
 
 
 
 
 
 
 

 پیروزی حق و شکست باطل 
 

 ای  مناظره
 های امامیه با برخی از شیعه

 
 
 
 

 بین: 
 دکتر مجدی محمدعلی مصری

 و برخی علمای رافضی اثنی عشری
 

 
  
 



 پیروزی حق و شکست باطل :کتاب عنوان

 : بین
 دکتر مجدی محمد علی مصری

 و برخی علمای رافضی اثنی عشری
 ...)شفاعت بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور، -عقاید کالم  موضوع:

 (دیجیتال)  اول نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

   منبع:
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 

 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اثنا عشری در مورد ای علمی است با یکی از سران شیعه  این کتابچه مناظره

آنھا، و این مناظره  ۀکنند اصول الھی ھدایت بخش ما، و اصول شیطانی گمراه
الحمدلله با پیروزی حق و شکست باطل به پایان رسید، و اھل سنت ھمواره 

شان  سربلند و پیروزند و شیعه امامیه سرشکسته، خواری و ننگ از چھره
 ھویداست.

 فرماید: یپس ستایش خداوندی را سزاست که م

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء  َوقُۡل ﴿  .]۸۱[اإلسراء:  ﴾...ۡلَ�ِٰطُل
 .»و بگو حق آمد، و باطل نابود شد؛ یقینا باطل نابود شدنی است«
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 اهداء

زند و  چنگ می صبه ھر مسلمان پاکی که به کتاب خدا و سنت پیامبر بزرگوارش
کند، و خویشاوندان و آل  پیروزی می صاز راه مؤمنان یعنی اصحاب بزرگوار پیامبر

 دارد. را دوست می صبیت پیامبر
کنم تا بیش از پیش به اصولی که باورھای گروه رستگار  این کتاب را به او اھدا می

 ھای آن استوار است تمسک بجوید. (اھل سنت) بر پایه
نماید و برای نشر سنت و  به ھر عالم و دانشمندی که بر علم خویش عمل می

کوشد. تا بداند  کند و در راه پیروزی حق و نابودی باطل می بارزه با بدعت تالش میم
نمایند و در  که در راه مبارزه با اھل بدعت و گمراھی برادرانی دارد که او را یاری می

 کنند. مقابل مشرکان و کّفار سینه سپر می
مستقیم خدا ھای تفرقه و گمراھی به دنبال صراط  کسی که در میان راهو به ھر

 گردد. می
و سنت را از بدعت و ایمان را از کفر و  یتا حق را از باطل و ھدایت را از گمراھ

 پاکیزگی را از آلودگی و رستگاری را از ناکامی تشخیص بدھد و بداند.
ریزد که جنایتکاران  و به ھر کسی که برای وحدت پوچ و تقارب دروغینی اشک می

 دھند. که حسن نیت دارند فریب میدالن و آنان را  با آن ساده
تا بداند که در میان نور و ظلمت و در میان کفر و ایمان و در میان پرھیزگاری و 

ای وجود ندارد. و تا آن که بداند که مسلمان راستین به ستمگران و  دینی راه میانه بی
کند که  شود زیرا او به فرموده الھی عمل می گردید و به آنان متمایل نمی گمران نمی

ْ إَِ�  َوَ� ﴿ گوید: می ِينَ ٱتَۡرَكُنٓوا ُ�ُم  �َّ ْ َ�َتَمسَّ ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  �َّارُ ٱَظلَُموا مِۡن  �َّ
وَن  ۡوِ�َآَء ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

َ
کنید که آنگاه  و به ستمگران گرایش پیدا می« ]١١٣هود: [ ﴾١١٣أ

 .»گیرد آتش دوزخ شما را فرا می





 
 

 مقدمه

عاملنا، أئات ينفسنا وسأعنه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور يهللا، نحمده ونست ان احلمد

 يكال اهللا وحده ال رشإله إن ال أشهد أله، و يضلل فال هادياهللا فال مضل له، ومن  يدهيمن 

ه وعلی آله وصحبه يعل كه وسلم وبارياهللا علنّ حممداً عبده ورسوله، صلی أشهد أله، و

 !وبعد ،نيمجعأ

روایت شده است که امت اسالمی به ھفتاد و سه  صدر حدیث صحیح از پیامبر
گروه روند.   به جز یک گروه به دوزخ میھا  گروه گروه تقسیم خواھد شد و ھمه این

اند چنگ  و اصحابش بر آن بوده صرستگار ھمان گروھی است که به آنچه پیامبر
زند، ھمان اصحابی که آنان پیشوای مؤمنان و سرور پرھیزگاران و بھترین مردم بعد  می

اند،  از پیامبران ھستند، و بھترین اّمتی ھستند که برای ھدایت مردم آفریده شده
 فرماید: خداوند متعال می

َ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱ َ�ُ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡصلِهِ  ای که گروه  عقیده و شیوه ]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

رستگار (اھل سنت و الجماعت) بر آن ھستند براساس تمسک به سّنِت پیامبر و پیروی 
 مؤمنان استوار است.از راه 

علمای گروه رستگار, اصول گمراھی ھفتاد و دو فرقه ی گمراه,  که سزاوار و عید 
اند که  اند و ھمه به این نتیجه رسیده و بر آن اتفاق کرده دوزخ ھستند را بررسی نموده

ھا شیعه ھستند و آنان آن را شیعه باطل، یا شیعه گمراھی، و یا  ترین این فرقه گمراه
ھای اسالمی است زیرا  تریِن فرقه ھوا و ھوس گمراه ۀاند. شیع ھوا و ھوس نامیده شیعه

آنھا قومی ھستند که باورھایشان نه براساس عقل استوار است و نه مستندی شرعی 
 ترند. دارند، پس آنان مانند حیوانات بلکه گمراه

شان تقریبًا نماید این است که شیعه گمراه خود تر از این می و آنچه مشکل را بیش
ترین آن، فرقه اثنا عشری است، چون  به سیصد گروه گمراه تقسیم می شوند و گمراه
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که ھرجا  اند، و ھای گذشته و کنونی، محکم چسبیده ھا به ھمه گمراھی اثنا عشری
 نمایند. صراط مستقیم باشد با آن مخالفت می

کننده استوار است،  دین و آئین این فرقه گمراه براساس اصولی بسیار پوچ و گمراه
دین آنھا بر پایه تردیدافکنی در حّقانیت کتاب خدا و بر پایه انکار سّنت و غلو در ائمه و 

و مخالفت با آنھا استوار است، و ھمچنین دروغ و نفاق و  صتکفیر صحابه پیامبر
 فریب و تجاوز به زنان به نام صیغه و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم به نام مبارزه
با دشمنان اھل بیت از اصول دین آنھاست. آنھا مدعی ھستند که آنان پیروان اھل بیت 

باشند و حال آن که آنھا بزرگترین مخالفان اھل بیت ھستند و بلکه از رھنمود اھل  می
بیت متنّفر و گریزانند. اّما با وجود گمراھی و فساد و دروغ و نفاقی که شیعه امامیه با 

روزھا فّعالیت زیادی می کنند تا مردم را از راه حق و صراط مستقیم خود دارند در این 
کند تا سعی و کوشش  بازدارند، شیطان در این راستا یاور آنھاست و آنان را تشویق می

خود و وقت و مال خود را برای نشر و گسترش بدعت خویش و فراگیرکردن کفر خود و 
 نمودن باطل خویش مبذول دارند.  یاری

 فرماید:  د متعال میو خداون

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  �َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ِۚ ٱَ�َفُرواْ يُنفُِقوَن أ فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  �َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ وَ  ِينَ ٱَعلَۡيِهۡم َحۡ�َ وَن  �َّ ُ ٱ ِ�َِم�َ  ٣٦َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ ِمَن  ۡ�َبِيَث ٱ �َّ
ّيِبِ ٱ ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  ۡ�َبِيَث ٱَو�َۡجَعَل  لطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَ�ِيٗعا َ�َيۡجَعلَهُ  ۥَ�َ

ُ
ِ� َجَهنََّمۚ أ

ونَ ٱُهُم  کنند تا از راه خدا   کافران اموال خود را خرج می« ]٣٧-٣٦األنفال: [ ﴾٣٧ لَۡ�ِٰ�ُ
حسرت و ندامت ایشان خواھد  ۀواھند کرد اما بعدًا مایبازدارند آنان اموالشان را خرج خ

گمان کافران ھمگی به سوی دوزخ رانده  گشت و شکست ھم خواھند خورد. بی
شوند. تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و برخی از  گردند و در آن گرد آورده می می

ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی ایشان را روی ھم انباشته کند و آنگاه به 
 »ان بیندازد آنان زیانکارند.دوزخش

لوح را به نام دوستی و محبت  و من وقتی دیدم که اینھا بعضی از مسلمین ساده
دالن ما  زده شدم، ساده کشانند وحشت اھل بیت به سوی مذھب گمراه شیعه می

دانند که ادعای محبت اھل بیت فقط پوششی است که بوسیله آن مسلمین را از  نمی
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مشان جدا کنند و آنھا را بر آن دارند تا در قرآن شک نمایند و به دین و ایمان و اسال
 خداوند کفر بورزند واصحاب را فحش و ناسزا بگویند و با مسلمین دشمنی ورزند.

دیدم که مخالفان حق و شیعه باطل به باطل خود پایبند ھستند و برای  وقتی می
کنند غیرتم به  ری نمیکوشند و اھل حق برای آئین راستین خود کا گسترش آن می

 ناإال باهللا، إقوة  حول وال ال«تواند بکند جز آن که بگوید:  آمد اما انسان چه می جوش می

 .»ه راجعونيلإنا إهللا و
گمراه سھمی داشته  ۀخواست خداوند چنین بود که من ھم در مبارزه با این فرق

زد من آمدف علت باشم، چنانچه روزی یکی از جوانان حیران و سرگردان اھل سنت ن
شیعه به سوی او دراز شده بودند و از آن  ۀھای پلید و آلود حیرت او این بود که دست

جا که این جوان از عقاید اھل سنت و حقیقت این تباھکاران پلید ناکس اطالعی اندک 
داشت بنابراین آنھا از ھمین رھگذر بر او وارد شده بودند، و توانسته بودند گاھی با مکر 

یب و گاھی با تشویق و تطمیع و گاھی با اظھار دوستی دروغین به جنگ عقیده و فر
درست و صحیح او بروند. و آنان خود را دوستداران اھل بیت معّرفی کرده بودند از این 

سواران میدان حق گمان برده بود، اما  رو آن جوان بیچاره آنان را فرشتگان الھی و شه
که اگر کسی اھل بیت را دوست دارد حتمًا با دشمنان خیلی زود به او فھمانده بودند 

آنھا دشمن باشد و دشمنان اھل بیت را نفرین کند و ناسزا بگوید، جوان بیچاره گمان 
برده بود که دشمنان اھل بیت یھودیان و مسیحیان یا مشرکین و ملحمدان و 

ود که به او پرستان یا دیگر دشمنان اسالم و مسلمین ھستند، اما مصیبت اینجا ب بت

ھستند که مرتد و کافر و زندیق و منافق  شخبر دادند که دشمنان اھل بیت صحابه
 !اند! بوده

