسجد 

 اند.  برای ما روایت کردهرا خوانده و اصحاب 

 رویت هالل 
ای که نزد جمعی  بینم که در مورد قضیه : بعضی از برادران اھل سنت را میمحمد

و آن قضیه، کنند،  آشکاری میرود تساھل  از علما از مھمترین احکام فقھی به شمار می
  وقت روزه و زمان افطار است. ۀقضی

اند مانند این حدیث که  روایت شده ج : اگر مسلمین به احادیثی که از پیامبراحمد
پایبند باشند چنین  »وقتی ھالل را دیدید روزه بگیرید و وقتی آن را دیدید عید کنید«

 ؟! آید می تساھلی از کجا پیش
کنند و به محض اینکه  افطار میبینیم که ھنوز شب نشده  ھا را می بعضی :محمد

و این مخالف با کنند به خوردن و نوشیدن،  شروع میکند بالفاصله  خورشید غروب می
 :فرماید که میالھی   گفته

ِۡل� ﴿ َياَم إَِ� ٱ�َّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
  .]١٨٧البقرة: [ ﴾ُ�مَّ أ

 .»سپس روزه را تا شب ادامه دھید«
است که شب وقتی است که سیاھی و تاریکی آن در آسمان نمایان و مشخص 

 گردد.  می
 و با آنچه علمای شیعه و سنی در شنوم! این چیزی عجیبی است که می :احمد

 اند مخالف است.  گفتهھایشان  کتاب
 گویم.  من این سخن را با نقل از ائمه معتبر می :محمد
 ، آیا این طور نیست؟ نکرده ایدنقل  ھا کتاب ازشما این فتوا را مستقیم  :احمد
من این موضوع را از یکی از علما که قبل از رمضان در  گویی، درست می: محمد
 و به ھمان صورت آن را برایت نقل کردم.  مبود شنیدهکرد  سخنرانی می حسینیه
این قضیه را بررسی ی معتبر ھا کتاب : ای کاش با مراجعه به یکی ازاحمد

 :از امام صادق روایت شده که گفت ]7/90 ةوسائل الشيع[کتاب  ، و درکردی می
 . »وقتی خورشید غروب کرد وقت افطار فرا رسیده و نماز واجب است«
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: ابو که گفت کند از زراره روایت می ]7/87الوسائل [و ھمچنین حر عاملی در 

 : وقتی قرص خورشید غروب کرد و پنھان شد وقت مغرب است. گفت ÷جعفر

روایت شده که  ÷از ابی عبدالله ]1/142 ةالفقيفقيه من ال حيرضه [و در کتاب 

بنوسلمه ھا  آن که بهخواند و گروھی از انصار  نماز مغرب را می ج خداپیامبر «: گفت
 دور بودبه مسافت نصف میل ھایشان   که خانهخواندند  شد با او نماز را می گفته می

گشتند و ھنوز جای تیر  بر میھایشان   و به خانه ندخواند نماز را با پیامبر میھا  آن
 . »دیدند انداختن خود را می

الدعائم روایت کرده از صاحب  ]9/165 ةحاديث الشيعأجامع [و شیخ بروجردی در 
که با داخل اند   ھمه راویان از اھل بیت به اجماع از اھل بیت روایت کرده« :گفتکه 

دار جایز است پس وقتی قرص   است افطار برای روزهکه غروب خورشید شدن شب 
 ». شب فرا رسیده و وقت افطار استخورشید غروب کرد 

 ج کوشیدند تا از رھنمود پیامبر میھا  آن بلکه کارھای ائمه شاھد این است که
 ةحاديث الشيعأجامع [و در  ]7/91 ةوسائل الشيع[در که  چنان کنند پیروی می

را در  ÷موسیابالحسن « :روایت شده که گفتبن ابی عرندس  از حسین ]9/166
ای پیش او آمد و   و کوزهماه رمضان در مسجد الحرام دیدم که غالمش ھمراه با لیوان 

 . »غالم برایش آب ریخت و به او داد و او نوشید : الله اکبر،موذن گفتبه محض اینکه 
با و دیر کردن به خاطر احتیاط  بھتر و صحیح است، زود افطار کردن: پس محمد

 جایی است.  گفتی تکلف بیتوجه به آنچه 
 دلیل تقوا و حوف خدا است اما این تأخیر اوقات و یا تقدیم آن،احتیاط کردن  :احمد

بلکه احتیاط این است که خوب گوش  مثل تاخیر افطار یا نماز و غیره احتیاط نیست،
و خوب گوش کنیم که صدای موذن را در صبح که کنیم که صدای موذن را بشنویم 

 جو مسلمان موظف است که از آنچه از پیامبربشنویم،  کند می وقت صبح راورود اعالم 
و ھیچ چیزی زیباتر از متحد  اند پیروی کند، ثابت شده و ائمه اعالم برای ما نقل کرده

یک ھمه ھمانند ھا  آن شان نیست، تا اینگونه و اعیادھا  مسلمین در نمازھا و روزهبودن 
 کند.  جسم باشند که طبق رضامندی خدا و در پرتو نور الھی حرکت می

 شگذاشتن به اهل بیتاحترام 
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ھا  آن را دوست بدارد و به ج بر ھر مسلمانی واجب است تا اھل بیت پیامبر: محمد
 دفاع کند. ھا  آن و ازاحترام بگذارد 

یعنی اھل بیت پیامبر ھمه مسلمین بر این اتفاق نظر دارند که نصرت کردن  :احمد
دفاع کردن ھا  آن و ھمه بنی ھاشم را دوست داشتن و ازعلی و جعفر و عقیل فرزندان 

ھم از اھل بیت  بن عبد مناف و ھمسران پیامبر  بمطل فرزنداناند   واجب است و گفته
و روایاتی را کنیم  کنند توجه نمی که به اھل بیت توھین میما به اقوال شاذی  ھستند،

 اندازیم.  آورند دور می بیت را پایین میکه جایگاه اھل 
شاذی ی ھا کتاب نادرست دارند فقط درکه مفھومی ھایی  چنین روایت :محمد

 شود.   نمی ھستند که به مولفان آن توجه
ین علما نزد تر بزرگ واز معتمدترین ھا  آن بلکه : ھرگز چنین نیست!داحم

در رجال الکشی و  :دھم به تو ارائه میھایی  و اینک مثال روند، می ھوادارانشان به شمار
 ÷هبه ابی عبدالل« :از زیادبن ابی حالل آمده که گفت خوئیدر معجم رجال الحدیث 

از تو چیزی روایت کرد ما آن را پذیرفتیم و او را تصدیق زراره در مورد استطاعت  :گفتم
زراره  :گفتم آن را بگو، :گفت ه کنم،را به تو عرضدوست دارم آن روایت  کردیم،

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ وَ ﴿ :کهکه تو را در مورد این آیه گوید  می َّ�ِ
یعنی کسی که توشه و سواری داشته  :ای پرسیده است و تو گفته ]٩٧عمران: [آل ﴾َسبِيٗ�ۚ 

دارای توشه یا سواری باشد ھر کس  :و آنگاه زراره گفته باشد حج بر او فرض است،
 بله.  :ای و تو به او گفته گرچه نکرده باشد؟توانایی رفتن به حج را دارد 

سوگند به خدا که  او مرا اینگونه نپرسید و من ھم اینطور نگفتم، :ابو عبدالله گفت
سوگند به خدا که  سوگند به خدا که بر من دروغ بسته است، بر من دروغ بسته است،
لعنت  خداوند زراره را لعنت کند، لعنت کند،خداوند زراره را  بر من دروغ بسته است،

دارای توشه و سواری باشد استطاعت : آیا ھر کس بر زراره باد، بلکه او به من گفتخدا 
 حج دارد؟ 

: نه، مگر وقتی گفتم پس او توانایی دارد؟ :بر او واجب شده است، زراره گفت :گفتم
: گفت این خبر را داده است؟پس زراره  :گوید گفتم او اجازه داده شود. زیاد میکه به 

به کوفه آمدم و زراره را دیدم و او را از آنچه ابو عبدالله گفته بود  :گوید زیاد میبله، 
یی او از جا :راره گفتز خبر کردم و در مورد لعنتی که بر او فرستاده بود چیزی نگفتم،
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داند و این آقای شما یعنی ابو عبدالله حرف مردم را  به من توانایی داده که نمی
 فھمد.  نمی

المقال آمده که زراره در مورد امام باقر و صادق گفت و ھمچنین در کتاب تنقیح 
راوی  و اما جعفر در دلم در مورد او چیزی ھست، رحمت خدا بر ابا جعفر باد،«

چنین آنچه او را به گفتن  را بر آن داشت تا چنین بگوید؟گوید چه چیزی زراره  می
ھایش را بیان کرده   و رسواییھا   سخنی وادار کرده بود این بود که ابا عبدالله ضعف

 . »بود
بیت را روایت کرده است و راویانی است که احادیث اھل  و این زراره از معتمدترین

  از ھمه راویان او بیشتر روایت کرده است!!
 شمرده است؟ روایاتی را مردود  آیا کسی از علما چنین  :حمدم

وجود داشته باشد که این روایات را تکذیب کرده یی ھا کتاب سراغ ندارم که :احمد
چون  اند، توان گفت از روی تقیه گفته شده و باید دانست که این روایات را نمیباشند 

خطر و فردی عامی نیست که از آن احساس کند یک شیعه مذھب  کسی که سوال می
 شود. 

 :گفت سصدیقکه  چنان بر ھر مسلمانی واجب استو دوست داشتن اھل بیت 
تر از آن  کنم برای من پسندیده خویشاوندی  سوگند به خدا اگر با اھل بیت پیامبر«

 . »که پیوند خویشاوندی را با خویشاوندان خود برقرار کنماست 

با بیان  ]13/121،120 عالم النبالءأسري [و امام ذھبی در کتاب ارزشمندش 

موالی ما علی از خلفای « :گوید می ج اعتقاد اھل سنت در مورد ائمه اھل بیت پیامبر
و ما به شدت او را  شده است،گواھی داده ھا  آن راشدین است که به بھشتی بودن

که گوییم  که او معصوم است و ھمچنین نمیکنیم  اما ادعا نمی :یمداد دوست می
و  ج ھای پیامبر ابوبکر صدیق معصوم است، و حسن و حسین فرزندان علی نوه

 بودند.  شدند شایسته آن می و اگر خلیفه می باشند، جوانان اھل بھشت میسرداران 
جایگاه واالیی دارد و او از سرداران علمای عامل است، صالحیت زین العابدین  و

دادند و بیشتر روایت  داشت، که بیشتر از او فتوا میو او نظیرھایی  مت را دارا بود،اما
 کردند.  می

ابو جعفر باقر سید و امام و فقیه و شایسته خالفت بود. و و ھمچنین پسرش 
واالیی دارد و از ائمه علم است و او از ابو جعفر گاه یصادق جا رھمچنین پسرش جعف
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جایگاه واالیی داشت و از دانش زیادی و فرزندش موسی تر بود.  منصور به خالفت اولی
به خالفت اولی بود، و نظیرھایی در شرافت و فضل داشت. و برخوردار بود و از ھارون 