داند که اصحاب کرام پیشوای مؤمنان  خواند و به یقین می و از طرفی او قرآن را می
گرفتن  سواران میدان حق ھستند و خداوند آنھا را برای به دوش و حامالن اسالم و شه

ن خویش برگزیده است و آنان را بھترین امتی قرار داده که به سود مردم امانت دی
اند، و آنان را بھترین یاوران پیامبران قرار داده است، و ھمواره در قرآن  آفریده شده

ستاید، و آنان را  نماید و آنان را می خواند که خداوند از صحابه اعالم رضامندی می می
نماید،  و نیکوکاران، مؤمنین، مجاھدین، صابرین و شاکرین خطاب میبه پرھیزگاران 

اینجا بود که آن جوان در مورد دوستان شیعه خود شک کرد، و اینجا بود که آن 
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بر اھل  شصدھا روایت دروغین که حکایت از ستم صحابه  ھای در لباس میش گرگ
ک شد و آرزو کرد ای کاش نماید برای او آوردند و او به تمام اسالم خود مشکو بیت می

به دنیا نیامده بود، و در این ھنگام پیش من آمد و از حیرت خود شکایت کرد و به 
 گشت. دنبال حقیقت می

گاه نمودم که اھل حق  من حقیقت روشن و درخشان را برای او بیان کردم و او را آ
ھل بیت باشند و دوستداران اصحاب و ا اھل سنت ھستند که پیروان قرآن و سنت می

 پیامبرند و اھل اتحاد و وحدت و اھل اسالم و ایمان و احسان ھستند.
گاه کردم و او را با خبرنمودم که اینھا  و ھمچنین او را از حقیقت این شیطان ھا آ

اند، و اگر تقیه و  کافر و مرتد ھستند، و بیشتر علمای اسالم به کافربودنشان حکم کرده
بودن آنھا حکم  ودکان و زنان و دیوانگان به کافرنفاق و دورویی آنھا نبود حتی ک

 کردند. می
اشان این است که ھر کفری  و به او گفتم که پیروان دین امامیه تمام تالش و سعی

پرستان مشرک  اند گرد آورند و ھر شرکی را که بت ھای کافر به زبان آورده را که ملت
و اغراقی که یھودیان و مسیحیان و  ھر غلو اند فراھم آورند، و گذشته بدان گرفتار بوده

اند را به عنوان دین ارائه دھند و آنھا ھمه  منحرفان در منجالب آن سقوط کرده
ھا  اند دارا ھستند و ھمه گمراھی ھا و ملحمدان دارا بوده ھایی را که باطنی بندوباری بی

نند شیعه نیز ز ھای گمراه معاصر در آن دست و پا می ھایی که فرقه ھا و خرافات و بدعت
 در آن غرق ھستند.

اند و  اشان را از یھودیان و گمراھی و غلوشان را از مسیحیان گرفته آنھا فرومایگی
 اند. اند و تقیه و نفاق را از ملحدان گرفته بیشتر عقایدشان را از مجوسیان فرا گرفته

را و از  بدعتشان –مجوس این امت  –قدریه اند و از  عقیده جھمی را از جھمیه گرفته
اند. و به او  شان را گرفته  سری سبک  معتزله گمراه اعتزال را و از خوارج حماقت و

اند و  اند مگر آن را فرا گرفته امامی ھیچ گمراھی را ترک نکرده گفتم که شیعه دوازده
اند، و ھر کجا گمراھی و غلو  ھیچ جھالت وخرافاتی نیست مگر آن که بدان ایمان آورده

ھا ھستند و  اند، پس آنان شیعیان شیطان اند آن را به تن کرده فتهو خیانتی یا
باشند، و آنان منافقان حقیقی ھستند که ادعای ایمان  ھایی از نوع انسان می شیطان

دھند و  کنند و مؤمنان پرھیزگار را فریب می نمایند اما کفر و نفاق خود را پنھان می می
برند و از یقین خارج کرده و وارد شک  به کفر میایمان بیرون آوره و  ۀآنھا را از دایر
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کنند و آنان را گرفتار حیرت و  نمایند و آرامش و اطمینان را از مؤمنان سلب می می
نمایند، و تنھا چیزی که مایه دلجویی ماست فرموده الھی است که  سرگردانی می

 فرماید:  می

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 ]١٤٥النساء: [ ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا  �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

 »ترین جایگاه دوزخ ھستند و ھیچ یاوری نخواھند داشت. منافقان در پایین«
سخنان من دوستم را راحت کرد و او اعتمادش به اسالم و ایمان و تقوایش بازگشت 

ز پیش من رفت. روز داشت ا را گرامی می شو با وضعیتی خوب در حالی که اصحاب
اند و منتظر شما ھستند و آنان تصمیم  ھا جمع شده دّوم باز پیش من آمد و گفت، شیعه

اند با شما مناظره کنند، با توّکل بر خدا با آنھا مناظره کن. به او گفتم: این قوم تا  گرفته
آخرین گرفتار ھوا و ھوس خود ھستند، و آنھا حق را از ھیچ کس حاضر نیستند 

 وند.بشن
و آنان دروغگوترین مردم ھستند که دروغ را دین و عبادت و فضیلت و مایه تقرب 

دانند، و ھر قشری از مردم که دروغ در آن رواج داشته باشد حق را  به خدا می
ھا قومی  پذیرند، و شیعه دھند و اگر آن را بشنوند پند نمی پذیرند و به آن گوش نمی نمی

کنند، و مناظره با  ه در دل دارند چیزی دیگر اظھار میفریبکار ھستند که غیراز آنچ
 ای ندارد. آنھا فایده

و عالوه از این آنان قومی ھستند که عقل و خرد ندارند که پند بپذیرند وھمچنین 
روایات و نصوص صحیحی ندارند که بدان مراجعه کنیم و بوسیله آن با آنھا بحث و 

ف و احساسات دروغین و تعصب جاھالنه و ای از عواط مناقشه نماییم، آنان مجموعه
اند و با  پذیرد به عنوان دین پذیرفته ھایی را که ھیچ دین و عقلی نمی خرافات و افسانه

ھا ھستند،  کنند و شیفته و دلباخته این احساسات و خرافات و افسانه آن زندگی می
 ای خواھد داشت؟! پس کجا مناقشه و مناظره با آنھا فایده

قانع نشد و من با دلی ناخواسته برای مناظره رفتم و در حقیقت تقدیر اما دوستم 
 الھی بود که با آنھا مناظره کنم.

و این مناظره طوالنی شده و بیشتر موارد اختالفی در آن مطرح گردید و به مدت 
 دو روز ھمه روزه بعد از نماز عشاء تا نماز صبح ادامه یافت.

آمد تا اینکه در پایان  من به فضل خداوند و توفیق او حق به راحتی به زبانم می
مناظره دوستم فریاد برآورد: ستایش خداوندی را سزاست که حق را آشکار کرد، 
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ستایش خداوندی را سزاست که حق را آشکار کرد، من اینک دوباره به دنیا آمدم و 
 را بر زبان تو بلند کرد.طعم حق را چشیدم، سپاس خداوندی را که حق 

حق زبانشان بسته شده  ۀو شیعه در این مناظره سرشکسته و خوار بودند و بوسیل
گویم خداوندی را که حق و دلیل را آشکار نمود، تا ھر آن کس از  بود، پس سپاس می

گردد از  شود از روی دلیل ھالک گردد وھر آن کس که زنده می حاضران که ھالک می
روی دلیل زنده بماند, و برای آن که مسلمین مستفید گردند و افراد غافل از خطر 

گاه شو اند از ھمراھی و ھمنشینی اینان برحذر داشته  ند و آنانی که اغفال شدهاینھا آ
دھند  لوحانی که اشک وحدت و تقریب بین مذاھب را سر می شوند، و برای آن که ساده

شرکت کرده شوند و علمای پاکدل حقیقت اینان را بدانند و از کفر و شرک و بدعت و 
بندوباری و فساد و  نفاق و خیانت و بیگمراھی و جھالت و خرافات و دروغ و فریب و 

گاه شوند، به خاطر ھمه این موارد بر آن شدم تا این برخورد صادقانه  الحاد و ... اینھا آ
و دلیل روشن را سپرد قلم نمایم و آن را بنگارم. امیدوارم خداوند آن را برای مسلمین 

گاه حقیقت دشمنان کردن مسلمین از  سودمند بگرداند و مشارکتی باشد در راه آ
 نمایم. فریبکار و مّکارشان. اجرء پاداش خویش را از خداوند مسئلت می

 مؤلف
 مجدی بن محّمد بن علی بن محمد

 قه  ١٤١٧الثانی سال  جمعه ھیجدھم ربیع
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 فصل اول:
 نشینی سّید شیعه مناظره اول و عقب

 مقدمه مناظره
ای است که بین من و یکی از سادات شیعه دوازده  آنچه پیش روی دارید مناظره

تقدیر الھی چنین بود که من در این مناظره شرکت کنم.  امامی انجام گرفته است،
بدون آن که از پیش برای آن ترتیبی اتخاذ کرده باشم اما خواست الھی چنین بود که 
به بھانه این مناظره حق برای افرادی از اھل سنت که فریب دعوت پلید یکی از 

ظاھر دم از  مؤسسات شیعه را خورده بودند واضح و روشن گردد، این مؤسسات به
زنند اما در واقع برای گسترش مذھب شیعه در میان آن  تقریب مذاھب و وحدت می

کند.  دسته از جوانان اھل سنت که اطالعات کافی از عقاید خویش ندارند فعالیت می
قرآن و سنت دچار شک و تردید  ۀھا جوانان را دربار خواھند با این فعالیت آنھا می

آنھا را در مورد اصحاب پیامبر که مورد تأیید خدا ھستند را به  نمایند و باور و اعتماد
شک و تردید تبدیل کنند وجوانان را بر آن دارند تا درعدالت و مقام این الگوھای نیکو 
شک کنند و آنھا را نفرین و ناسزا بگویند و تجاوز به جان و مال و ناموس ھر مسلمانی 

 را حالل بدانند.
کوشند تا جوانان رااز حق به سوی باطل و از  ای شیعی میھ و خالصه اینکه مؤسسه

کنند،  ھدایت به سمت گمراھی بکشانند، و دراین راستا از ھر مکر و فریبی استفاده می
 فرماید: اما ھرگز حق نابودنخواھد شد و باطل پیروز نخواھد شد، زیرا خداوند متعال می

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء  َوقُۡل ﴿ و بگو حق « ]٨١اإلسراء: [ ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا  ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
 »گمان باطل نابودشدنی است. آمد و باطل از میان رفت بی

این مناظره به دارازا کشید و ھمه جوانب اختالفی بین اھل حق (اھل سنت و 
الجماعت) و بین اھل باطل (شیعه) را در برگرفت، و حق روشن گردید، تا اینکه در 

خوردگان فریاد کشید (ستایش خداوندی را سزاست که حق را  ایان یکی از فریبپ
آشکار گرداند، ستایش خداوندی را سزاست که حق را آشکار گرداند، اکنون تازه به 
دنیا آمدم و حق را شناختم، ستایش خداوندی را سزاست که حق را بر زبان تو آشکار 
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پس سپاس خداوندی را که حق را آشکار گرداند)، و شیعه خوار و سرشکسته بودند، 
ماند از  که زنده میھرکس  شود از روی دلیل ھالک بگردد و ھالک میھرکس  گرداند تا

 روی دلیل زنده بماند.

 سبب مناظره
ای ندارد، زیرا آنھا به حق  سخت بر این باور ھستم که اغلب مناظره با شیعه فایده

دانند، و ھر  عبادت و مایه تقّرب به خدا میدروغگوترین مردم ھستند و دروغ را دین و 
قشری که اینگونه باشد مجادله با چنین قشری فایده ندارد چون که به ظاھر چیزی 

باز ھستند و تا آن جا که  گویند و دل و درون خود چیزی دیگر دارند، و حقه دیگر می
یرد اما در واقع پذ دھند و اگر با آنھا غالب شوی به ظاھر حق را می توانند فریب می می

 ای به بار نخواھد آورد. دھد و مجادله و بحث با آنھا فایده تو را فریب می
باشند و بدین  و ھمچنین آنھا قومی ھستند که تا بناگوش غرق در ھواپرستی می

 توانند به حق گوش دھند یا در آن فکر کنند. سبب نمی
گیرند و نه نصوص را  و معضل سّوم این است که آنھا نه از عقل و خود کار می

فھمند زیرا آنھا با یک سری  بزنی نمی پذیرند، اگر از نظر عقلی با آنھا حرف می
کنند که ھیچ عقل و دینی آنرا  ای زندگی می احساسات فریبنده و خرافات جاھالنه

ھا و خرافات ھستند. و اگر در  پذیرد، اما آنھا به شّدت شیفته و فریفته این یاوه نمی
وص و روایات با آنھا سخن بگویی خواھی دید که آنھا از ھمه مردم نسبت چھارچوب نص

دھند چنین است پدر بزرگم به روایت  تر ھستند، احادیثی که ارائه می به نصوص نادان
 گویند قلب من به حکایت از پروردگارم گفت..، از جبرئیل به من گفت، یا می

داشتم که مجادله و گفتگو با اینھا با توجه به این موارد و مواردی دیگر باور قطعی 
ای ندارد. کوتاه سخن اینکه بر حسب تقدیر الھی در این مناظره شرکت نمودم. و  فایده

خو و مؤدب از جوانان اھل سّنت که اطالعی اندک از  علت این بود که جوانی خوش
رانه دستھای جنایتکا ھا افتاده بود و کتابھای اھل سنت و الجماعت داشت در دام شیعه

گاھی اش بر  شیعه به سوی عقل و قلب او دراز شده بود و آنھا از رھگذر جھالت و قّلت آ
او وارد شده بودند و توانسته بودند از این راه به جنگ عقیده صاف و پاک او بروند آنھا 

دادن او شده بودند، تا جایی که او گمان  با تظاھر به محبت و دوستی موفقی به فریب
ھا بھترین مردم و دارای بھترین دین ھستند، و وقتی کامًال به  ین شیعهبرده بود که ا
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سخن گفته بودند و بیان  صآنھا اعتماد کرده بود با او در مورد اھل بیت پیامبر
داشته بودند که آنان پیروان اھل بیت ھستند ھمان اھل بیتی که در ادوار تاریخ مورد 

ه آنان شیعه و پیروان علی ھستند ھمان ستم قرار گرفته است، و ادعا کرده بودند ک
ھارون  ۀاو را برادر خود قرار داد و به او گفت تو برای من به منزل صعلی که پیامبر

علی را دوست ھرکس  نسبت به موسی ھستی، و پیامبر در مورد او فرمود: بار خدایا
گفته  ورزد با او دشمنی کن، و با علی دشمنی میھرکس  دارد او را دوست بدار و می

بودند که ما دوستداران حسن و حسن و مادرشان بانوی زنان بھشت ھستیم، و چنین 
و چنان ھستیم. باالخره جوان بیچاره گمان برده بود که آنھا فرشتگان خداوند ھستند 

دھم  که آنھا را برای ھدایت او فرستاده است... و اینک فرصت را در اختیار او قرار می
 کند. خود و وضعیت آنھا را برای ما بیان میاو بھتر حالت و وضعیت 

 :گوید جوان حیران از حالت خود و علت حیرتش سخن می
شدم، او به من  آن جوان با اخالق پیش من آمد، اولین بار بود که با او آشنا می

 کنم ای کاش به دنیا نیامده بودم. گفت: فالنی من به شّدت حیران ھستم و آرزو می
اش رحمت الھی ھمه چیز را در برگرفته است، و ما را فرمان داده به او گفتم: آرام ب

بردم که در  دادم و گمان می که از رحمت او نامید نباشیم و ھمچنان او را دلجویی می
 دانستم مشکل او چیست. تنگنای سختی گرفتار است اما نمی

ام  گم شده ام شاید ام و پیش تو آمده تو شنیده ۀاو به من گفت: چیزھایی خوبی دربار
 را نزد تو بیابم، و نسبت به تو حسن ظن دارم.

 حّلی بیابی. به او گفتم: بفرما مشکلت را بگو شاید اگر خدا بخواھد راه
ام و با ھمدیگر دادوستد  جوان گفت: مّدت زمانی است که با جوانی شیعه آشنا شده

 صل بیت پیامبرکردیم و روابط محکمی با ھم داریم، او در مورد اھ و رفت و آمد می
زد، و در حقیقت عشق و محّبت شدید او به اھل بیت بیش از  ھای زیادی می حرف

پیش توجه مرا به او جلب کرد، چرا چنین نباشد در صورتی که ھر مسلمانی باید اھل 
 فرماید:  بیت را دوست داشته باشد زیرا خداوند متعال می

﴿ �ۡ
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 »خواھم مگر دوستی با خویشاوندان. بگو از شما مزدی نمی«
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تواند مؤمن واقعی باشد مگو آنکه مرا  فرماید: (ھیچ کس از شما نمی می صو پیامبر
از پدر و فرزندش و از ھمه مردم بیشتر دوست داشته باشد)، و تردیدی نیست که 

 دارد. را از خویشاوندان خود بیشتر دوست می صمؤمن خویشاوندان پیامبر
گذار  و بدعت دانستم که شیعه قومی گمراه با وجود آن که چون ھر سّنی می

تر شد. و روز به روز او به من  ام با این جوان شیعه بیشتر و عمیق ھستند تعّلق و رابطه
گرفت. تا جایی که او با ماشین  شد و بیشتر محبت او در دلم جای می نزدیکتر می

آمد تا بسیاری از کارھایم را انجام دھد، و او توانست با بزرگواری و  خودش پیش من می
گوید: (ھرگاه با انسان بزرگواری محبت و  اش مرا بخود، چنان که شاعر می مھرورزی

 .ای) نیکی کردی گویا مالک او شده
بردم  گفت که قبل از آن من گمان می او از عقاید بسیار خوب و نیکویی سخن می

ھا  گفت که او و ھمه شیعه ھا فاصله دارند، او می که شیعه از چنین عقایدی فرسنگ
در مورد او  صای که پیامبر ترش فاطمه زھرا را دوست دارند، فاطمهپیامبر و دخ

 او را اذیت کند مرا اذیت کرده است وھرکس  تن من است، ۀفرموده است (فاطمه پار
مرا اذّیت کند خدا را اذّیت کرده است) و فاطمه بانوی زنان بھشت است، و ھرکس 

را دوست داریم، و گفت حسن و حسین که سرور جوانان اھل بھشت ھستند  می
گفت من و ھمه شیعه علی را برادر و دوست و داماد پیامبر را دوست داریم، من  می

داشتم و به  دادم و او را بزرگ می کردم و در دل خود به او حق می ھیچ اعتراضی نمی
داریم، و او ھم به ناچار چیزی  طور اینھا را دوست می گفتم: ما ھم ھمین او می

 گفت. نمی
اخالق و  تر شد و او مرا پیش دوستانش که ھمه مانند او خوش من با او محکمروابط 

گانی تکردم اینھا انسان نیستند بلکه فرش برد، و من احساس می مھربان بودند می
روند، ھرگاه کاری می داشتم او سر صبح پیش من بود، و  که روی زمین راه می ھستند

استند مرا برسانند، و اینطور مھربانی و خو خواستم به جایی بروم ھمه می ھر وقت می
شیعه شنیده  ۀدوستی تا اینکه کتاب زیبایی به من دادند که در آن چیزی از آنچه دربار

 ۀشد، و ھمیشه آن کتاب را به خاطر دارم که مرا بر آن داشت تا دربار بودم یافت نمی

این کتاب  ، بوده»مسارهم ،منهجهم ،ت مقامهميالب  هلأ«شیعه فکر کنم، اسم آن کتاب 
خواندند و اھل بیت در آن احادیث  مملو از احادیثی بود که به محبت اھل بیت فرا می

مورد ستایش قرار گرفته بود و ھمچنین ھمه این احادیث مورد تأیید اھل سّنت بود، اما 
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برد که آنھا بدان معتقدند، سؤاالتی  ای می این کتاب آھسته آھسته مرا به سوی عقیده
گفت، و چنان که از کتاب  آورد و بعد از چند سطر به آن پاسخ می من پدید می در ذھن

دارند، و ھر  آمد شیعیان به قران و حدیث ایمان دارند و اھل بیت را دوست می برمی
 مسلمان یکتاپرستی باید اینگونه باشد.

از دوستم خواستم که در مورد مذھب شیعه سخن بگوید، و گفتم  ،بنابراین
را ناسزا  صشنیدم که مذھب شیعه مذھب گمراھی است که اصحاب پیامبر می
ورزد و ھمچنین به تحریف  داند و با اھل سنت دشمنی می گوید و آنھا را کافر می می

قبول ندارند،  بینم که کتابھای شما ھمه این چیزھا را قرآن معتقدند، و اینک می
 بنابراین در مورد تشّیع به من بگو.

) ١او کتابی به من داد که اسم آن را ھمیشه به به خاطر دارم آن کتاب (المراجعات
بود، چند بار این کتاب را مطالعه کردم، و از شیخ بزرگ ازھر که در مقابل ھمه دالیل و 

الدین موسوی  شرف ھای جوانی از جوانان شیعه آن وقت به نام عبدالحسین سخن
کردم. از دیدن این کتاب  پذیرد تعجب می گوید را می شود و ھمه آنچه او می تسلیم می

خوانند، و تصور  گفتم: چرا اھل سنت این کتاب را نمی بسیار خوشحال شدم و می
کردم ھیچ مانعی برای وحدت شیعه و سنی جز اینکه علمای ما حقیقت شیعه را  می

د، با کمک دوستم وحدت را اینگونه فھمیده بودم که بایدھمه اھل دانند وجود ندار نمی
و اھل بیت  صسنت شیعه شوند تا ھمه ما سوار بر کشتی نجات شویم کشتی پیامبر

 .شاو
ام بیشتر شد تا  حدود چھار ماه به ھمین صورت گذشت، و ارتباط من با برادر شیعه

 و ای کاش نرفته بودم! کردم، ھای علمی شرکت می اینکه ھمراه با او در جلسه
رفتم زیرا عادت داشتم که ھر وقت اسم ابوبکر و  شاید تعجب کنی! بله ای کاش نمی

 صصدیق یار غار پیامبر سالله عنھما، چون ابوبکر شنیدم بگویم: رضی عمر را می
 ۀالمؤمنین عایشه است و باالتر از ھمه اینھا او خلیف است و دّومین نفر مسلمان و پدر ام

کسی است که خداوند بوسیله او اسالم را کمک کرد و  سن است و عمر فاروقمسلمی

                                           
ناگفته نماند که این کتاب در ایران به زبان فارسی به نام (گفت و شنودھای مذھبی) ترجمه و  -١

 چاپ شده است.
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من در  ۀشھرھا را به دست او فتح نمود و او خلیفه عادل و امیرالمؤمنین است، عقید
 مورد ابوبکر اینگونه بود.