بن موسی الرضا دارای جایگاھی واال بود و او دارای دانش و گویایی و  علیپسرش 
ه بود چون خیلی بزرگوار بود و در دلی عھد خو قرار دابود مأمون او را و ھا دل محبوب

قومش بود و در علم و فقه به وفات یافت و پسرش محمد جواد از سران  ۲۰۳سال 
 رسید.   نمی پدرانش

بن علی   پسرش ملقب به ھادی شریف و بزرگوار بود. و ھمچنین حسنو ھمچنین 
 رم بود. تشریف و مح :عسکری

سیدی است که دوازدھمین ...  بن حسن محمدابوالقاسم « :گوید میو ھمچنین 
پیامبر معصوم و حال آن که کسی جز -کنند  را میھا  آن عشریه ادعای عصمت اثنا

کنند که حجت و صاحب الزمان   برند و ادعا می  می گمانھا  آن و محمد که -نیست
کند و  ظھور می میرد و روزی نمی شده است و زنده است وپنھان  ارماست و در غار سا

کنده از ظلم و ستم است سرشار عدالت می دوست این را  ما ھم نماید، دنیا را که آ
و که در انتظار او ھستند  -مان امام ذھبیزدر -چھار صد سال است ھا  آن داریم، اما

اگر تو  خواھد بودچگونه حاال  بدھد به تو ستم کردهاگر کسی تو را به فرد غایبی حواله 
باید ؟! و چنین چیزی محال است ندارد وجود خارجی دھد که اصالً  حوالهرا به کسی 

نمائیم  و از خدا مسئله مییم رب داشت، و از جھالت و ھواپرستی به خدا پناه میانصاف 
 ه سوی حق و انصاف رھنمود گرداند. که ما را ب

 مسلمان و کافر 
این است که انسان افرادی از مسلمین را  ترین چیزھا  : یکی از ناراحت کنندهاحمد

 گوید!  یابد که سخنانی زشتی در مورد عوام مسلمین می می
پسندد برای   می این چیز خطرناکی است و مسلمان باید آنچه برای خود :مدمح

 بپسندد. برادرش 
کی است، و : کافر شمردن و گمراه قرار دادن بندگان خدا چیز بزرگ و خطرنااحمد
 . دن این کلمات به کسی باید دقت کندانباید قبل از چسپمسلمان 
مخالفان خود ھا  آن سرشار از محبت دیگران است و حتیشیعیان ھای  دل :محمد

 را از بین ببرد. ھا   نظر نباید دوستیاختالف گویند  میکه  چنان را دوست دارند، و
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  نیست! اما در دنیا واقعیت چنین چیزی متحقق: احمد
 توضیح بده و برای آن مثالی بیاور. گویی  آنچه را که می :حمدم

خوانم علمای شیعه ھمه کسانی را که شیعه  می ھا کتاب طوری که من در :احمد
  اند.  نیستند کافر قرار داده

د به خدا که این تھمت زشتی است نگویی درست است، سوگ اگر آنچه می: محمد
  آن را نزده است! قبالً که ھیچ کسی 

از ابی جعفر بن سریر و او از پدرش و او   در کتاب رجال الکشی از حنان :احمد
مرتد شدند به جز سه نفر،  ج وفات پیامبر(ھمه مردم بعد از  :کند که گفت روایت می
و  بن اسود، و ابوذر غفاری، مقداد :آن سه نفر چه کسانی ھستند؟ گفت :من گفتم

و معیار ھا  این :مردم متوجه شدند و گفتندسپس بعد از مدت کوتاھی  سلمان فارسی،
را با تا آن که امیر المؤمنین  امتناع ورزیدند،و از بیعت کردن با ابوبکر  مالک ھستند،
اند و  ھا را بیشتر ذکر کرده و در بعضی روایت تعداد مسلمان ،و بیعت کرداجبار آوردند 

ھالک ھا  آن گویند که میدیگر اصحاب روایات ، اما در مورد رسند به ھفت نفر می
 شدند!! 

شان به صد ھزار  دالوداع ھمراه پیامبر بودند تعدا ةحجاما مسلمانانی که در  :محمد
 کجا ھستند؟ ھا  آن رسید مسلمان می

ھا  آن دھند و و روایات شیعه به این مثال پاسخ می کنی، : سوال درستی میاحمد
را کافر زمان و مکانی ھمه مسلمین  بلکه در ھراند  فقط اصحاب را کافر قرار نداده

 کنند!  شمارند و لعنت می می
پس چگونه  برادر و دوست ھستند،خداوند بیان کرده مسلمین که  چنان :محمد

  دھد؟! کافر قرار میرا ھا  آن و آید می کسی
که  چنان دانند، د کافر مینھمه کسانی را که به امامت ائمه اعتقاد ندارھا  آن :احمد

ای کاش « :گوید می ]18/153 ةالطاهر ةحكام العرتأ يف ةالنارضاحلدائق [بحرانی در 
کفر ورزیده با کسی که به ائمه کفر ورزیده دانستم که کسی که به خدا و پیامبرش  می

و مال محمد باقر چه فرقی دارد، با اینکه ثابت است که امام از اصول دین است. 

بدان که اطالق لفظ شرک و کفر بر « :گوید می ]23/390نوار بحار األ[مجلسی در 
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برتر ھا  آن و دیگر ائمه نیستند و دیگران را ازکسانی که معتقد به امامت امیر المؤمنین 
 ». مانند در دوزخ میکند که چنین کسانی برای ھمیشه  دانند داللت بر این می می

ھر کس ادعای امامت کند و حال « :گوید می ]112عتقادات ص اإل[و ابن بابویه در 
آن که امامی نباشد ظالم و ملعون است، و ھر کس امامت را در جای آن قرار ندھد 

مردی که بر مسلمین ستم  از طرفدر اینجا حاکم و محکوم  »ظالم و ملعون است
  اند.  کرده کافر قرار داده شده
  دھند! قرار می بیت را ھم کافربلکه اھل اند   را کافر قرار ندادهو تنھا عوام مسلمین 

 : این تھمت بزرگی است!! محمد
زند، برادرم  و تخمینی حرف نمی دکن حکم مید سپس شو احمد: مسلمان عاقل می

پیامبر است چون پسر عموی  ج که ابن عباس از آل بیت پیامبرمحمد! معلوم است 
شمان و بصیرت او است، شما در مورد کسی که بر او لعنت بفرستد و بگوید که خدا چ

  گویی؟ چه می ،ادبی و جاھل بوده است بی واو پدرش را کور کند 
گویم سخن  دانم و می کسی که چنین سخنی را بگوید من او را جاھل می :محمد

 زشتی گفته است؟! 

و در  ]1/319الربهان [و در  ]1/99 تفسري العيايش[این سخن در کتاب  :احمد

شده است، و تکفیر تا حدود معینی متوقف نشده بلکه ر ذک ]1/389 تفسري الصايف[
شامل اند   و ھمه اھل بیت را که از مذھب امامی پیروی نکرده شده تر دایره آن گسترده

است که ھر کس به دوازده امام ایمان نداشته آمده  ]1/372 الكايف[در  شده است،
 باشد کافر است گر چه علوی فاطمی باشد. 

شاید این احکام در مورد کسی ھستند که چیزی از دین یا امری از  :محمد
 ضروریات آن را انکار کند؟ 

کنند که مؤمن  داللت می نصوص واضح ھستند، و به وضوح : برادرم محمد!احمد
پیامبر ھیچ کافر ھستند، و حال آن که است و غیر از شیعه بقیه عشری  فقط شیعه اثنا

امامت یا نداشتن آن کافر قرار او بودند را به خاطر قضیه کسی از افرادی که پیرامون 
آمد و او را درباره اسالم  میپیامبر نشینی از صحرا نزد   و گاھی بادیهنداده است، 

ای  علی اشارهگفت و در آن به امام یا والیت  او چیزھایی میپرسید پیامبر در پاسخ  می
باید به شدت از  در محمد!راپس ب دانیم؟ دین را بھتر می ج آیا ما از پیامبرکرد،  نمی
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و دین ما دین خیر و محبت است  پرھیز کنیم،از اھل توحید و نماز کافر شمردن فردی 
 و نه دین لعنت و کافر قرار داد برادران مؤمن. 

 ها تاریخ و قهرمان
ای از  است که در ھر جنبهو الگوھای زیبایی ھا   تاریخ ما سرشار از نمونه :احمد

 اقتدا کرد. ھا  آن توان به میھای زندگی  جنبه
ی تاریخ بحمدلله موجود و به آسانی در ھا کتاب و ھمچنین برادر احمد! :محمد
 ھستند و در روایات آن دقت و تحقیق شده است. دسترس 
ده بسیاری از عوام پوشیده مانھمین طورند اما تحقیق و دقت برای بیشتر  :احمد

 است. 
 ممکن است بیشتر توضیح دھی؟  :محمد
بن جریر طبری در  گذشته مانند کتاب امام مؤرخین محمدتاریخ ی ھا کتاب :احمد
رسیده نقل  را که به اوھایی  بلکه او بیشتر روایت اند، ذکر نشدهروایات صحیح آن فقط 

م و الملوک راوی را بیان کرده و او در مقدمه تاریخ خود تاریخ االم کرده است و اسم
را که ھایی   کند باید بداند من ھمه روایت کسی که این کتاب ما را مطالعه می« :گوید می

پس اگر در این گوید  سپس می... ام   نموده راویان آن را ذکرام   کرده در اینجا بیان
پذیرد  نبودنش خواننده آن را نمیذکر شده که به علت صحیح کتاب من خبر و روایتی 

بلکه ناقالن آن را به ما ایم   باید بداند که این روایات را ما از طرف خود نیاورده
 . »ایم  را بیان کرده نو ما به ھمان صورت آاند   رسانده

راوی کند باید در مورد صداقت  ای را از کتابی تاریخ نقل می : ھر کس واقعهمحمد
 کند و فقط به اسم کتاب یا مؤلف اکتفا ننماید. تحقیق 

خواھیم  گردیم به موضوعی که می بر می گویی، ھمین طرز است که می :احمد
است که مسلمان به آن ھای   مبارکی از نامھای  آن گفتگو کنیم و آن وجود نمونه ۀدربار

 کند.  اقتدا می
در ھا  آن چون ،ھستند ج تردیدی نیست که منظور تو آل بیت پیامبر :محمد

 الگو و ضرب المثل ھستند. اند   دادهکارھایی که در راه خدا انجام 
از گویی باید  ھستند، اگر شجاعت را می ج : در ابتدا مقصودم یاران پیامبراحمد

دفاع  ج از پیامبربارھا و بعد از ھجرت ابوبکر یادی کنی که در مکه قبل از ھجرت 
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ولید که بن  و ھمچنین خالد بود،که در مبارزه ضرب المثل  سو ھمچنین علی کرد،
 طالب و غیره.  ابیمالک و جعفربن و براءبن  شمشیر خدا بود،

در یاری ھا  این کهگویند  که نام بردی برخی از علما میاما بعضی از افرادی  :محمد
اند و به خاطر ترس از شمشیرھای مسلمین اسالم را  مخلص نبودهو دفاع از پیامبر 

 اند.  قبول کرده
مردم را ھای  و آیا خدا به ما امر کرده تا قلبچه خبر داریم؟  ھا دل ما از :احمد

و رازھای درون با  نگریم، میھا   فدایی یا اینکه ما فقط به اعمال و جان بررسی کنیم؟
  خداست؟

د که فیقاتی فراوانی داکه خداوند به خالد توداند  دارد میو ھر کس از تاریخ اطالع 
ھا را شکست داد و  ھا و رومی او بود که با لشکرش فارسی دست نیافتند،دیگر به آن 

این کارھا را ترس مسلمین که او از  :توان گفت یا می را فدای راه خدا نمود،اش  زندگی
و نگریم  می و آیا ما فقط یک قطره بدی را اسالم او شک کرد؟ توان در کرد و یا می می
 مانیم؟  می آنان غافلھای   نیکیھای  ریااز د

  اند؟  دیگر ھم اصحاب درخشیدهھایی   آیا در میدان :محمد
حفظ قرآن  دادن، محبت پیامبر، قربانی سخاوت در ھمه میادین علم،ھا  آن :احمد

از فرمان پیامبر و خالصه اینکه در ھمه چون و چرا  اطاعت بی حمایت از پیامبر،کریم، 
  اند.  اقتدا گوی سبقت را از ھمه ربودهمیادین 

ی ھا کتاب بلکه این مطلب دربیان کنیم که ما آن را  تای نیس تازهاین چیز  :محمد
 اند.  زمینه بحث کردهخوب در این ھا  آن وعلمای شیعه موجود است 

 شنوم! از تو مییبی سخن عج : برادر محمد!احمد
 متضاد است. گویی  با آنچه می نوشته شده کامالً  ھا کتاب و آنچه درواقعیت 

علمیه کارھای این ھای   در حالی که در مجالس علم و در حوزه ؟چگونه :محمد
 شود.  نظیر به جوانان آموخته می نسل بی

ھایی از  مؤلفش در آن نمونهکه م کتابی را برای من بگویی توانی اس آیا می :احمد
 بیان کرده باشد؟  اند  که برای اسالم کرده را اصحاب و کارھای بزرگیھای   قھرمانی

 آید.  االن در این مورد کتابی به خاطرم نمی: محمد

ستيعاب اإل[ابن حجر عسقالنی یا کتاب  ]ةمتييز الصحاب يف ةصاباإل[اگر کتاب  :احمد

که در شرح حال رجال نوشته را یی ھا کتاب یا یاندلس ابن عبدالبر ]صحاباأل يف
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گاه باشی دست خواھی یافت،خواھم  به آنچه من می را ورق بزنی،اند   شده و  که از آن آ
یا فتح مکه سخن بدر یا خندق  ۀای که عالمی از غزو  در مجلسی نشستهکنون  آیا تا

انجام شده ایراد  سفاروقاسالمی که در عھد عمر یا در مورد فتوحات  ،گفته باشد
  سخن نماید؟

 ام.  خواندهدر این موضوع ولی مقدار اندکی  ام،  نشنیده: حقیقت این است که محمد
اگر مجالس ما با ذکر سیره  خواھم به آن برسی، که میاین چیزی است  :احمد

دوران او انجام شده که در این زمان در که ھایی   و جانفشانیھا  و بیان قھرمانیپیامبر 
تواند به یکی از  آیا کسی میرا تصور کند، معطر گردد چنان کارھایی تواند  کسی نمی

طعنه بزند یا در اسالم او شک کند یا نسبت به او گمان بد ببرد، پس  ج اصحاب پیامبر
ھا  آن مقامشناسند و به  برند که آنان را نمی می گمان بدھا  آن فقط کسانی در مورد

 رسند.  نمی

  ج میراث پیامبر
ترین چیز در زندگی این است که به او اجازه ندھند که به حق مسلم  سخت :محمد

 خود دست یابد! 
ای  به خصوص اگر این حق از راه درستی ثابت شود و در آن ھیچ سائبه :احمد

 نباشد. 
را  بفاطمه زھراگویی در مورد کسی که ارث  چه میپس برادرم احمد!  :محمد

 آیا این فرد با فاطمه انصاف کرده یا بر او ستم کرده است؟  به او نداد؟
باغ فدک و ادعای فاطمه بعد از وفات پیامبر که که در مورد خواھی  شاید می :احمد

 گفتگو کنیم؟ باھم  به او امتناع ورزیددر آن حق دارد و ابوبکر از دادنش 
تو با من موافق ھستی که ابوبکر ارث : چرا بحث و مناقشه کنیم و حال آن که محمد

  ؟د به او ندادوفاطمه را که حق مسلم او ب
و ابوبکر تنھا فاطمه را از ارث محروم  در شریعت اسالمی مشخص است،ارث  :احمد

به نداد و نیز ھا  آن را که سھمیه ھمگی یک ھشتم بود بهبلکه ھمسران پیامبر  نکرد،
و در مورد دیگر وارثان کنید  پس چرا شما فقط از فاطمه دفاع می زی نداد،یعباس چ

 ؟ دگویی نرسیدند چیزی نمیکه به حقشان 
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آنچه او را ناراحت  فاطمه پاره تن من است،«: فرموده است ج چون پیامبر: محمد
دیگران فرق با مه طاین حدیث در بخاری آمده است، پس فا کند،  کند مرا ناراحت می

 . »کند می
شود و اگر  اگر فاطمه خشمگین شود خدا خشمگین می» :فرماید  می و پیامبر

 . »گردد خوشنود شود خدا خوشنود می
مسلم روایت کرده است نه استدالل شما درست است اما این حدیث را امام  :احمد

ناراحت کند مرا فاطمه پاره تن من است ھر کس او را »و اما حدیث دیگر که  بخاری،
کند  ن گمان نمییدر بخاری آمده است، اما ھیچ انسان عاقلی چن »ناراحت کرده است

از فرمان  سبلکه ابوبکر قصد آزار دادن دختر پیامبر را داشته است، سکه ابوبکر
گذارند برای مسلمین  اطاعت کرد که فرمود آنچه پیامبران از خود بجا می جپیامبر

 صدقه است. 
 :گوید خداوند در قرآن می سبحان الله!، :محمد

﴿ ۖ   .]١٦النمل: [ ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥَد
 .»و سلیمان از داوود ارث برد«

 کند!  را نقص میقرآن  کنی که حدیث کنی و ادعا می و تو با این امر مخالفت می
 حوصله کن.  برادر محمد! :احمد

نکرده که چیزی از پدرش داود به ارث برد و آیه مشخص گوید که سلیمان  آیه می
دارد که آنچه  به روشنی بیان می ما سنت صحیح برایبنابراین  این ارث چه بوده است،

 سلیمان از داود به ارث برد علم و نبوت بود و چیزی از اموال دنیا و زینت آن نبود،
لیمان عمدا ذکر شده است پس اینجا اسم س مان داشت،یفرزندانی غیر از سلداود  چون

یعنی مال  تا مشخص شود که ایشان چیزی غیر از آن چیزی که نزد مردم معروف است
ن را به ارث برده است که آن ھمان علم و نبوت است که فقط به ارث برد و ثروت

  .سلیمان از میان برادرانش به ارث برد
 از آن استدالل کرد. توان  گویی صحیح نیست و نمی اما حدیثی که تو می :محمد
  ام!  ترین سخنانی است که من شنیده این از عجیب :احمد

 چرا؟  محمد:
و حدیثی که سخن تو را باطل  : اگر حدیث نظر تو را تایید کند صحیح است،احمد

 کجاست؟! مناقشه است پس انصاف و میزان عدالت در ضعیف و غیرصحیح نماید  می
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روایت شده است که پیامبر و مسلم کند در بخاری  حدیثی که سخنان تو را رد می
ھر آنچه من از خود به جا -برند  وارثان من از من درھم و دیناری به ارث نمی« :فرمود

 اضافه بود صدقه است. و بر نفقه زنان و مخارج کارگرم  -گذاشتم
است که آنچه از انبیا به ارث و برادر محمد باید بدانی که حدیثی که دال بر این 

  اند.  یت کردهاروو سنی آن را و دانش است علمای شیعه علم شود  برده می
بلکه من از گفته امام خمینی  گویم ھا را نمی یش خودم این حرفز پمن ا :محمد

حدیثی که ابوبکر « :گوید می ]132ص رسار كشف األ[کتاب کنم که در  استدالل می
 ،اند آمده ارث انبیاءصریحی است که در مورد به پیامبر نسبت داده است مخالف با آیات 

ۖ ﴿ از جمله آن آیات را تکذیب آیا جایز است که ما خدا  است، ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥَد
وییم یا اینکه باید بگ مخالف با کالم خدا گفته است،کنیم یا بگوییم که پیامبر سخنی 

 نسبت داده شده صحت ندارد؟  ج که حدیثی که به پیامبر
 چه پاسخی داری؟  احمدپس برادر 

یا اشتباه کرده یا از آنچه در  هرا نخواند ]الكايف صولأ[: شاید خمینی کتاب احمد

است که در  کردهش آمده را فرامو ]1/26حتت باب ثواب العامل واملتعلم العلم [کتاب 
و او از قداح و او ابی عبدالله و او از حمادبن عیسی بن ابراھیم از پدرش   علیاینجا 

راھی را در پیش بگیرد و در آن ھرکس « :فرمود ج پیامبر خدا :تفکند که گ روایت می
گرداند .... و فضیلت  او آسان میباشد خداوند راه بھشت را برای به دنبال علم و دانش 

و علما وارثان پیامبران  ستارگان در شب چھارده است،ماه بر سایر مانند فضیلت  عالم
علم را از خود ھا  آن و بلکهاند   نگذاشتهدرھم و دیناری از خود به ارث ن اپیامبر ھستند،

 . »به دست آورده استانی وپس ھر کس علم را بگیرد بھره فرااند   به ارث گذاشته
الدقائق میرزا محمد  کنزیا سخن خمینی را! و در تفسیر ما حدیث را قبول کنیم 

 :تحت تفسیر ۷/۳۱۸مشھدی 

﴿ ۖ   .]١٦النمل: [ ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥَد
و علم را از او اند که یعنی نبوت  گفتهسلیمان از داود به ارث برد. : چنین آمده است

بودند نفر او از میان سایر انبیا که نوزده او به ارث برد که  یا پادشاھی را از به ارث برد،
که اجازه نداد  سچرا ابوبکردانی از دیدگاه خمینی  و آیا می رسید،  می به پادشاھی

 فاطمه ارث خود را بگیرد؟ 
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 دانم.  نمی :محمد

با آیه بعد از بیان اینکه ابوبکر  ]132رسار كشف األ[در کتاب : خمینی احمد
پیامبر را ریشه کن خواست نسل  که او میاند   و گفته....  :گوید مخالفت کرده است می

با این را ھا  آن یزی از اموال دنیوی را به آل بیت پیامبر ندھدچآیا اگر ابوبکر  کند،
که در الکافی روایت شده ذکر  که چرا حدیثی رادانی  و آیا می کند؟ کارش نابود می