کرد، و بارھا دوستم برای من از ستمی که بر امام علی شده  اما در آغاز کار صبر می
دادم تا  گفت، اما من حساسیتی نشان نمی و غصب گردیده سخن میو حق خالفت ا

 اینکه آن اتفاق افتاد: 
م عمر فاروق را بردند من بالفاصله ھای آنھا بودم که اسال در یکی از گردھمآیی

ای بر من فرود آمد،  سخن چون صاعقه ناست که ای ن، حقیقت ای: رضی الله عنهگفتم
شان کجا که به من دادند و در آن به صحابه توھینی زیرا این سخن کجا و آن کتابھای

شده بود، با خودم گفتم شاید این مرد متعصب و افراطی ھست، اما ناگھان متوجه شدم 
 که ھمه آنھا اینگونه ھستند.

ما بر پایه مفھوم والء و براء  ۀپرده به من گفت: عقید و دوستم به صراحت و بی
و براء یعنی دشمنی و تنّفر از کسانی که بر  استوار است والء یعنی محبت اھل بیت

گفت که  اھل بیت تجاوز کردند و حقوقشان را از آنھا گرفتند. و او با من سخن می
بر اھل بیت ستم کردند، و چگونه به او توھین کردند و خانه  بچگونه ابوبکر و عمر

سقط کرد و بر  ای که در شکم است را او را سوختند و فاطمه را بر شکم زدند تا آن بچه
ھا فاطمه وفات کرد، و داستانھای رسواکننده دیگری که افراد فرومایه  اثر ھمان زخم

کنند اما ابوبکر و عمر آن کارھا را کردند. و حقیقت این است که دژ محکم  آنرا نمی
مذھبی من از ھم فروپاشید و من ھمراه با آنھا روایاتی را که در مورد ابوبکر و 

نمودم، و باالخره دشمنی و نفرت از ابوبکر و  کردند تصدیق می روایت می بعمر
عمر به دلم رخنه کرد، آری دیگر بغض و کینه آنھا وارد دلم گردیده بود به خصوص 

ایستاد  صدر مقابل پیامبر سشنیدم، چون عمر (مصیبت) را می ١وقتی داستان رزیه

                                           
برند که پیامبر در این روز کاغذی  منظور شیعه از این روز وفات پیامبر است و آنھا گمان می -١

خواست که در آن بنویسد که علی جانشین اوست اما عمر گفت: کتاب خدا ما را کافی است،  می
ای به جانشینی علی نشده است و  الرزیه ھیچ اشاره یعه است و در حدیث یومشتوھمات  اما این از

که در آن وفات یافت. و این حدیث را این چیز را گفت نه در روز دوشنبه در روز پنجشنبه پیامبر 
، ٤٤٣١) و در المغازی ٣١٦٨) و در الجزیه (٣٠٣٥) و الجھاد (١١٤بخاری در کتاب العلم (

) روایت کرده است و مسلم در الوصیه ٧٣٦٦) و در االعتصام (٥٦٦٩و در المرض ( ٤٤٣٢
وایت را توجیه کرده ) این ر٧٤٠ – ٧/٧٣٩) آن را روایت کرده است و ابن حجر در الفتح (١٦٣٧(
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صحابه بر امام علی برایم راه  و او را از نوشتن وصیت منع کرد. با تکرار داستانھای ستم
شدن به صحابه ھموار گردید، و با تکرار داستانھای ستم بر بقیه اھل بیت  برای بدگمان

شدنم از ھمه کسانی که شیعه نیستند  شدن حسین راه برای متنفر و آل علی و کشته
م که پذیرفت ھموار گردید. و اینگونه با تمام وجود شیعه شدم و چیزھایی از آنھا را می

پذیرفتم که صحابه ھمه کافر شدند, به جز  قبًال تصدیق آن برای من ناممکن بود، اینکه 

                                                                                                       
دلسوزی نمود و گفت: (درد بر  صاین است که نسبت به پیامبر ساست. و خالصه موضع عمر

پیامبر غالب آمد و قرآن نزد شماست کتاب خدا ما را کافی است) و احادیث صحیح پیامبر به ما 
 گویند: می

بر زبان او گذاشته است و شده است و خداوند حق را  عمر از آنھایی است که به او الھام می -الف 
بود،  آمد عمر می دھد عمر است، و اگر بعد از من پیامبری می اولین کسی که حق با او دست می

بنابراین وقتی او خستگی و بیماری پیامبر را دید دلش به حال او سوخت و خداوند به عمر الھام 
او به خیر و نفع مسلمین بود  کرد که گفت: حسبنا کتاب الله (کتاب خدا ما را کافی است، و گفته

 زیرا مجال و فرصت در اختیار است گذاشته شد تا بھترین خود را که ابوبکر بود انتخاب کنند.
اش به عایشه گفت: ابوبکر و برادرت  در آخرین بیماری صو در حدیث آمده است که پیامبر -ب 

ند و بگوید من سزاوارترم اما ترسم که کسی طمع ک ای بنویسم زیرا می را نزد من بیاور تا نوشته
خدا و مؤمنان کسی جز ابوبکر را انتخاب نخواھند کرد. صحیح مسلم کتاب فضایل الصحابه 

، و مسند ابوداود طیاسی ١/١٢٧، و طبقات ابن سعد ١٤٤: ٦) و مسند احمد ٢٣٨٧و ( ٤/١٨٥٧
 .١٨٩بن العرب ص ) و در این مورد نگاه کنید العواصم من القواصم چاپ بیروت اثر قاضی ا١٥٠٨

کرد و به ھر حال مسئله به  آورند چیزی تغییر نمی بنابراین اگر ھم مسلمانان کاغذی می -ج 
شد، پس مشخص است که حق با  شد، اما فضیلت انتخاب از مسلمین گرفته می ابوبکر سپرده می

 بوده است. سامیرالمؤمنین عمر
کرد، و وقتی آن را  آن را ترک نمی صپیامبربود  اگر نوشتن کاغذ و نوشته ضروری و الزم می -د 

دانیم که دین قبل از وفات  ترک نمود نشانگر این است که ضرورتی نداشته است و ھمه می
 کامل گردیده است و به ھیچ چیزی که بعد از او پدیدآورده شود نیازی ندارد. صپیامبر

ود که به مردم امر نماید و وصیت کند کافی ب سخواست که برای امام علی می صاگر پیامبر - ھ 
 کردند. کردند و ھرگز خالف سخن او را نمی مردم بعد از او به دستور او عمل می

 بنابراین اوھامی که در این باره ھست فقط در اذھان شیعه گمراه ھستند. 
 ) به خاطرةکل الرزی ةو اما آنچه دانشمند امت عبدالله بن عباس در این مورد گفته است که (الرزی 

این بود که او برای گمراھی و سرگردانی که شیعه بدان گرفتارند ناراحت شده بود و اما صحابه و 
 اند. پیروانشان در راه حق ھستند و به حق تمسک جسته
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مقداد و ابوذر و سلمان و عمار که شیعه علی بودند، بله چرا اصحاب چنین نباشند در 
دادن و  صورتی که حق اھل بیت را پایمال کردند، پس دین جز بر پایه فحش

دادن درگیر بودم و  شد. اما با خودم در مورد این دشنام کردن آنھا استوار نخواھد لعنت
شدم ھمه حرفھایشان  قلبم به آن راضی نبود، وقتی با آنھا بودم از سخنانشان متأثر می

گفتند،  شدن حسین سخن می داستانھای عاطفی بودند که از مظلومیت علی وکشته
اھل بیت ستم کردند و داستانھا تکراری بودند اما انسان را نسبت به کسانی که بر 

گفتم چگونه   شدم به خودم می کرد. ولی وقتی تنھا می حقشان را خوردند متنفر می
 !فحش و ناسزا بگویی؟ صیار ھمیشگی پیامبر سکنی که به ابوبکر جرأت می

ناسزا بگویی کسی که حق بر زبانش بود؟! و چگونه  ستوانی به عمر و چگونه می
را ناسزا بگویی و او کسی بوده است که قرآن را جمع نمود  سکنی که عثمان جرأت می

دھی  و نوشت و از تحریف و اختالف آن را مصون قرار داد؟ و چگونه به خود جرأت می
را ناسز بگویی؟! و آیا وقتی اینھا را ناسزا گفتی از اسالم  صکه ھمه اصحاب پیامبر

 !ماند؟ برایت چیزی باقی می
داند،  بزرگی است که اندازه و مقدار آن را فقط خدا می سوگند به خدا که این حیرت

کنم ای کاش به دنیا نیامده بودم،  گویم در حالی که آرزو می من دارم با شما سخن می
 و یا اینکه ای کاش قبل از این مرده بودم.

سپس رو به من کرد و گفت: ای فالنی من حیران ھستم نه سنی ھستم و نه شیعه، 
کشاند و از  ام مرا به سوی خود می تمام عمرم را در آن گذرانده از طرف تسّننی که

کشاند، وقتی با  ام مرا به سوی خود می سویی تشّیعی که ھم اینک در آن قرار گرفته
کردن  نیشینم تشیع را به ھمه خطرھایش از قبیل فحش و ناسزا گفتن و نفرین آنھا می

دھم و وقتی با خودم تنھا  یکسانی که سزاوار چنین چیزھایی نیستند، ترجیح م
دھم. پس ای  داشتن ھمه (اھل بیت و اصحاب) را ترجیح می شوم تسنن و دوست می

خواھی با من بحث و  فالنی آیا عالجی برای بیماری و تردید من نزد تو ھست، و اگر می
خواھم به عنوان یک شیعه خالص با تو حرف بزنم و  گفتگو کنی با اجازه تو می

 من بدگمان نشوی زیرا من به دنبال حق ھستم.امیدوارم به 
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 عالج حیرت تو آسان است
دادم و  گفت و من با تمرکز حواس و تدّبر به او گوش می دوستم سخن می

کوشیدم چیزھایی را در میان سطرھا بخوانم، واضح بود که دوستم تحت تأثیر  می
کردن جوانان ما  ھای مرموزی قرارگرفته بود که مؤسسات شیعه برای شیعه فعالیت

کنند، ولی خداوند ما را کافی  دھند و در این راستا مبالغ ھنگفتی را خرج می انجام می
 فرماید: او ما را کافی است که می ۀاست، و گفت

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  �َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ِۚ ٱَ�َفُرواْ يُنفُِقوَن أ فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  �َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ وَ  ِينَ ٱَعلَۡيِهۡم َحۡ�َ وَن  �َّ کافران « ]٣٦األنفال: [ ﴾٣٦َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ
کنند تا از راه خدا بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواھند کرد،  اموال خود را خرج می

امت ایشان خواھد گشت و شکست ھم خواھند خورد. و حسرت و ند ۀاما بعدًا مای
 »شوند. گردند و در آن گرد آورده می کافران ھمگی به سوی دوزخ رانده می

و قبل از از آن با دوستم سخن را آغاز کنم از او پرسیدم: برادرم، آیا وقتی با اینھا 
 دیدی؟ بودی کسی دیگر ھمانند خود را آن جا می

م: آیا آن جا غیر از تو سّنی دیگری ھم بود که در گفت: منظورت چیست؟ گفت
مجالس شما حاضر شود؟ گفت: بله سه نفر غیر از من بودند که ھر سه تا شیعه شدند و 
فقط من ھنوز در این باره شک دارم. و در آن وقت گمانم به یقین تبدیل شد و دانستم 

 را به صدا درآورده است.رفته که رنگ خطر  که فعالیت انبوه و زیاه شیعه تا جایی پیش
ام اما  دیدم که او به من گفت: نخوانده از این وضعیت بسیار ناراحت شدم، زیرا می

ای، گفت: تمام عمرم را در میان  دانم. گفتم: از کجا یاد گرفته عقایداھل سنت را می
ان دانم که ایم شنوم و می ام و عقاید و باورھای آنھا را می اھل سنت و الجماعت گذرانده

داشتن به قیامت و اینکه  داشتن به خدا و مالئکه و کتابھای آسمانی و پیامبران و ایمان
خیر و شّر از جانب خداست اصول اعتقادی اھل سنت ھستند. به او گفتم که اینھا 

کنی که شناخت  ارکان ایمان و اصول عقاید و عناوین جامع آن ھستند، ولی آیا فکر می
ای سکوت  ل سنت و شیعه برایت کافی خواھد بود؟ او لحظهاینھا برای ترجیح بین اھ

کرد و گفت: حق با شماست این معلومات برای ترجیح یکی از دو مذھب کافی نیست. 
بینی در وجود او شکسته شده و  در این وقت احساس کردم که مانع تکبر و خود بزرگ

ن خوشحال شدم، و از آن نماید تا دانش را فرا بگیرد، بنابرای او لباس فروتنی به تن می
تکبر  –بینی در وجود او شکسته است  تکّبر و خود بزرگجا که یقین کرده بودم که مانع 
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کند چه برسد به پذیرفتن حق و اندیشیدن در  دادن به حق منع می از شنیدن و گوش
علم  ۀاین باید به متون عقاید که علمای ما چکید ۀبه او گفتم: تو باید قبل از ھم –آن 

اند مراجعه کنی، و از جمله این متون عقیده واسطیه  خود را رد آن گذاشته
جعفر طحاوی و لمعه االعتقاد امام  االسالم ابن تیمیه و العقیده الطحاویه امام ابی شیخ

ابن قدامه مقدسی است. در این کتابھا علمای بزرگ ما اصول عقیده را بر اساس مذھب 
اند، و  دارد بیان کرده و اصحاب او گام برمی صسیر پیامبرگروه رستگار که در راه و م

 دھند مطالعه کنی. ھای کامل این متون را که آن را توضیح می بایست شرح تو می
العز حنفی را بر  باید شرح عقیده واسطیه محمد خلیل ھراس، و شرح ابن ابی

را قبل از آن که خواندی تا مذھب خود  طحاویه و شرح لمعه االعتقاد بن عیثمین را می
با مذھبی دیگر مقایسه کنی خوب بشناسی و بعد از شناخت مذھب خود به اقوال 

ھا و مفاسد  کردی زیرا آنھا از من و تو گمراھی علمای راسخ در مورد تشیع مراجعه می
دھند. و  دانند وبدون تردید شبھات آنھا را بھتر پاسخ می و اشتباھات شیعه را بھتر می

سواری خواھی بود, که با شمشیر و زر و نیزه در حالی  ھا تو ھمانند اسب با این وسیله
ھا تو مانند  آید و بدون این وسیله که ھمه فنون جنگ و مبارزه را بلد است به میدان می

ترین دشمنان او را از پای در  رود و ضعیف دفاعی ھستی که به جنگ می کور بی
 آورند. می

العواصم من (گفتم: آیا در این زمینه کتاب سپس رو به دوستم کردم و به او 

ای؟ گفت: نه. به او گفتم اگر این کتاب را  قاضی ابن العربی را خوانده )القواصم
کردی، باز دوباره روبه او گفتم: آیا رساله  خواندی ھم مرا و ھم خودت را راحت می می

و گفتم اگر آن را ای؟ گفت: نه، به ا شیخ محمد بن عبدالوھاب را در رّد رافضه خوانده
سپس برای بار سّوم رو به او نموده و کردی.  خواندی ھم مراھم خودت را راحت می  می

ة االثنی يعه االمامين الشيها ديقام عل يضة لألسس التي(احلظوط العربه او گفتم: آیا کتاب 

ی خواند ای؟ گفت: نه، به او گفت: اگر آن را می الدین خطیب را خوانده از محب ة)يعرش
 شد. شدی و من ھم خیالم راحت می از شک و تردید رھا می

ای که یکی از علمای سّنی به نام احسان الھی  سپس به دوستم گفتم آیا شنیده
برداشتن از معتقدات  شکستن دروغھای شیعه و پرده  ظھیر تخصص خوبی در درھم

عة ي(الش اگر دو کتاب مھم او خدا پلیدشان دارد؟ به من گفت: نه، به او گفتم: سوگند به
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خواندی حیرت و تردید تو به یقین و آرامش و  را می )تيهل البأعه ويالش(والسنة) 

که از  )وجاء دور املجوس(شد. سپس به او گفتم: آیا کتاب  سعادت و سرور تبدیل می
 ای؟ گفت: نه، به او گفتم: دارد را خوانده اھداف حقیقی و نیات پلید شیعه پرده برمی

بودی، و بخش زیادی از  خواندی شمشیر بّرالی علیه شیعه شیطان می اگر آن را می
دادی، و مبارزه با اینھا جھاد بر  وقت خودرا به جھاد با این منحرفان اختصاص می

مرزی است که باید از آن دفاع کرد و امروزه به شّدت به این مبارزه نیاز است. دوستم 
ھمه این کتابھا نزد تو ھستند، گفتم: الحمدلله مطمئن  با عالقه تمام به من گفت: آیا

باش ھرگاه صادقانه به دنبال حق باشی خداوند راه رسیدن به آن را برایت ھموار 
نماید، والحمدالله ھمه این کتابھا پیش من ھستند و اگر تو وقت داشته باشی ما به  می

 خوانیم. اتفاق ھمدیگر آنھا را می
کنم و تو از  برم آرزوی مردن می یدی که در آن به سر میگفت: من از حیرت و ترد

پرسی که وقت دارم یا نه. وقت من ھمه از آن تو است، تا وقتی ھر دویمان به  من می
 رسیم. حق می

آسمانھا و  ۀگفتم: بار خدایا پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، پدیدآورند
کنند داوری  نت در آنچه اختالف میزمین، دانای پیدا و پنھان، تو در میان بندگا

را که ھرکس  کنی، در آنچه مورد اختالف است ما را به سوی حق راھنمایی کن، تو می
 نمایی. دوستم گفت: آمین. بخواھی به راه راست ھدایت می

خوانی؟ گفت: بله، گفتم آیا این  به دوستم نزدیک شدم و به او گفتم: آیا قرآن می
 فرماید:  ای که می خداوندی را خوانده ۀگفت

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 .»شما بھترین اّمتی ھستید که به سود مردم آفریده شده است«
فھمم که امت اسالمی بھترین امتی  فھمی؟ گفت می گفت: بله، گفتم از این چه می

است که برای سود و ھدایت مردم پدید آمده است، گفتم: بله، امت اسالمی بھترین 
امت است و بھترین مردم برای مردمان ھستند، زیرا آنھا مردم را امر به معروف نھی از 

نمایند،  ارند و مردم را به سوی راه ایمان ھدایت میکنند و به خداوند ایمان د منکر می
 دوستم گفت: آفرین. 
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ھستند زیرا آنھا بودند که  صگفتم: سزاوارترین مردم به این ویژگی اصحاب پیامبر
با جان ومال  صدر کنار پیامبر امانت دین را به دوش گرفتند و دوشادوش ایشان

 جھاد کردند.خود در راه گسترش دین وھدایت مردم به ایمان، 
گویند صحابه ھمه مرتد  دوستم گفت: بله درست است. به او گفتم: شیعه می

گویند فقط اینھا  نفر مقداد، ابوذر، سلمان و عمار و حذیفه، آنھا می ١اند به جز پنج شده
و امام علی بر دین استوار ماندند، آیا معقول است که گفته شود از صدھزار اصحابی که 

راه پیامبر بودند بعد از وفات او فقط شش نفر بر اسالم باقی ماندند و الوداع ھم در حجه
تواند بھترین امت باشد، اگر اینھا آنگونه باشند  بقیه ھمه مرتد شدند! آیا چنین امتی می

گویند اینان بدترین امت ھستند زیرا به گفته شیعیان آنان مرتد شده و  که شیعه می
 اند. کافر گردیده

  !دوست عزیزم
خوانند آنھا این آیه را  دانی که شیعه دوازده امامی این آیه را چگونه می آیا می

کنند و وقتی آنھا دیدند که این آیه باورھای پوچ آنان را کامًال درھم  تحریف می
گویند (اّمه) در اصل  اند و می ای اضافه کرده شکند آن را تحریف کرده و به آن ھمزه می

ا! آری شیطان آنھا را چنان گمراه کرده که درست ھمان (ائمه) ھست یعنی امامان م

طَةُ « کنند، خداوند به یھودیان فرمان داد که بگویند یھودیان کتاب خدا را تحریف می  »حِ

به ما گندم  »ةحنط«را اضافه کرده و گفتند » نون«ولی آنان به این کلمه » ما را بیامرز«
 !بده

ھست بدون اضافه و کم ایمان دارند و  دوستم گفت: ولی شیعه به قرآن آنگونه که
 اند. به من ھمین را گفته

به او گفتم: فعًال صبر کن ھنوز وقت این نرسیده، البته باید بگویم که آنھا از روی 
اند و تقیه که ھمان دروغ و نفاق است در مذھب و آیین آنھا  تقیه به تو چنین گفته

                                           
گویند ھمه اصحاب به جز دوازده نفر مرتد شدند  حالت بھترین شیعه ھای امامیه این است که می -١

اش، و سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و حذیفه و ابوھیثم  و خانواده و آن دوازده نفر عبارتند از علی
بن ثابت و ابوسعید  ةبن صامت و ابوایوب انصاری و خزیم ةبن تیما و سھل بن حنیف و عباد