 کردم؟ 
 : نه، چرا آن را بیان کردی؟ محمد

رده این حدیث را ذکر ک ]93ص  ةسالمياإل ةاحلكوم[: چون خمینی در کتاب احمد
او -بن ابراھیم   این حدیث صحیح است، و ابو علی: «و آن را چنین توضیح داده است

 ». یکی از ثقات بزرگ در نقل حدیث است -بن ھاشم است  ابراھیم
: با توجه به روایاتی که در مذھب صحیح ھستند و آن را بیان کردی، در مورد محمد

 گویند فاطمه از خلیفه اول ناراحت بود و بر او خشمگین بود؟  گویی که می این چه می
: آنچه بین فاطمه و ابوبکر رخ داد به خاطر آن بود که ابوبکر کاری را که کرد احمد

فقط به خاطر آن بود که از فرمان پیامبر اطاعت کند و دستور خدا و پیامبر چنین بود، 
فرمان پیامبر حکم کند ناراحت شد  و کسی که از او خواست که به چیزی دیگر غیر از

و قسم خورد که با حاکم حرف نزند، کار خوبی نکرده است، و به خاطر این کارش 
گیرد، بلکه فردی که از حاکم بخواھد که بر خالف دستور  حاکم مورد مذمت قرار نمی

خدا و پیامبر حکم کند این کارش به جای آن که ستایشی برای او باشد بیشتر جای 
 ض است. اعترا

: برادر احمد! باید بدانی که از بس که فاطمه از ابوبکر ناراحت بود دستور داد محمد
 شرکت نکند. اش   تا شبانه او را دفن کنند و ھیچ کسی در نماز جنازه

 جھان را ستایش کنی یا مذمت کنی؟  بزرگ خواھی بانوی : آیا تو میاحمد
 کنم.  از او دفاع میگویی؟! من تا وقتی زنده ھستم  : چه میمحمد
بوده ھا  آن گویند که فاطمه با ابوبکر حرف نزد چه کسی در میان : روایات میاحمد

 که به ما رسانده که فاطمه در ھیچ موردی با ابوبکر سخن نگفته است؟ 
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نھایت این است که فاطمه بعد از آن در مورد ارث باری دیگر با ابوبکر حرف نزد، 
بوبکر صدیق به خانه فاطمه رفت و او را راضی کرد و او بلکه معروف این است که ا

 آمده است.  ]6/233 يفتح البار[راضی شد و این روایت در 
: پس قضیه درست نیست، و فقط یک اجتھاد از سوی سیده زنان محمد

 بود و ابوبکر قاطعانه قضیه را خاتمه داد. بجھان
کنند که ابوبکر  ی: چنین است، و قضیه آنگونه نیست که بعضی فکر ماحمد

ھایی که در این مورد  خواست آل بیت پیامبر را ریشه کن کند و دیگر خیالبافی می
 نمایند.  گویند و تخم اختالف را بین مسلمین پراکنده می می

 سحر و افسون 
 :فرماید : خداوند متعال میاحمد

ِٰحُروَن ﴿   .]٧٧یونس: [ ﴾٧٧َوَ� ُ�ۡفلُِح ٱل�َّ
 » شوند نمیجادوگران رستگار «
 .گوید که جادوی جادوگران باطل است با تمام وضوح آیه می 

یی؟ بگوای   تازه یخواھی چه چیز من در این مورد با شما موافقم، می :محمد
کند  که توکل و اعتماد انسان را به خدا کم میھایی  لله از چنین خرافهمسلمین بحمد 

 باشد دور ھستند.  ضعف ایمان می ۀو نشان
 آنچه جای تعجب است، این است که گروھی از شیعیان که ھر روز تعداد: احمد

کنند و بعضی از آن ایمان دارند و  ھایی را تایید می شود چنین خرافه شان بیشتر می
رساند و در زندگی  بندند و معتقدند که این چیزھا به انسان سود می بدان دل می

 انسان تاثیر دارند!  ۀروزمر
بارھا به تو که  چنان شنوم! شیعه ین چیزی است که از تو میتر : این عجیبمحمد

دھند که ھیچ معبودی جز الله نیست و محمد پیامبر خداست،  ام گواھی می گفته
معتقدند که ھمه چیز در دست خداست و ما باید از گناھکار قرار دادن عوام بپرھیزیم 

 گمان نیک داشته باشیم. ھا  آن و به
 را معذور بداند و بگویدھا  آن شوند مسلمان باید ب اشتباه می: وقتی عوام مرتکاحمد

دعا کنیم، ما ھا  آن دانند، و برای ھدایت و صالح جاھل ھستند و راه درست، نمیھا  این
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کنند تا بر چیزھایی غیر  برای اھل فتوا و مراجع وقتی مسلمین را تحریک و تشویق می
 یم؟ ای بیاور  از خدا توکل کنند چه عذر و بھانه

 کنی؟  دھی و مشخص نمی : این سخن بسیار زشتی است چرا توضیح نمیمحمد

حرز امیر المؤمنین برای « :آمده است ]94/193نوار بحار األ[: در کتاب احمد
باشد ھمان جنی که قرین است یا  کسی که جادو شده است و یا جن به دنبالش می

ترسد  کند، و یا کسی که مسموم شده و از پادشاه و یا از شیطان می انسان را بیھوش می
  :شود کند و این طور نوشته می این حرز او را حفاظت می

رشش عطنيطنيطح يا مطيطرون أكنوش  أيوش كن أيبسم اهللا الرمحن الرحيم، «

ھای   ھا و نشانه که ذکر کرد، سپس رمزھایی  شعبدهھا   تا آخر این طلسم »فريالسنون ..
 ھا تو در تو کشیده است.  عجیب و غریبی به شکل خط

 شوند و شاید عربی نیستند!  ولی این سخنان فھمیده نمی محمد:

و گاھی : «گوید می ]63املوضوعات [کتاب انی در نعخاطر عالمه ص این : بهاحمد
دانیم، و  شود چون ما معنی آن را به عربی نمی  می تلفظ این کلمات به کفر منجر

 :فرماید خداوند می

﴿ � ءٖ ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ا فَرَّ   .]٣٨األنعام: [ ﴾مَّ
 .» میا ردهکتاب فروگذار نکز را در یچ چیما ھ«

برای جلب خیر و دفع زیان تشویق ھا   به فرا خواندن جنو بعضی از علمای شیعه 
 کنند.  می

ھا طلب  را از جن خیرگویند که سود و  گویی؟ علما به عوام می محمد: چه می
 کنند؟! 

املحاسن ص [و برقی در  ]2/195 ةمن ال حيرضه الفقي[ ابن بابویه در کتاب :احمد

اند و او از ابی  صیر روایت کردهاز ابی ب ]8/325 ةوسائل الشيع[و مجلسی در  ]362
ھرگاه راه را گم کردی صدا بزن یا صالح یا بگو یا ابا «: کند که گفت عبد الله روایت می

 . »صالح ما را به راه راھنمایی کنید خداوند بر شما رحم نماید

ھویت صالح مشخص شده است، و ھمچنین در  ]8/325 ةوسائل الشيع[و در 

: ھر کس از شما گفت از علی در حدیث چھار صد آمده که ]2/618 ةبن بابويإاخلصال [
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: یا صالح به فریادم برس، چون احساس خطر کرد صدا بزند و بگوید در سفر گم شد و
در میان برادران جن شما جنی ھست به نام صالح که به خاطر شما در شھرھا دور 

دھد و  شنود جواب میزند و فقط خودش را وقف شما کرده است، ھر گاه صدا را ب می
 دارد.  کند و چھار پایش برای او را نگاه می کسی را که راه را گم کرده راھنمایی می

ثابت نشده  ج از پیامبرھا   تعامل داشتن با جندانم  : ولی تا جایی که من میمحمد
 و شاید این چیز دری بزرگ از شّر را بگشاید. 

 :فرماید احمد: خداوند می

نَُّهۥ �َ ﴿
َ
ّنِ فََزاُدوُهۡم رََهٗقاَو� �ِس َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن ٱۡ�ِ   .]٦ الجن:[ ﴾َن رَِجاٞل ّمَِن ٱۡ�ِ

آوردند و بدین وسیله بر گمراھی و  پناه میھا   به کسانی از جنھا   و کسانی از انسان«
 .»افزودند  می سرکشی ایشان

آنجا ھای   به بزرگ جندادند و   می و این کاری بوده که در گذشته مشرکین انجام
ھا   گزندی به آنان نرسد، و این کار باعث شد تا جنھا   ند تا از طرف جندبر پناه می
به کسانی دیگر غیر از خدا ھا   را بترسانند و گناھکار کنند چون انسانھا   ساننبیشتر ا

اند، پس مشرکین گذشته و با آنچه در چنین روایاتی آمده چه فرقی  پناه برده
 ! اند؟  داشته

ھا  اش را وابسته به حرکت ستاره گویی در مورد کسی که زندگی روزمره و چه می
 کرده تا اینگونه به خیر روی آورد و از شر بپرھیزد؟! 

 : آیا جھالت و توکل نکردن بر خدا در میان عوام تا این حد رسیده است؟ دمحم
را در این زمینه تالیف یی ھا کتاب سفانه علما: ای کاش کار عوام بود، اما متأاحمد

آموزد که در آن انسان به غیر از خدا وابسته  که به عوام جادو و کارھایی را میاند   کرده

 که از تالیفات سید ]لی الشفاء العاجل بالطب الروحاينإمل األ ةبلغ[شود، مثل کتاب  می
ده که شذکر مصطفی مرتضی عاملی است، و در این کتاب چیزھای عجیب و خطرناکی 

کند که این  خواند، و چنین به او وانمود می عامی را به تعامل با سحر و جادو فرا می
 کارھا از رھنمودھای پیامبر ھستند. 

آن را انجام نداده پرھیز کند، و این کارھا  ج و مسلمان باید از ھر کاری که پیامبر
پس خیر در پیروی و  اند،  شده  نمی انجام داده ج در سه قرن مبارک بعد از پیامبر

 اطاعت از سلف و گذشتگان است و شر در اطاعت خلف است اگر بر راه درست نباشند. 
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 مهر نماز 
کنید و  کنم که بر جا نماز و پارچه سجده می تعجب میھا  : از شما سنیمحمد

 نمائید.  مستقیم بر خاک سجده نمی
ھا و  یزی جز آلودگی: چرا باید تعجب کرد و حال آن که از سجده کردن بر چاحمد

 نجاسات نھی نشده است؟! 
زمین محل سجده من و برای من وسیله پاکیزگی «: در مورد این حدیث که محمد

 . »گویی است چه می
شود، اما کجا بیان شده که باید   می : این حدیث صحیح است و به آن عملاحمد

دیث بر این شود؟ ح  نمی شود و خورده فقط بر چیزی سجده کرد که پوشیده نمی
کند که سجده کردن بر ھر چیزی درست است، و نماز تنھا در مساجد  داللت می

 توانی نماز بخوانی.  مقبول نیست بلکه در ھر جای پاکی می
: مسجد پیامبر با سنگریزه و حصیر فرش شده بود او اموالی داشت اما مساجد محمد

صحاب ثابت نیست که بر لباس را با جا نمازھا فرش نکرد و از او و از ھیچ کسی از ا
 سجده کرده باشد. 