 گویند از این ھم کمترند.  خدری، و بیشتر امامیه می
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تو و امثال تو از پیش آنھا فرار نکنند دینداری است و آنھا برای آن که   عبات و نشان
 فرماید: کند که می الھی در مورد آنھا صدق پیدا می ۀدھند؛ و فرمود شما را فریب می

ْ  �َذا﴿ ِينَ ٱلَُقوا ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما  �َّ ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �ذَا َخلَۡوا ْ قَالُوٓا َءاَمُنوا
گویند: ما ھم  گردند، می وقتی که با مؤمنان روبرو می« ]١٤البقرة: [ ﴾١٤َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن 

نشینند،  می صفت خود به خلوت ایم. و ھنگامی که با رؤسای شیطان ایمان آورده
 »کنیم. گویند: ما با شمائیم و (مؤمنان را) مسخره می می

و برادر عزیزم ھنوز وقت سخن گفتن از تقیه و قرآن نیامده و اکنون بحث ما در 
ای  الھی را خوانده ۀاست. سپس به دوستم گفتم آیا این گفت صمورد اصحاب پیامبر

 فرماید:  که می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
خدا است، و کسانی که با  ۀمحمد فرستاد« ]٢٩الفتح: [ ﴾٢٩َوأ

او ھستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند. 
جویند و  بینی. آنان ھمواره فضل خدای را می ایشان را در حال رکوع و سجود می

ایشان بر اثر سجده در پیشانیھایشان نمایان است. این  ۀطلبند. نشان رضای او را می
توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که ھمانند 

ھای) خود را بیرون زده، و آنھا را نیرو داده و  ھای (خوشه کشتزاری ھستند که جوانه
ه برزگران را به ای ک ھای خود راست ایستاده باشد، بگونه سخت نموده و بر ساقه

آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به آنان از ایشان که  شگفت می
 »دھد. ایمان بیاورند و کارھای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می

 :گوید ترین دلیل بر عدالت اصحاب و ایمان واقعی آنھاست، خداوند می این آیه قوی

ِينَ ٱوَ ﴿ آُء َ�َ ﴿ یعنی اصحاب و یاران او، ﴾ۥٓ َعهُ مَ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ اشاره به یقین و قوت  ﴾لُۡكفَّ

ٗدا﴿ نماید، خداوند آنھارا تأیید می ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ ایمان آنھاست، ٗعا ُسجَّ  ﴾تََرٮُٰهۡم ُركَّ
آنھا کارھایشان را مخلصانه و فقط برای ره و پیوسته مشغول عبادت ھستند، یعنی ھموا
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دھند و فقط از او امید مزد و پاداش دارند. پس در قرآن صحابه  رضای خدا انجام می
 اند. اینگونه معّرفی و توصیف شده

ورزد؟  دانی که چه کسی نسبت به صحابه کینه و دشمنی می دوست عزیزم آیا می
ورزند و بر آنھا  آنھا دشمنی میگوید کافران ھستند که با  آنگونه که قرآن می

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ فرماید: خشمگیند، چنان که می اَر پس جز کافران مرتد کسی با  ﴾ۡلُكفَّ
ورزد. اکنون ای دوست عزیزم شما بگو با توجه به آیات قرآن، کافر  صحابه کینه نمی

ورزند؟  تر است یا کافرشمردن کسانی که با آنھا دشمنی می قراردادن صحابه آسان
 قرآن جلوی شماست طبق آن داوری کنید.

وََعِملُواْ ﴿ در ﴾ِمۡنُهم﴿ گوید: دوستم گفت: پس چرا درھمین آیه خداوند می
ٰلَِ�ِٰت ٱ  اند. دلیلی است بر اینکه برخی از صحابه ایمان وعمل صالح نداشته ﴾ِمۡنُهم ل�َّ

 اند، در آیه آمده است اصحاب مؤمن و صالح و نیکو بوده ۀبه دوستم گفتم ھم

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اند اغلب  دانیم که کسانی که با پیامبر بوده ھمه می ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
اند. و ھمچنین  ای مؤمن و فرمانبردار و صادق و مؤمن و مجاھد وصالح بوده حابهص

اند و آنھا عبدالله بن سلول و  اند که مشخص و معلوم بوده بودهمنافقانی با پیامبر ھمراه 
باشند، پس آیه روشن نموده که کسانی که سزاوار تمجید الھی ھستند  گروھش می

در  ﴾ِمۡنُهم﴿ ۀباشند. و کلم اصحاب با ایمان و صالح پیامبر و پیشگامان در راه ایمان می
ست، چنان که در کتابھای تفسیر اینجا برای تبعیض نیست و بلکه برای بیان جنس ا

 رود. آمده است، و اینگونه این شبھه از بین می
در » من« ۀاند از این قرار است: کلم آنچه ائمه تفسیر در این مورد گفته ۀخالص

برای تبعیض نیست که گروھی از صحابه را از گروھی دیگر جدا  ﴾ِمۡنُهم﴿ الھی ۀفرمود
 فرماید:  است مانند اینکه خداوند متعال مینماید و بلکه به مفھوم و بیان جنس 

ْ ٱفَ ﴿ ۡوَ�ٰنِ ٱمَِن  لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ورِ ٱقَۡوَل  ۡجَتنُِبوا یعنی از « ]٣٠الحج:[ ﴾٣٠ لزُّ

 .»یزیدو از سخن باطل بپرھ ،ھاست پرھیز کنید پلیدی که از جنس بت
یعنی از  ﴾ِمۡنُهم﴿ یعنی از جنس صحابه, و گفته شده ﴾ِمۡنُهم﴿ و ھمچنین کلمه

ای که کشتزار آن را بیرون آورده است، و منظور کسانی ھستند که بعد از این  ساقه
اند و کلمه شطأ رابه  کشتزار که خداوند آن را توصیف نموده وارد دین اسالم شده
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صورت جمع آورده تا ھمه کسانی را که تا روز قیامت بعد از گروھی که خداوند توصیف 
 ١گروند شامل شود. می نموده به اسالم

 گوید: ای که می سپس به دوستم آیا گفته الھی را نشنیده

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 
ٰٖت َ�ۡرِي َ�ۡ  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
نَۡ�ٰرُ ٱَتَها َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و کسانی که با  و ]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ
نیکوکاری از آنھا پیروی کردند خداوند از آنان خوشنود است و آنان از خدا خوشنودند و 

ھای آن)  خداوند بر ایشان باغھای بھشت را فراھم نموده که از زیر (درختان و کاخ
 گاری بزرگ و پیروزی سترگ.اند این است رست رودھا روان است و آنان در آن جاودانه

این پیشگامان اگر ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و طلحه و سعد و سعید و ابوعبیده 
 توانند باشند؟! اند نیستند چه کسانی می که به بھشت مژده داده شده

و اگر اھل بدر که به ایمان آنھا گواھی داده شده پیشگامان نیستند پس چه کسانی 
باشند؟! پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار و پیروانشان به  می توانند پیشگامان می

اند، و خداوند برای آنھا باغھایی در بھشت آماده کرده که  رضامندی خدا دست یازیده
 اند. اند و آنان درآن جاودانه ھا و درختان آنھا روان رودھا از زیر کاخ

دھد معقول است  به گواھی میآیا با وجود اینکه این آیه به نیکوکاری و ایمان صحا
گوید ھمه اصحاب به جز سه یا چھار یا پنج  که سخن کسی تصدیق و باور شود که می

 فرماید: ای که می الھی را نشنیده ۀاند. سپس به دوستم گفتم آیا گفت نفر مرتد شده

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِ�ۡ 
ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهمۡ  وتُوا

ُ
آ أ َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�َ

ُ
 ٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

ِينَ ٱوَ  ِينَ ٱا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َ  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ�  ۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ھمچنین « ]١٠-٨الحشر: [ ﴾١٠َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

غنایم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده 

                                           
 .٧/٣٤٤ابن کثیر ، تفسیر ٢٩٦ – ١٦/٢٩٥، تفسیر قرطبی ١١٦ – ٢٦/١١٥تفسیر الطبری  -١
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خواھند، و خدا و پیغمبرش را  اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می شده
دھند، اینان راستانند. و آنان که پیش از آمدن مھاجران خانه و کاشانه (آئین  یاری می

اسالم) را آماده کردند و ایمان را (در دل خوداستوار داشتند) کسانی را دوست 
اند، ودر درون احساس و رغبت نیازی  رت کردهدارند که به پیش ایشان مھاج می

کنندبه چیزھائی که به مھاجران داده شدھاست، و ایشان را بر خود ترجیح  نمی
دھند، ھرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود،  می

نگاھداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعًا رستگارند. و کسانی که پس از 
  گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آیند، می انصار به دنیا می مھاجران و

ای نسبت به مؤمنان در دلھایمان جای مده،  اند بیامرز، و کینه آوردن بر ما پیشی گرفته
 .»پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی

 ن باطل.حشر رد کاملی است بر شیعیا ۀگانه سور این آیات سه 
کردن خدا و  اند و به صداقت و اخالص و یاری در آیه اول مھاجرین ستوده شده

ند، ودر آیه دوم انصار ستوده و به ایثار و رستگاری متصف ا پیامبرش توصیف گردیده
ستایند. و آیه سّوم رّدی است بر  را می صاند، و بنابراین ھر دو آیه اصحاب پیامبر شده

اوند بیان داشته که مؤمنان واقعی که در ادوار زمان بعد از ھا، زیرا خد این رافضی
اند از خداوند طلب  صحابه خواھند آمد برای خود و برای مؤمنانی که پیش از آنھا بوده

ای قرار  کنند که خداوند در دل آنھا نسبت به مؤمنان کینه آمرزش می نمایند و دعا می
فرستند و  گویند و بر آنان لعنت می یرا ناسزا م صھا اصحاب پیامبر ندھد. ولی شیعه
روند، چون که  شمارند. و آنھا با این کار از سه گروه مؤمن بیرون می آنان را کافر می

مؤمنان یا مھاجران صادق ھستند، و گروه دّوم آنھا انصار و گروه سوم کسانی ھستند 
طلب آمرزش آیند و از خداوند برای خود و برای مؤمنان گذشته  که بعد از اینھا می

ای در  اند کینه خواھند که نسبت به مؤمنانی که پیش از آنھا بوده نمایند و از خدا می می
 فرماید: ای که خداوند می دل آنھا قرار ندھد. سپس به دوستم گفتم: آیا نشنیده

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  آنان از « ]١٠الحشر: [ ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

اند مقام بزرگتری دارند و با  شما که قبل از فتح(مکه) انفاق کرده و در راه خدا جنگیده
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اند برابر نیستند و به ھر  مکه در راه خدا انفاق کرده و جنگیدهکسانی که بعد از فتح 
گاه است. یک از آنھا خداوند وعده نیکو داده است و خداوند به آنچه می  »کنید آ

اند و آنھایی که بعد  در این آیه خداوند اصحابی را که قبل از فتح مکه مسلمان شده
دو گروه وعده نیک داده است. پس ستاید و به ھر  اند را می از فتح مکه مسلمان شده

آیند و دین  دھد، شیعه می چگونه در حالی که خداوند به ھمه اصحاب وعده نیک می
خود را ناسزاگفتن و نفرین کردن و کافر قراردادن کسانی که خداوند به آنان وعده 

 دھند. نیک داده است قرار می
 :فرماید ای که خداوند می سپس به دوستم گفتم آیا نشنیده

ٗة وََسٗطا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ مَّ
ُ
 .]١٤٣البقرة: [ ﴾َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .»ایم روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«
این قرآن بر پیامبر نازل شده تا آن را برای اصحابش تالوت نماید، و قرآن به اصحاب 

ملحد گوید که آنھا گواھان بر مردم ھستند، پس چگونه این گواھان افرادی کافر و  می
 ھستند؟! این محال است.