زاھدترین مردم بود و مسجد او سقفی نداشت که از آمدن باران و  ج : پیامبراحمد
: ما در کند که گفت نس روایت میأخاری از آفتاب به داخل آن جلوگیری کند، و ب

توانست به علت  خواندیم، و اگر کسی از ما نمی نماز می ج گرمای شدید با پیامبر
کرد و بر آن سجده  را روی زمین بگذارد لباسش را پھن میاش  گرمای شدید پیشانی

 نمود.  می
به این اختصاص داده نشده که  یو گنجایش است و چیز رخصتپس در این قضیه 

را ناجایز ھا   بر فرش کنم از کسانی که سجده کردن عجب میبر آن سجده شود، و من ت
 گویند سجده کردن بر خاک سرزمین کربال افضل است.  دانند و می می

ھای خود  ھا در حال نماز زیر پیشانی : منظورت مھرھایی است که شیعهمحمد
ھای مسجد را جمع کنند این مھر را زیر پیشانی  توانند فرش چون نمیھا  آن گذارند، می

 ه سجده بر آن جایز نیست سجده نکنند. گذارند تا بر پارچه ک خود می
بود، اما گروھی از شیعیان معتقدند که این خاک  : کاش در ھمین حد میاحمد

 ای دارد.  قداست ویژه
 توانی برای اثبات آن دلیلی بیاوری.  نمی : این تھمت بزرگی است و تومحمد
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گویند خاک کربال  روایت آمده که می ۸۳تقریبًا  ,101/118نوار بحار األ[: در احمد
د ابی فضیلت بسیار بزرگی دارد، و از جمله آن روایات یکی این است که مردی نز

زیادی دارم، و ھیچ دارویی ھای   من مردی ھستم که بیماری«: عبدالله آمد و گفت
: از خاک قبر حسین استفاده کن که شفای ھر گفت ام،  نبوده مگر آن را استفاده کرده

 . »کند ھراسی انسان را ایمن می بیماری است و از ھر
پس مسئله از سجده نکردن بر چیزھایی خاصی شروع شد و ما را به آن جا رسانده 

بحار [گوییم باید بر خاک حسین سجده کرد، و در فضیلت تربت حسینی در  که می

آیند از خاک   می وقتی فرزندانتان به دنیا«: از ابی عبدالله روایت شده که گفت ]نواراأل

مصباح املتهجد [. و در »بمالید، که مایه امان و حفاظت استھا  آن بر حسین به کامق

که خاک قبر حسین  است آمده ]101/135نوار بحار األ[و  ]511ص  طويس
 درد.  ھفتگانه را میھای   حجاب

دارای چنین فضیلتی  ج بود آیا نباید قبر پیامبر  می اگر این کار درست و مشروع
 بودند؟!   می دارای چنین فضیلتی سبود یا قبر علی یا حسن می

 کند.  اما جھالت انسان را کر و کور می
تواند فتوا دھد  : خوب اگر مسلمان بر تربت حسینی سجده نکند آیا کسی میمحمد

 تواند سجده کند؟  شود می شود و پوشیده می که بر آنچه که خورده می
ی ھا کتاب نماید، در  نمی گذاری کند و بدعت مسلمان از پیامبر پیروی می: احمد

 ةوسائل الشيع[و  ]22/307حكام هتذيب األ[و  ]1/332ستبصار اإل[انند شیعه م

: به ابا الحسن سوم نوشتم بن کیان روایت شده که او گفت  بن علی  از حسین ]2/595
تقیه و ضرورت پرسیدم او در جواب من و او را از سجده کردن بر پنبه و کتان بدون 

وسائل [و  ]1/174 ةفقيه من ال حيرضه الفقي[در کتاب  نوشت که این کار جایز است؟ و

سجده کردن بر زمین فرض است و بر  :از صادق روایت شده که گفت ]3/609 ةالشيع
 غیر از آن سنت است. 

بر گرانبھاترین و اگر سجده کردن بر چیزی دیگر جایز نیست چرا مساجد شیعه 
و اموال ھنگفتی در این مورد خرج شده است و حال آن که این اند   فرش شدهھا   سجاده

شیعه کار از دیدگاه بسیاری از علمای شیعه حرام است؟! و ھمچنین ھمه مساجد 
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گذارند تا به صورت  نمیھا   را مساجد را با ھمان خاکاند چ موزائیک و سنگ فرش شده
پاکی  یپس به وضوح روشن است که سجده کردن بر ھر چیز ند؟!نصحیح سجده ک

 جایز است. 

 قرآن تحریف شده و مصحف فاطمه 
و علمای اند  ه ای ھست که علمای بزرگ شیعه آن را مطرح کرد : مسئلهاحمد

 ف شده است. و آن این که قرآن تحریاند   گذشته به صراحت این قضیه را به میان آورده
توانی چنین  است، علما وارثان پیامبران ھستند چگونه می : این تھمت بزرگیمحمد

 بزنی؟! ھا  آن تھمتی را به
د را که به این موریی ھا کتاب تا چه ممعتبر شیعه را ورق بزنی ھا کتاب : بیا تااحمد

 : اند به تو نشان دھم اشاره کرده

ھایی برای تحریف قرآن از د  مثال ]1/36التفسري  ةمقدم[بن ابراھیم در  علی -۱
 سوره بقره و آل عمران ارائه داده است. 

 . ]2/357 ةنوار النعامنياأل[الله الجزائری در  ةنعم -۲
 . ۴۵فیض کاشانی در تفسیر الصافی ص  -۳

 . ]1/155حتجاج اإل[ابو منصور احمد طبرسی در کتاب  -۴

 . ]12/525العقول  ةأمر[محمد باقر مجلسی در کتاب  -۵

 . ]48قاالت أوائل امل[مان ملقب به مفید در بن محمد نع محمد -۶

 . ]298ص  ةالدرر النجفي[یوسف بحرانی در  -۷

 . ]ربابحتريف كتاب رب األ فصل اخلطاب يف[ نوری طبرسی در کتاب -۸

 ةرشح هنج البالغ ةمنهاج الرباع[حاج میرزا حبیب الله ھاشمی خوئی در  -۹

2/197[ . 
 که قرآن تحریف شده است. اند   گفتهھا  این ھمه

: پس از علمای بزرگ ما چه کسی مانده است که معتقد به تحریف قرآن محمد
ند، و آیا کسی از نک نباشد؟ و معلوم است که علمای معاصر از گذشتگان پیروی می
 علمای شیعه ھست که با این سخن الحادی مخالفت کرده باشد؟ 
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که تعدادی از علمای شیعه این امر را انکار : برای رعایت امانتداری باید بگویم احمد
مرتضی، ابی علی طبرسی در مجمع البیان، و  افرادی ھمچون صدوق و سیداند   کرده

 ھموارهاند   شیخ طوسی در التبیان، و اما دیگر کسانی که معتقد به تحریف قرآن بوده
زی در مورد شوند و گویا چی  می شود، و این علما مقدس شمرده چاپ میھایشان  کتاب

ائمه گمراھی : «آمده است ]48اوائل املقاالت ص [و در کتاب  اند!  تحریف قرآن ننوشته
ھا در جمع و ترتیب قرآن مخالفت کردند و از آنچه نازل شده بود و از  در بسیاری جاه

 ». سنت پیامبر به انحراف رفتند
ده یا از قرآن کم تحریف شھا  آن و تفاسیری ھست که آیات و کلماتی را که به گفته

 ابراھیم قمی در تفسیرش این را ذکر کرده است. که  چنان ،هاند بیان کرد شده
: شاید منظور علمای شیعه از وجود نقص و کاستی در قرآن چیز اندکی است محمد

  اند.  آن را ننوشته ج که اصحاب بعد از وفات پیامبر

ای که از ابی   را ندیده ]2/634صول األ[: چیز اندکی! شاید روایت کافی در احمد

بر محمد نازل کرد ھفده ھزار آیه  ÷قرآن که جبرئیل« :عبدالله روایت شده که گفت
 . »است

دانیم که قرآنی که در دست ماست شش ھزار و شش صد و شصت و   می با اینکه
 شش آیه است یعنی دو سوم آن ساقط شده و فقط یک سوم آن باقی مانده است. 

کسی بگوید مقدار اندکی از قرآن تحریف شده و از آن کم گردیده اشکالی و آیا اگر 
 ندارد و فقط اگر زیاد تحریف صورت بگیرد اشکالی دارد؟ 

 :گوید محمد: خداوند می

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿   .]٩الحجر: [ ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»میبه راستی ما نگھبان آن ھست م ویا بی گمان ما قرآن را فرو فرستاده«

پس ھر کس شیعه را متھم کند که معتقد به تحریف قرآن ھستند، خدا را دروغگو 
 کند.  گوید که خداوند خودش قرآن را حفاظت می قرار داده چون آیه قرآن می

که یک حرف از قرآن را کم  د: سخنت درست است، بنابراین ھر کس بکوشاحمد
تواند چنین کاری بکند، چون حفاظت قرآن را خدا به  ماید نمیکند یا به آن اضافه ن

ای و آن اینکه  دانسته  نمی خواھم به تو چیزی بگویم که قبالً  عھده گرفته است، می
 علمای شیعه شما با این استدالل تو موافق نیستند. 
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 گویم درست است.  : این ممکن نیست، و آنچه من میمحمد

و «: گوید می ]75ص  رشح الكايف الصايف[ کتاب: مال خلیل قزوینی در احمد

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ ھمچنین استدالل از آیه استدالل  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ھای  ای مکی ذکر شده است، و سوره ضعیفی است، چون آیه با صیغه ماضی و در سوره

کند که ھمه  پس آیه بر این داللت نمی اند،  زیادی بعد از این سوره در مکه نازل شده
 . »قرآن محفوظ است ...

 د برادرم محمد؟ یگوی پس چه می
 اند،  مدنی تحریف شدهھای   : اگر گفته مال قزوینی صحیح باشد پس ھمه سورهمحمد
 ای برای درستی و نادرستی آن نیست و ھیچ مسلمانی آن را محفوظ و ضابطه

 داند، و این سخن عجیبی است!   نمی
: بله، نتیجه سخن این مال ھمین است اما کسی که ھمه قرآن به طور کامل احمد

: اصل گوید کند و می او را معرفی می ۲/۲۰۳میرزا خوئی  ةغنزد اوست شارح نھج البال
 قرآن کریم نزد ائمه محفوظ است. 

ت که کاری که اصحاب و در این اس آید می و از جمله مطالبی که در گفته خوئی بر
آوری  ابوبکر و عثمان انجام دادند، این بود که قرآن تحریف شده را جمعھا  آن رأس

خوانند تحریف شده است و  دنیا مسلمین آن را میھای   در گوشه که کردند، و قرآنی
 صحیح نیست! 

آن کنید که چیزی را به شیعه نسبت دھید و حال آن که  : ولی شما اصرار میمحمد
گویید شیعیان قرآنی به نام  چیز خرافه است و حقیقت ندارد، و آن اینکه شما می

 مصحف فاطمه دارند! 
در اصول  ب الکافی در این مورد پاسخ بدھد،: بگذار تا کلینی صاحب کتااحمد

روایت  ÷بصیر روایت شده و او از ابی عبدالله بی از ]1/295 ةاحلج[الکافی در کتاب 
فاطمه  دانی که مصحف  می مصحف فاطمه نزد ماست و تو چه: کند که گفت می

: مصحف فاطمه سه برابر قرآن گفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت :گوید چیست؟ می
: گوید: گفتم شما یک حرف در آن نیست، می شماست و سوگند به خدا که از قرآن

 سوگند به خدا دانش ھمین است. 
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آیات دروغین مثل سوره والیت فراتر و شاید قضیه از حد این روایت و بعضی از 
کنند، پس چرا ھیچ کس از علما این  این مصحف را بسیاری از شعیه انکار می نباشد،

تفسیر آمده ی ھا کتاب دھند و در مورد روایاتی که در  نمی روایات را مورد اعتراض قرار
 گویند؟  د که قرآن کریم ناقص است چیزی نمینگوی و می

 شما دم از تحریف قرآن زدن دلیلی دارد؟ : آیا به نظر محمد
 : احمد: پاسخ از این قرار است

اصل آوری کردند از قضیه امامت که  جمع بدر قرآنی که ابوبکر و عثمان -۱
کند ذکری به میان  جدا میھا   اعتقادی شیعه است و شیعه را از ھمه فرقه

 . نیامده است
خواھند عوام را از  شیعه میدلیل دیگر ادعای تحریف قرآن این است که علمای  -۲

گوید خالص  تناقضی که بین عقیده شیعه در مورد اصحاب و بین آنچه قرآن می
 کنند. 

 و اعتقاداتیھا  آن ئمه و فضایلی تحریف قرآن راھی را برای بیان أسمای أادعا -۳
  اند.  ه شیعه در آن با قرآن مخالفت کردهباشد ک  می

درست و صحیحی که  گفتار چرا ما اینگویی درست است  : اگر آنچه میمحمد
  ایم؟ زند را ندیده شیعه از آن دم می

دھند، اول مقوله تقیه   می ھای زیادی برای این قضیه ارائه : علمای شیعه علتاحمد
این قرآن گذشتگان را اند   توان جواب آن را داد، و بعضی گفته است که در مناقشه نمی

 ]2/360 النعامنيةنوار األ[آن واجب است و این در کند بنابراین پنھان کردن  رسوا می
مت به سرپیچی از امیر المؤمنین ادامه امخالفان تا قیاند   آمده است، و بعضی گفته

 . ١شوند دھند و مستحق خواری بزرگی می می
: آیا عاقالنه است که مسلمانی مقوله تحریف قرآن را قبول کند و سپس ھیچ محمد

 احکام شرعی نداشته باشد؟!نوع مرجعی برای شناخت 
از معتقدان به تحریف قرآن در  یاین تناقض آشکار و تنگنایی است که بسیار :احمد

کرده  الله الجزائری راھی برای برون رفت از این تنگنا درست ةنعمآن گرفتارند، اما 

شیعیان خود را ھا  آن : روایت شده کهگوید می ]2/360النعامنية نوار األ[است و او در 

 .۲/۲۲۰خوئی  غةفی شرح نھج البال عةمنھاج البدا -١
___________________________ 
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تا در نماز ھمین قرآن موجود را بخوانند و به احکام آن عمل کنند تا وقتی اند   امر کرده
کند و آنگاه این قرآنی که در دست مردم است به  که موالی ما صاحب الزمان ظھور می

 شود.  می یرود، و ھمان قرآن که امیر المؤمنین تالیف کرده احکام آن عمل آسمان می
براین روایت قرآنی که در دست ما است به آسمان خواھد رفت، در مورد این پس بنا
دانیم باال رفتن   میکه  چنان رود؟ و  می خواھم بپرسم چرا این قرآن به آسمان توجیه می

قرآنی از  سکنیم که علی دلیل کرامت و برتری است، و ھمچنین چگونه جرأت می
 است؟! طرف خودش تالیف کرده یا بر او نازل شده 

گویند قرآن  کنند و می بینی معاصرین ھمواره تقیه می میکه  چنان و برادرم محمد!
شوند  گویند قرآن کامل است ھمصدا می تحریف نشده است و به ظاھر با کسانی که می

را فریب دھند که ما معتقد به سالمت و مصونیت قرآن ھستیم، و آیا حق فقط ھا  آن تا
 یک چیز نیست؟! 

 مظلوم هستم  ز امتی امن مظلوم
: ھمیشه از کسانی که در زندگی براساس مبدأ رفع ظلم و نابودی ظالم گام بر احمد

 کنم!  دارند تعجب می می
سردار جوانان اھل بھشت  بر از آن ظلم ھست که تر بزرگ یا ظلمیمحمد: آ

 شد؟  ÷حسین
بینیم که دچار   می : برادر محمد! این طور نیست، بعضی از برادران شیعه رااحمد
ھا  آن ریشه دوانیده کهھا  آن اوھام خطرناکی که در وجود اند،  دلیلی شده  بی توھمات

در جایی یا برای شغلی ھا  آن ملتی مظلوم و ستم دیده ھستند، و ھر گاه فردی از
شود و   می شود، و شیعه بالفاصله ناراحت پذیرفته نشود این توھم آشکارا متجلی می

 گذارید! گوید: شما بین شیعه و سنی فرق می کند و می دھانش کف می
 دارد؟  تو برای کاری چه ربطی با این موضوعپذیرفته نشدن 

خواھند از آب گل  : امیدوارم که قبول کنی که بعضی از اھل سنت ھمواره میمحمد
دوست ھستند باھم  کوشند که بین برادر سنی و شیعه که آلود ماھی بگیرند، و می

 دازند! تفرقه بین
که براساس محبت خدا و پیروی از ھایی  : چه کسی دوست دارد که مسلمانداحم
بینیم این  می متفرق باشند؟ اما آنچه را به وضوح در ھمه جااند   متحد شده ج پیامبر
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ری که است که باور جدایی در وجود بعضی از برادران شیعه عمیق است، و گویا ھر کا
کند و در   می کید بر این اصل است که سنی بر شیعه ظلمتأنباشد ھا  آن موافق با میل

 نماید.  کار و در ھر جایی حق او را پایمال می
دار آن  : چنین چیزی نیست! و ظلم چیزی است که افراد منیع الطبع و خودمحمد

 پذیرند.   نمی را
شوریم، و تجدید پیمان با  می : این شعار که ما مظلوم ھستیم و علیه ظالماحمد

مھدی و اھل بیت در ھر مناسبت و مراسم سوگواری این مفھوم را در ذھن من تجدید 
عف و بیچارگی خود را کوشند تا شعار ستمدیدگی و ض ره میکند که شیعیان ھموا می

پنھان کاری در ھای   بلند کنند، و انگیزه فقط این است که چنین باوری بعد از دوران
دادن تقیه و اینک مخالفت با ھر چیزی، در تبلیغ مبادی مذھب و سپس اصل قرار 

 یشان جای گرفته است. ھا دل اذھان و
 : مخالفت در ھمه چیز، چطور؟ محمد
تواند خودش  کنند، به من بگو چگونه سنی می : بله در ھمه چیز مخالفت میاحمد

بیند که انگشتر عجیبی در انگشتان خود  او را می هرا به شیعه نزدیک کند که ھموار
نویسد، و زنانشان پوشش بر خالف پوشش زنان  ند، و بر ماشین خود شعاری میک می

را با ھا  آن کنند، و دیگر صفاتی که ای دیگر سالم می پوشند. و به گونه اھل سنت می
کند. و  و اھل سنت را بیشتر میھا  آن کند و بلکه شکاف میان نزدیک نمیھا   سنی

 دانند.  شان را نمیدلیل شرعی این کارھایھا  آن بسیاری از
 خواھی موضوعی خاصی را در ذھن من جای بدھی؟  : شاید تو میحمدم

گارش عزیز اش به پرورد : بله برادرم محمد! مسلمان به سبب دینش و نزدیکیاحمد
زند، و  است، و عقده روانی ندارند که به مرور زمان در دل و وجودش ریشه می

را به سوی خیر و ھدایت راھنمایی کند و گمان باشد و آنان ھا  آن خواھد خیرخواه می
برد که او تنھا و ستمدیده است گویا که جامعه او را دور انداخته است، بلکه او باید  نمی

را معذور بداند حتی اگر در حق او ھا  آن نسبت به برادرانش گمان نیک داشته باشد و
 مرتکب اشتباھی شده باشد. 

 میراث جاهلیت 
 رد میراث جاھلیت بحث و گفتگو کنیم، نظرات چیست؟ : بیا در مواحمد
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 عجیبی است، منظورت را توضیح بده.  ۀ: سؤال و خواستمدمح
ما را از انجام دادن آن نھی کرده چون  ج احمد: منظورم کارھایی است که پیامبر

از افعال جاھلیت یعنی مشرکین ھستند، و ھنوز بعضی از مسلمین به آن دلبسته 
 ھستند. 

آمیز را دوست داشته باشد یا بدان   آیا مسلمانی ھست که آن امور شرک :محمد
ما را از آن نھی کرده  ج چنگ زده باشد یا کارھایی ھمانند کارھای مشرکین که پیامبر

 انجام دھد؟ 
کند و یا به انجام آن تشویق  : قبل از آن که بگویم چه کسی این کار را میاحمد

 . آورم می خواھم پیرامون آن با تو حرف بزنم مثالی نماید در مورد چیزی که می می
و ھمچنین تقسیم با  -بندی  قمار و شرط-سر یخداوند به ما فرمان داده تا از م

یعنی انسان برای کردن یا نکردن کاری به تیرھایی که در تیرش خود دارد -م زالألا
را بکند و اگر آن مراجعه کند و اگر آن که روی آن نوشته شده است که بکن درآمد کار 

نھی کرده است. آیا این کار را به  -که روی آن نوشته شده نکن بیرون آمد کار را نکند
  ای؟  خاطر آورده

 :فرماید : آنچه گفتی درست است و در قرآن کریم ثابت و خداوند میمحمد

﴿ ۗ ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق
َ
ن �َۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡ�

َ
  .]٣المائدة: [ ﴾َوأ

 شما حرام است و بر 
 . »ن اعمال، فسق و گناه استیتمام اھای تیر به پیشگوئی پردازید  که با چوبه«
اما سوال این است که آیا کسی به جایز بودن این کارھای جاھلیت فتوا داده -

 است؟ 

و در وسائل  ]1/306 التهذيب طويس[و در  ]1/131 يكلين فروع الكايف[: در احمد

بن خارجه روایت شده و او از ابی عبدالله روایت   از ھارون ]5/208 عاميل ةالشيع[
ھر گاه خواستی کاری بکنی شش تکه ورق بردار و در سه تا از آن  :کند که گفت می

 بکن برای فالنی فرزند فالنیه »من اهللا العزيز احلكيم ةبسم اهللا الرمحن الرحيم خري«بنویس 
شود!!، و در سه تا بنویس  ر نام برده میشود و ماد مالحظه کنید که پدر نام برده نمی

از فالنی فرزند فالنیه، نکن، سپس  »بسم اهللا الرمحن الرحيم خرية من اهللا العزيز احلكيم«
ھا را زیر مصالی خود بگذار آنگاه دو رکعت نماز بخوان وقتی نماز را تمام  این نوشته
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سپس  ،»ةعافي يف ةخري استخري اهللا برمحته« :کردی یک سجده کن و صد بار در آن بگو

سپس دست  »عافيةيرسمنک و يف يمورمجيع أ يف خرتيلأو يلرللهم خأ«: و بگو ینبینش
 را بیرون بیاور. ھا  آن را تکان بده و یک یکھا  آن ھا بزن و خود را به ورق

و اگر در آمد بکن  یخواھی بکن  می در آن کاری را که بکن ات هاگر پشت سر ھم س
خواھی انجام نده و اگر یک بکن در آمد  پشت سر ھم سه تا نکن در آمد کاری را که می

و یک نکن بیرون آمد پنج تا ورق بیرون کن و آن گاه ببین که کدام بیشترند و ھمان را 
 کاغذ ششم نیازی نیست. به بکن، و 

است که اگر در میان مردم به آن عمل شود ما با اھل  محمد: این از اقوال شاذ
 جاھلیت فرقی نخواھیم داشت! 