َها﴿ سپس به دوستم گفتم چند آیه با ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ شوند؟ دوستم  شروع می ﴾َءاَمُنوا

َها﴿ گفت: آیات زیادی ھستند که با ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ شوند. گفتم پیامبر  شروع می ﴾َءاَمُنوا

اف او بودند. یعنی خواند؟ گفت: برای مردمی که اطر قرآن را برای چه کسانی می
اصحابش، پس مردمانی که پیرامون او بودند صحابه او بودند، پس چگونه قرآن آنھا را 

داند یا شیعه؟  را می صکند، آیا خدا بھتر اصحاب پیامبر با ای مؤمنان خطاب می
اند  دوست عزیزم بگو خدا، و بدان که اصحاب قرآن وسنت و تعالیم دین را به ما رسانده

اند، دوست  و آنھا جان و مال خود را برای گسترش این دین و پیروزی آن فدا کرده
بودند ما امروز مسلمان نبودیم، و در شرق و غرب این  عزیزم اگر بعد از خدا صحابه نمی

ه مسلمان وجود نداشت، آیا مزد و پاداششان این است که به آنھا ناسزا بگوییم و بر ھم
آنان لعنت بفرستیم و آنھا را کافر قرار دھیم؟! چنین چیزی ھیچ گاه از یک مؤمن 
سرنخواھد زد. در اینجا دوستم گفت: ھمه قبول دارند که قرآن اصحاب را ستوده 

اند و حق امام علی را غصب  دین را تغییر داده صاست، اّما آنھا بعد از وفات پیامبر
اند و آنھا خانه او را آتش زدند و ھمسرش را که دختر  کرده و بر او ستم روا داشته
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آن   پیامبر بود پس شکمش زدند و او سقط جنین کرد و بعد از مدتی بر اثر زخم
 ھا جان سپرد. کتک

ای؟ علمای ثقه و  جا آوردهبه دوستم گفتم: صبر کن!! این روایات دروغ را از ک
دانند زیرا روایات صحیحی نیستند بلکه  معتبر اھل سنت ھمه این روایات را دروغ می
ای دوستانه و  رابطه سبا امام علی صآنچه ثابت است این است که اصحاب پیامبر

دانی که اسامی فرزندان امام علی چه بوده  پرسم آیا می اند. از تو می برادرانه داشته
و به خصوص خلفای راشدین را دوست داشت  صاو از بس که صحابه پیامبر است؟

دانی که امام  بود، آیا می  گذاشته شاسم بعضی از فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان
دانم، گفتم  کلثوم را به ازدواج چه کسی درآورد؟ دوستم گفت نمی دخترش ام سعلی

دانی که در  داد، آیا می سالمؤمنین عمراو دخترش را به عزیزترین مردم برای او امیر
دانی که علی بیش از ھمه مردم  دوران عمر علی قاضی مدینه بوده است؟ و آیا می

ھا برود  خواست خودش به جھاد فارسی خیرخواه عمر بود؟ تا جایی که وقتی عمر می
 علی به او پیشنھاد کرد که خودش در مدینه بنشیند زیرا او اساس و رکن اسالم است

گردند، و به او دستور داد که فرد مورد اعتمادی را به  که مجاھان به سوی او بازمی
 جای خود بفرستد.

 در ازدواج علی با فاطمه ھمکاری کرد؟ سدانی که عثمان آیا می
المثل بوده است و خداوند آنھا را  دوست عزیزم محبت اصحاب با یکدیگر ضرب

 نماید:  چنین توصیف می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱُسوُل رَّ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ محمد « ]٢٩الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  لُۡكفَّ

 »خدا است و کسانی که با او ھستند نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند. ۀفرستاد
دوست عزیزم مؤمن باید به پاکی اصحاب پیامبر یقین داشته باشد چون کسی که 

 صپرتو عنایت الھی آنان را تربیت کرده است پیامبر رحمت و فرزانگی محمددر 
است، خداوند او را فرستاد تا ھمه مردم را پاکیزه و اصالح نماید، آیا کسی که برای 
اصالح ھمه جھانیان فرستاده شده از تربیت و اصالح اطرافیان خود بازمانده و موفق 

ه است او در تربیت آنان که بعد از صحابه نشده است؟ سوگند به خدا اگر چنین بود
 فرماید: تر بوده است، خداوند متعال می اند ناتوان آمده
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ِيٱ ُهوَ ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِٖ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ خدا کسی است « ]٢الجمعة: [ ﴾٢�ن َ�نُواْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
که از میان بیسوادان پیغمبری را برانگیخته است و به سویشان گسیل داشته است، تا 
آیات خدا را برای ایشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند، او بدیشان کتاب و شریعت را 

 .»آن تاریخ واقعًا در گمراھی آشکاری بودندآموزد، آنان پیش از  می
ای دیگر ھست که  پذیرم ولی مسئله دوستم گفت: در مورد صحابه سخنان تو را می

رود، و آن موضوع امامت وتصریح نصوص به  در موضوع صحابه اصل قضیه به شمار می
کنیم که خالفت و امامت علی است، اگر ما خالفت و امامت علی را بپذیریم باید قبول 

اند، و اگر چنین نباشد حق با شماست. به او گفتم: این موضوع  صحابه حق او را خورده
تراست، ولی به نظر من باید از روی علم و درایت این موضوع را  گذشته خیلی آسان

کن کنیم، و بعد از آن در آنچه دوست داری با  بررسی کنیم تا بتوانیم شبھات را ریشه
دانم که اغلب شبھات در برابر  ه کنیم، و من به یقین میھمدیگر بحث و مناقش

 ھای حق و قوت دلیل از بین خواھند رفت. صاعقه
خواھم از شما اجازه بگیرم و بروم چون دیر شده است و  دوستم گفت: اکنون می

فردا انشاءالله با شما خواھم بود تا به حق واضح برسیم، ولی این سه کتاب چه ھستند؟ 

ابن العربی است که در مورد مواضع صحابه بعد از  »العواصم من القواصم«گفتم: اولی 

گوید و به حق این کتاب دژ محکمی در برابر رافضه و  سخن می صوفات پیامبر
باشد و به ھمه شبھات آنھا در این کتاب پاسخ داده شده است. و کتاب  دروغھایشان می

ت که در این کتاب به حقیقت دّوم الشیعه و السنه اثر شیخ احسان الھی ظھیر اس
بریم. و کتاب سّوم الشیعه و اھل البیت از احسان  شیعه و مذھب پلیدشان پی می

دانیم  بریم و می طھیر است که بوسیله آن به موضع شیعه در برابر اھل بیت پی می النی
ای شیعی است که پشت آن ھر  که چگونه ادعای محبت اھل بیت در حقیقت پرده

رسند پنھان شده است. دوستم به امید  ی که گاھی به کفر و الحاد میبدعت و گمراھ
 دیدار در فردا از من جدا شد و رفت.

 دیدار دّوم
دانم  دوستم روز دوم مستقیم ھمراه با کیفی کوچک نزد من آمد و به من گفت: می

ام تا برای  کنی، من از محل کار خود مرخصی گرفته که در این روزھا تنھا زندگی می
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ستجو و پژوھش از حقیقت، فارغ باشم، و تا زمانی که از شک بیرون آمده و پا به ج
ام، و  یقین بگذارم مھمان تو ھستم و من چند ماه است که فقط دیروز راحت خوابیده

تنھا چیزی که مایه آرامش من گردیده است این است که اعتماد خود را به صحابه 
ام. به او گفتم بفرما خانه مال خودت است،  د نمودهبازیافتم و به ایمان و دینم باز اعتما

کنیم. دوستم با تمام شور و  بنشین استراحت کن بعد بحث و بررسی را شروع می

گاه من کتاب  (العواصم من احساس گفت من راحتم بیا به یاری خدا شروع کنیم، آ

تحقیق  تألیف ابن العربی با )صيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيحتق القواصم يف
الدین خطیب را به او دادم و به او گفتم: من در کنار تو ھستم بخوان، و اگر جایی  محب

خوانیم، او با تمام عالقه و تمرکز حواس کتاب را  برایت مشکل بود با ھم آن را می
 خواند و من در کنارش بودم. می

کتاب مملو از شبھاتی است که شیعه در مورد مواضع صحابه بعد از وفات 
 گردد. کنند و بعد از آن پاسخ این شبھات بیان می ایراد می صپیامبر

داد، و گاھی من با احساسات او  خواند و ادامه می و اینگونه دوستم کتاب را می
ام! ابوبکرالعربی  گفت: چقدر من از این علم و دانش غافل بوده جستم او می ت میمشارک

ن کرد و گفت: کتاب اول را تمام کردم مرا با علم زنده کرد، سپس با احساس رو به م
ای و فردا ان شاء الله  کتاب دوم کجاست؟ به او گفتم امروز استراحت کن خسته شده

کتاب دوم را بخوان، اما او اصرار کرد که کتاب دوم را به او بدھم، من در حالی که 
خیالت  صدادم به او گفتم: اکنون در مورد اصحاب پیامبر کتاب دوم را به او می

شکستن عقاید شیعه  راحت شد و نسبت به آنھا گمان نیک داری و ھمین برای درھم
حقیقت شیعه و حقیقت  –به کتاب دوم اشاره کردم  –کتاب کافی است، و در این 

مسلمین خواھی دانست  ۀو سنت و در مورد صحابه و ھم معتقدات آنھا در مورد قرآن
ست که ما بر آن ھستیم بیزار خواھی شد. و از دینشان که مخالف با دین اسالم ا

زد و از حقیقت معتقدات  ظھیر را ورق می احسان الھی )ةوالسن ةعي(الشدوستم کتاب 
کرد. و  اند تعجب می کرده ھای گذشته از او پنھان می این گمراھان و آنچه در طی ماه

ماز بلند اینگونھدو روز گذشت و دوستم پیوسته به مطالعه مشغول بود و فقط برای ن

 و (العواصم من القواصم)خوابید، او در طی این دو روز کتاب  شد نیز اندکی می می

را مطالعه کرد. او دیگر نظرش نسبت به دوستان  ت)يهل بأعة وي(الشو  عة والسنة)ي(الش
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دانست که آنھا برای آن که او را شکار کنند او را مورد  دیروزش تغییر کرده بود و او می
اند چنان که شکارچی برای آن که ماھی را شکار کند  داده رام قرار میاحترام و اک