ستحباب إباب « :با عنوان و امثال آناین روایت بابی را در مورد : حر عاملی احمد

مجموع احادیث این باب پنج روایت ھستند،  ذکر کرده که، »بالرقاع وكيفيتها ةستخاراإل
ھا استخاره  خاره را بیان کرده است، که نه تنھا با رقعهو مجلسی انواعی دیگر از است

 . ۸۸/۲۲۷،۲۲۶شود  تیره استخاره میھای   شود بلکه با تسبیح و سنگریزه و چوبه می
شود چون به این کارھا  ای گرفتار می  و مسلمان عامی شیعه به چنین امور جاھالنه

که از منابع اند   ذکر شدهیی ھا کتاب و در هاسالمی از قبیل نماز و دعا داده شد پوشش
 شوند.   می اصیل دین شمرده

درست است چون شھادتین را ھا  آن : عامی و جاھل گناھکار نیستند و عقیدهمحمد
  اند.  به زبان آورده

: معنی قلبی شھادت تصدیق و اقرار به توحید خداست و اینکه ھیچ چیزی از احمد
که مشابه با -این کار  ۀنکنیم، کنندخداوند را برای مخلوقی مقرر ھای   خصوصیت

کند که درست ھمان چیزی  گمان می -تیر استھای   پیشگویی اھل جاھلیت با چوبه
داند و آیا این عامی مسکین  می است که خداوند خواسته است و خود را بدان ملزم

 :فرماید  می داند؟ و حال آن که خداوند غیب می

﴿�
َ
ّيِ أ

َ
  .]٣٤لقمان: [ ﴾َ�ُموُتۚ  ٖض َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ

 .»میرد که در چه سرزمینی می داند ھیچ کس نمیو«
پیروی کنیم یا بر خدا توکل کنیم و از آنچه ھا   پس آیا ما از جمادات و سنگریزه

 ما را بدان دستور داده اطاعت کنیم؟  ج پیامبرمان محمد
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 گماندھند  می انجام بینند که چنین خرافاتی را  می و فرزندان وقتی پدران خود را
برند که حق است و خدا و پیامبر چنین دستوری داده است و حال آن که در   می

حقیقت دروغ و باطل است و خداوند برای آن دلیلی نازل نفرموده و چیزی جز میراث 
 جاھلیت نیست. 

 مبدأ مخالفت 
که خواھد  : متحد شدن مسلمین آروزی ھر مسلمانی است و ھر مسلمانی میمحمد

 در اصول و فروع متفق شوند پس این ھمه تفرقه و اختالف برای چه؟ 
و خواسته ھمه است، اما ھر چه  یی درست است، اتحاد آرزوگو : آنچه میاحمد

ای شرعی برای رسیدن به  رسد، و به خصوص اگر در قضیه انسان آرزو کند به آن نمی
 ھم مانعی وجود داشته باشد. 

 ارب اھل سنت و شیعه محال است؟ گویی که تق : آیا میمحمد
 : صوص ذیل محال است: تقارب و به ھم رسیدن و با توجه به امور و ناحمد

ی عبدالرحمان بن اب  از عبدالرحمان ]18/84 ةوسائل الشيع[حر عاملی در  -۱

ھر گاه دو حدیث مختلف نزد شما «: فرمود ÷: صادقد که گفتنک روایت می
را بر کتاب خدا عرضه کنید، آنچه با کتاب خدا موافق بود آن را ھا  آن آمد

بگیرید، و آنچه با کتاب خدا مخالف بود آن را رد کنید، اگر در کتاب خدا حکم 
عرضه کنید و آنگاه آنچه  -اھل سنت-را نیافتید آن احادیث را بر روایات عامه 

مخالف بود به آن ھا  آن ارموافق بود آن را ترک کنید و آنجه با اخبھا  آن با روایت
 . »عمل کنید

به ھر حال در این : «دھد چنین فتوا می ]2/83الرسائل [ب خمینی در کتا -۲
ات باب تعارض حاز مرج -اھل سنت-اشکالی نیست که مخالفت با عامه 

متضاد بودند ھر کدام که بر خالف روایات اھل باھم  یعنی وقتی احادیث» است
 د. شو سنت باشد ترجیح داده می

و  ]2/81الرسائل [و موسوی خمینی در  ]18/85الوسائل [حر عاملی در  -۳

از محمد باقربن عبدالله  ]359ص  ة الرشعيةدلاأل[محمد باقر صدر در تعارض 

با دو روایت متضاد چه کار کنیم، « :گفتم ÷به رضا :کنند که گفت روایت می
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وقتی با دو روایت متضاد مواجه شدید نگاه کنید که کدام با عامه (اھل  :گفت
 . »است سنت) مخالف

 کنیم؟  : حق یکی است پس چرا ما عوام را به مخالفت تشویق میمحمد
منظورش اھل -کند که با اقوال و احکام دشمنان  : خمینی ھمواره تشویق میاحمد

: گوید می ]82ص  ةرير الوسيلحت[تابش در ککه  چنان مخالفت شود -سنت است
کنند و با  ما عمل میھای   پذیرند و به گفته  می شیعیان ما کسانیند که فرمان را«

نمایند، و ھر کس اینگونه نباشد از ما نیست. و ھر روایتی که  دشمنان ما مخالفت می
 ». موافق است آن را ترک کنیدھا  آن با روایات

بزرگ دینی سر محکمی است در برابر کسی که چنین روایات و فتاوایی از مراجع 
 دھد.   می مخلصانه فریاد تقارب و وحدت را سر

 وحدت کلمه مسلمین 
: قبل از آن که بحث و گفتگوی خود را به پایان برسانیم، آیا ممکن است که محمد

 انجامد برایم بیان کنی؟   می که به تفرقه شیعه و سنی را ترین اسبابی مھم
 : مھمترین اسباب تفرقه عبارتند از :احمد

 ھند. د  می وجود نصوصی که کسانی را که پیرو مذھب شیعه نیستند کافر قرار -۱
ناسزا گفتن و لعنت فرستادن بر سلف امت و جای دادن ھای   تجدید مناسبت -۲

  ھا.  این امور در دل
در ھا  آن شود که از تقلید کورکورانه و مقدس پنداشتن افراد که منجر به آن می -۳

 مورد منبع فتاوایشان پرسیده نشود. 
را به خاطر پوشیدن لباس روحانیت و ھا  آن وجود عالم نماھای جاھل که عوام -۴

دانند و حال  که از اھل بیت ھستند اھل فتوا میھا  آن عمامه و ادعای بعضی از
توانایی درک و فھمیدن نصوص شرعی را ندارند و حتی زبان عربی ھا  آن آن که
 دانند.   نمی م آن راو علو

احساسات کوری که کوچک و بزرگ را بدون نگاه کردن بوسیله عقل به حق  -۵
 نماید.  راھبری می

 : راه وحدت کلمه مسلمین چیست؟ محمد
  :: قضیه خیلی واضح و روشن استاحمد
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حاکم قرار دادن کتاب و سنت صحیح نبوی، طبق فھم کسانی که قرآن در  -۱
 اند.  ایراد شدهھا  آن احادیث خطاب بهنازل شده و ھا  آن زمان

 جدا کردن سره و ناسره روایات.  -۲
ھای شرک از دل فرزندان،  و زدودن شائبه ھا دل تحکیم مبانی ناب عقیدتی در -۳

 کند.  ھا و کارھایی که این رکن را مخدوش می و پرھیز کردن از ھمه گفته
گاه بودن از اینکه دشمنان -۴ چرب و نرمی  ۀلقمخواھند ما متفرق شویم تا  می آ

باشیم و به راحتی ما را فرو ببلعند، و ھمچنین دانستن این امر که ھا  آن برای
توانیم دین و ناموس و مقدسات خود را از شر دشمنان  می ما بوسیله وحدت

 محفوظ بداریم. 
خواھم که ھمه ما را بر طاعت خویش جمع نماید و مسلمین  : از خداوند میمحمد

 را متحد کند. 
 : آمین یا ارحم الراحمین. مداح

 های تقارب  راه
و وسایل تقارب ھا   کنم نشانه در پایان بعد از این گفتگوی سودمند، فکر می :محمد

شیعه و سنی آشکارند، و سبب اختالف معلوم است آیا از دیدگاه شما در دنیای واقعیت 
 توان وحدت و تقارب را متحقق نمود؟  می

غیوری است که دوست دارد اسالم در  ر مسلمانوحدت مسلمین ھدف ھ :احمد
با وحدت  مسلمین جزھای   توزان و دشمنان سر بلند باشد، و وحدت صف  برابر کینه

 ممکن نیست. ھا  آن آنان و جز با وحدت اعتقادی و عملی و زبانیھای   دل

وحممد ال اهللا إله إال  :گویند : الحمدلله قبله ما یکی است و ھمه مسلمین میمحمد

 ، و ھمچنین ھمه پیامبر و اھل بیت را دوست دارند. رسول اهللا
: دانستن شھادتین اگر گوینده آن اعتقادی درست نداشته باشد و گفتارش احمد

ال اهللا حممد إله إ ال« کلمهموافق با آنچه از پیامبر ثابت شده نباشد سودی برایش ندارد، و 

ھا اعمال  شود و دندانه ھایی دارد که بوسیله آن در باز می کلید دندانه »رسول اهللا
 :فرماید خداوند متعال میکه  چنان اند صالحی ھستند که از پیامبر ثابت شده
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﴿ ٓ َما ۠ �ََ�ٞ قُۡل إِ�َّ نَا
َ
�  ْ ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا َما َّ�

َ
لَِقآَء ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َحَدۢ� ا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعِبَ  َ�ٰلِحٗ َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� 
َ
  .]١١٠الکهف: [ ﴾١١٠اَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

چ یلح انجام دھد و ھد عمل صاید لقای پروردگارش را دارد، بایس امکپس ھر «
 .»نسازد یکسی را در عبادت پروردگارش شرک

شود که خالص برای خدا انجام شود و در آن از   می و عمل زمانی صالح شمرده
 پیروی شده باشد.  ج پیامبر

بگوییم  توانیم نمایند و بعد از آن ما می دارد که بر آن داللت میھایی  و تقارب نمونه
 : و معیارھا عبارتند ازھا   و این نمونه قارب ممکن است،که این ت

 باطن با ظاھر موافق باشد یعنی مسلمان کامًال صادق باشد.  -۱
اخالص داشتن در ھمه اعمال کوچک و بزرگ و فقط آن را برای خدا انجام  -۲

 شوند.  می دادن، و بستن ھمه درھایی که به شرک منجر
اشتباه او را بیان کنیم و  مخالفت کند ما بر آن بوده ج ھر کس با آن چه پیامبر -۳

تا کار باطل خود را تغییر دھد و مسلمین را از این اشتباه  میینمااو را نصیحت 
 بر حذر بداریم. 

را ھا  آن ی خود را از توھین به مسلمین صدر اسالم پاک کنیم وھا دل زبان و -۴
 معذور بدانیم و از لغزش آنان چشم فرو بندیم و کارشان را به خدا بسپاریم و

  :بگوییم

ِيَن  ﴿ يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
 .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 

پروردگارا! ما را و گویند  آیند می کسانی که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می«
ای نسبت به  بیامرز و کینهاند  برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

 .»یمان جای مده پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستیھا دل مؤمنان در
 : و آیا موانع واقعی ھست که از تقارب برادران شیعه و سنی جلوگیری کند؟ محمد
کسانی  اند،  برادرم محمد! موانعی ھست که علمای بزرگ آن را پدید آورده: بله احمد
که اند   فتواھایی دادهھا  آن انتظار داریم که مسلمین را متحد نمایند؛ اماھا  آن که ما از

  :کند، مثل فتواھای ذیل شکاف را بیشتر می
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که  چنان زنند، می باطل که به دین و اصحاب طعنهھای  کید بر بسیاری از دعاتأ -1
  اند.  خوئی و خمینی به انجام این دعاھا فتوا داده

ھا و صفاتی است که  پافشاری و تثبیت این عقیده که امام دارای خصوصیت -2
تمام جھان ھستی در «گویند  شایسته کسی جز خدا نیستند، مثل اینکه می

خمینی در که  چنان »کند و علی تجّلی بزرگ خداست برابر امام تعظیم می
 گوید.  تفسیر قرآن می

تاکید ھمیشگی بر اینکه والیت اھل بیت برای قبول شدن اعمال نزد خدا شرط  -3
 است، بلکه شرط پذیرفته شدن ایمان به خدا و پیامبر والیت اھل بیت است،

 گفته است.  ]512اً ص ربعون حديثاأل[خمینی در که  چنان
به ھا  آن بر آنان و متھم کردنھمیشه طعنه زدن به اصحاب و لعنت فرستادن  -4

 آمده است.  ]137رسار ص كشف األ[در کتاب که  چنان ،نکفر و زندیق بود
که نواصب یعنی اھل سنت و خوارج ملعون ھا  دل جای دادن این عقیده در -5

که منجر به انکار اند   باشند چون چیزی را انکار کرده می نجس ھستند و کالً 

 »سالميةة اإلاحلكوم«در کتاب  را این سخن خمینیکه  چنان شود. رسالت می
 گفته است. 

از اھل ھا  آن که شیعه نیستند حالل است، و فتوا دادن به اینکه مال کسانی -6

و محسن  ]1/352 ةالوسيل حترير[باشند، این فتوا را خمینی در کتاب  حرب می

 داده است.  ]615النصب والنواصب ص [المعلم در کتاب 
آموختن به مردم عامی که دادن زکات به سنی گرچه فقیر باشد جایز نیست  -7

حتی اگر از خویشاوندان باشد چون سنی با آنچه ما عقیده داریم مخالف است، 

 این را گفته است.  ]1/91 ةحترير الوسيل[خمینی در 

 :گوید می ]2/146 ةحترير الوسيل[اھل سنت حالل نیست، خمینی در  ۀذبیح -8
ھا حالل است و ذبیحه ناصبی  ھای اسالم به جز ناصبی ه فرقهھم ۀذبیح«

 ». حالل نیست گرچه اظھار اسالم کرده باشد
: اگر کافر از ھر نوع باشد یا کسی که در حکم کفار است ھمانند گوید و خمینی می

باد اگر سگ شکاری را رھا کردند آنچه سگ او شکار ھا  آن نواصب که لعنت خدا بر
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اھل سنت ھا  آن گفته بعضی از علمای شیعه نواصب از دیدگاه و طبق کرده حرام است.
 ھستند. 

ازدواج با سنی جایز نیست، خمینی در این مورد از روایتی از ابی عبدالله  -9
: نه سوگند به رد ازدواج با ناصبی پرسیدند؟ گفتاستدالل کرده که او را در مو

 باشند نواصب اھل سنت میاز ھا  آن ، و برادر محمد! منظور)١(خدا جایز نیست
تیجانی در که  چنان اند جمعی از علمای شیعه این را تصریح کردهکه  چنان

دانند مذھب نواصب  می ھمه«: گوید می ]161ص  ةهل السنأهم  ةشيعال[کتاب 
 . »ھمان مذھب اھل السنت والجماعت است

روایت آنان : بلکه گوید می ]147ص  ةاملحاسن النفساني[و درازی شیعی در کتاب 
زنند که ناصبی ھمان سنی است. و دیگر فتواھایی که در راستای تفرقه و  فریاد می

 باشند.   می عوام مسلمین ی بین مسلمین و اشاعه شرک در صفوفایجاد دشمن
به ھم نزدیک شوند و ھم گرد  ھا دل و دور کردن موانعھا   و شاید بعد از تثبیت پایه

دلیل جمع  ز او به دور از ھر افراط و تفریط و فتوای بیمحبت پیامبر و پیروی صحیح ا
 شوند و مردم متحد شوند. 

 : آمین یا رب العالمین. محمد

 هایی سودمند و خواندنی  کتاب
ارزشمند را به تو معرفی ی ھا کتاب ای از  : در پایان برادر محمد مجموعهاحمد

آمده و  ج از سوی پیامبربیشتر به حقی که ھا  آن کنم شاید با خواندن بعضی از می
 : برخی عبارتند از ھا کتاب اند پی ببری، از جمله این اصحاب بر آن گامزن بوده

 . /ینشیخ محمد ناصر الدین البا ةالصحيححادیث األ ةسلسل -۱

 . /بن حجر عسقالنی  ... حافظ ةمتييز الصحاب صابه يفاأل -۲

 دکتر ناصر قفاری.  ةصول مذهب الشيعأ -۳

 . /... عالمه ابن کثیر ةو النهاي ةالبداي -۴

 ... شیخ خالد عسقالنی. بل ضللت  -۵

 .۲/۲۸۶تحریر الوسیلة  -١
___________________________ 
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 . /بن جریر طبری رخ محمدؤتاریخ طبری ... م -۶

 ... عثمان خمیس.  من التاريخ ةحقب -۷

 دکتر عبدالله الغریب.  عتدالبني التطرف واإل ياخلمين -۸

 دکتر زید العیص.  خراأل ةوالوج ياخلمين -۹

 له الموصلی. لعبدا حتی ال ختذع -۱۰

 . /احسان الھی ظھیر هل البيتأو ةالشيع -۱۱

 محمد عبدالرحمان السیف.  وحتريف القرآن ةعرشي یثناإل الشيعة -۱۲

 . /شیخ احسان الھی ظھیر ةوالسن الشيعة -۱۳

 عبدالله القیمی.  ةسالم والوثنيالرصاع بني اإل -۱۴

 شیخ علی عبدالرحمان.  سطالب يبأبن  إعيل ةمامإو سبأبن  اهللا عبد -۱۵

 (بت شکن) آیت الله برقعی.  الصنم نقض كتاب الكايف كرس -۱۶

 محمد التیجانی عثمان خمیس.  كشف اجلاين -۱۷

 /جمع عبدالرحمان القاسم :بن تيميهإ يجمموع فتاوا -۱۸

 شاه عبدالعزیز غالم دھلوی.  ةعرشي يثناإل ةخمترص التحف -۱۹

 شیخ االسالم ابن تیمیه.  ةالنبوي ةمنهاج السن -۲۰
را بخوانم و من و تو را توفیق ھا  د : امیدوارم خداوند مرا یاری کند تا این کتابمحمد

پسندد گام برداریم و ما را ھمراه   می دارد و دھد تا به سوی آنچه او تعالی دوست می
 ل و اصحاب آن حضرت حشر کند. آپیامبرش و 

 : آمین.احمد





 
 
 
 

 پایان 

 برادر خواننده .... 
و منابع  ھا کتاب بعد از این گفتگوھای آرام و سخنان سنجیده و مستند با ادله از

ت کردن در مورد طرف دیگر اصیل، امید است که به حق روی بیاوری و قبل از قضاو
 مل کنی. فکر و تأ
دانند که گفتگوی شیعه و سنی گفتگویی است که اغلب با تندی و انفعال   می ھمه

 فایده ھمراه است.  بی
و قبل از گفتگو و بحث باید طرفین نیت خود را خالص برای خدا کنند و ھدفشان 
از مناقشه رسیدن به راه حق باشد، و راه حق فقط یک راه است، و آن ھمان راھی 

 که به یاری خدا به آن برسیم. ایم   است که ما در این کتاب کوشیده
را تایید ھا  آن ه که دلیلی ندارند و قرآن و سنتپای و مسلمان باید از سخنان بی

 اند بپرھیزد.  د و فقط با کلماتی زیبا و شیوا میان مردم عوام رواج پیدا کردهنکن نمی
بیند که به ھیچ کس توھین نشده است بلکه  و خواننده گرامی در این کتاب می
  اند.  گفته و فتوا مدارا گفتگو و مناقشه بوده

اند   ب ھمه مسائلی که بین اھل سنت و شیعه ھستند بیان نشدهشاید در این کتا
تاریکی در افکار از ھای   ولی بحمدلله بعضی از قضایا در آن روشن شده است و زاویه

و دستشان به منابع این  اند.  گرفته برادرانی که دانش خود را فقط ار شنیدن فرا می
 علوم نرسیده است روشن گردانده شده است. 

 خواھم که این نوشته مورد قبول برادران واقع گردد آنانی که ما از خداوند میاز 
د چیزی نثابت است پیروی کن ج جز اینکه از آنچه با دلیل صحیحی از پیامبرھا  آن

نمایم که ھمه را زیر پرچم اسالم و متحد بر  خواھیم، و از او تعالی مسئلت می دیگر نمی
 حق گرد بیاورد. 

 هللا رب العاملني. ن احلمدوآخر دعوانا أ

 آله وصحبه وسلم تسليام كثرياً  حممد وعىل عىل للهمأوصل 
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