ھای  اندازد، وھمچنین متوجه شد که چگونه تقیه مسلمان غذایی به سوی آن می
کرد و آنھا را  کشاند، و او دیگر از اھل تشیع اظھار بیزاری می لوح را به انحراف می ساده

ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه کرام گفت: من باید به جای  نمود و می نفرین می
ھا را لعنت کنم. سپس دوستم آماده شد تا از من جدا شود او مرا به آغوش  این شیطان

گرفت و از من تشکر کرد و از من خواست تا او را نصیحت کنم من او را به تالوت و 
دوازده امامی  مطالعه قرآن و کتابھای عقیده توصیه نمودم، و به او گفتم: این شیعیان

قومی دورغگو و فاسد ھستند پیش آنھا مرو و با آنھا گفتگو مکن، و به نظر من بھترین 
چیز برای تو این است که با آنھا قطع رابطه کنی، زیرا آنھا منافق و گمراه ھستند، حق 

ۢ ﴿ :فرماید فھمند چنان که خداوند متعال می رود و نمی به گوششان فرو نمی بُۡ�ٌم  ُصمُّ
 .]١٨البقرة: [ ﴾١٨ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعوَن 

(آنان ھمچون) کران و الالن و کورانندو (به سوی حق و حقیقت) راه بازگشت «
 .»ندارند

 مناظره
بعد از گذشت دو روز دوستم پیش من آمد و گفت: فالنی، یکی از علمای شیعه 

کدام یک برحق ھستد بحث و مناظره باشد تا با شما در مورد اینکه  اکنون منتظر تو می
شد که خیلی عجله دارد، من به او گفتم  زد و معلوم می کند، دوستم با عجله حرف می

او گفت: جوانی از سوی این عالم شیعه دم در  ؟بفرما بنشین و برایم بگو چه شده است
 زدن نداریم. منتظر ماست و وقت حرف

من به تو نصیحت کرده بودم که به به دوستم گفتم: ما چنین قراری نداشتیم، 
 اینکه مرا پیش آنھا ببری.  دیدار آنھا نروی و با آنھا گفتگو نکنی نه

نی. به او شکدوستم گفت: تو باید حق را آشکارا بگویی و باید باطل آنھا را درھم ب
دانم که آنھا به  گفتم: اینھا قومی ھستند که دلھایشان واژگون است، و به یقین می

ای دیگر  ق نیستند، و مجادله با اینھا جز اینکه وقت من و تو را ضایع کند فایدهدنبال ح
کرد و نگران بود به خصوص وقتی که کسی  دوستم تغییر می ۀندارد. اما رنگ چھر

خورد که باید  کشید و سوگند می بیرون منتظر او بود، ناگھان او دست مرا گرفت و می



 پیروزی حق و شکست باطل    ٣٢

 

ه تو با آنھا برای من سودمنداست، پس با این نّیت گفت: بحث و مناقش با او بروم، و می
 با من بیا.

باالخره با اصرار دوستم لباسھایم را پوشیدم و ھمراه با او محل مناظره رفتم، آندو 
وارد شدند و من بعد از آنھا وارد شدم، دیدم که سالن پر از مردم است  گویا یک 

سیاه نشسته است او  ۀو عمامھمایش علمی است و دیدم که جلوی ھمه مردی با عبا 
روی مبلی بزرگ نشسته بود که جای سه نفر را داشت اما او تنھا بر آن تکیه زده بود و 

تر از او روی زمین نشسته بودند، دانستم که او سّید آنھاست که  بقیه مردم پایین
ر خواھد با من بحث و مناظره کند. این مرد بلند شد و از من استقبال کرد و مرا د می

کنارش نشاند و با تمّلق و تظاھر به دوستی از من احوالپرسی کرد، و سپس سخنانش 
 را اینگونه آغاز کرد: 

زدیم که چگونه امامت اصلی از اصول  قبل از آمدن شما ما در مورد امامت حرف می
توانند آن را به فراموشی بسپارند یا آن را سپرد مردم عوام  دین است که پیامبران نمی

تا در دین اختالف نمایند و در زمین فساد و تباھی راه بیندازند. سپس رو به من کنند 
را بدون آن که امامی برایشان مشخص  صکرد و گفت: آیا معقول است که پیامبر

نماید که بعد از پیامبر امت را اداره نماید و نگذارد با ھم اختالف کنند و آنھا را به 
 !ساحل نجات ببرد رھا کند؟

زنم که نشانگر این است که تعیین امام و خلیفه از نظر عقلی  ساده برایت میمثالی 
گریزناپذیر است ھمان طور که از نظر شرعی تعیین آن واجب است، فرض کنید فردی 

اتوبوس بزرگی است که شماری از مردم در آن سوارند، راننده و مسئول این  ۀرانند
پیماید و به محل  و بعد از آن که کویر را میراند  اتوبوس از اول راه این اتوبوس را می

خواھد این اتوبوس را رھا کند، آیا مناسب است  رسد بعد از خستگی شدید می امنی می
تواند به بھترین صورت اتوبوس را به مقصد  که او بدون آن که بھترین راننده را که می

که این راننده بدون  برساند برای آن انتخاب کند اتوبوس را رھا کند و آیا معقول است
ماھری رابه جای خود بگذارد اتوبوس را رھا کند و برود؟ قطعًا چنین  ۀآن که رانند

ای اصولی است که  دانیم که امامت قضیه کاری شایسته نیست. بنابراین از اینجا می
توانند آن را به فراموشی بسپارند و ھمچنین حق ندارند آن را برای توده  پیامبران نمی

 رھا کنند تا ھر یک در مورد آن نظری بدھد و ھر یک راھی را در پیش بگیرد.مردم 
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تر از امامت نیست زیرا دین بوسیله امامت  از این رو در دین ھیچ چیزی مھم
 گردد. رود و اّمت استوار و برقرار می گردد و اختالف از بین می محفوظ می
 :اینجانب

 صحبه و بعد: وعلی آله واحلمد هللا والصالة والسالم علی رسول اهللا 
ھای  گوید و جھانیان به آزادی در این زمان که تمام جھان از آزادی سخن می

ھایی که  کنند، آزادی اند افتخار می سیاسی و اجتماعی و فکری که بدان دست یافته
مھم ترین اصل آن این است که (مّلتھا در انتخاب رھبران و حّکام خود آزاد ھستند) 

گویند مردم حق  در چنین زمانی برخی از ما با استدالل از عقل میتعجب است که 
انتخاب ندارد و باید امام و خلیفه تعیین شود، در صورتی که در حقیقت عقل و خرد به 

 !گوید! خالف این را می ١کند و عقل سلیم این حکم نمی
برای خود تردیدی نیست که خداوند این اّمت را گرامی داشته و آن را بھترین امت 

و دیگران قرار داده است، و مؤمنان را محترم دانسته و آنان را راھنمایی کرده تا در 
چھارچوب شورا کارشان را انجام دھند، و در واقع معتبر قراردادن شورا احترام کامل 
به عقل و خرد است که خداوند آن را به انسان درستی که حق خدا و حق دین و 

 ۀاند عطاء کرده است. از این رو امت اسالمی گلد مصلحت امت خویش را می
 گوسفندی نیست که باید چوپانی برایش مقرر گردد تا آنرا به پیش ببرد.

 نماید: و خداوند مسلمین را چنین توصیف می

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿
َ
 .]٣٨الشوری: [ ﴾َوأ

 .»نمایند آنان در کارھا با یکدیگ مشورت می«
از این امت اسالمی را مورد تکریم قرار داده و پیامبر معصوم را  بلکه خداوند بیشتر

 فرماید:  فرمان داده است تا با آنھا در کارھا مشورت کند سپس می

ۡمرِ� ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿
َ
 .]١٥٩آل عمران: [ ﴾ۡ�

 »و در کارھا با آنان مشورت کن.«

                                           
گوید که به زودی توضیح داده خواھد شد، اما در اینجا  ھمچنین شریعت خالف این را می -١

 خواھیم این استدالل را که به حکم عقل باید امام از سوی خدا تعیین شود نقض کنیم. می
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ترین  پیش از ھر کسی به حقی که خداوند به این امت داده که مناسب صو پیامبر
فردخود را به عنوان نماینده خود در اقامه دین و اجرای سیاست دنیا احترام گذارده 

 است.
کند بدون آن که  بینیم که این امت را اینگونه ترک می را می صبنابراین پیامبر

به این امت اعتماد دارد  صید، زیرا ایشانبرایش امام و زمامدار مشخصی را تعیین نما
که آنھا بھترین فرد خود را انتخاب خواھند کرد، و چون که انتخاب حقی است که 

ھای کسی را که شایستگی  ویژگی صخداوند به آنھا عطاء نموده است، اما پیامبر
ھا در وجود  امامت را دارد برای اصحابش بیان کرد و اشاره نمود که این شایستگی

ابوبکر بیش از دیگران وجود دارند اما وصیت نکرد که او بعداز من امام و پیشوای 
 شماست.
ھیچ زمانی چنین نبوده که چون پادشاھی دستور صادر کند و  صپیامبر

ھای سیاسی و فکری مسلمین را  ھایی را بر آنان تحمیل نماید و حقوق و آزادی پایبندی
تا به آنھا احترام بگذاد و از آنان تقدیر کند و بیش کوشید  لغو نماید، بلکه او به شدت می

نمود، و خداوند او را چنین توصیف  از ھمه با اصحاب خود مشاوره و رایزنی می
 : نماید می

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م  لََقدۡ ﴿
َ
َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ پیامبری از خودتان نزد شما آمده که شما را « ]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
 .»دوست دارد و با مؤمان مھربان است

رفتار او بنگرد خواھد دید که ایشان در  ۀو شیو صھر کس به اخالق پیامبر
کرد، و در  کارھای امت اغلب براساس وحی الھی یا طبق مشورت مسلمین اقدام می

گرفت،  کرد و مصلحت کّلی امت را در نظر می که وحی نبود با صحابه مشورت میجایی 
در قضیه خالفت نص قرآنی صریحی از رسول خدا نیامده که امامی را مشخص کند، 
بنابراین پیامبر مھربان ترجیح داد تا آن را به امت واگذارد و اینگونه به عقل و حق است 

دشاھان و امرا در امر جانشینی خود دخالت ھمانند پا صاحترام بگذارد، و ایشان
گیری امت  نکرد بلکه آنچه او نمود اقدام یک پیامبر مھربان است که به آزادی و تصمیم

 گذارد. خود احترام می
 و دّوم اینکه: 
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ای ھست که باید حّضار  مثال راننده و اتوبوس که دوست ما ارائه داد در آن مغالطه
گاه کنیم، و آن  وقتی وفات نمود امت او ھمانند  صاین است که پیامبررا از آن آ

گوسفندانی نبودند که برای آنھا چوپانی دیگر جستجو کند، بلکه امت او بھترین امت و 
در حالی از آنھا جدا شد و  صدارای بھترین علم و دانش و اخالق بودند، و پیامبر

ه و رھبر زبده که بلکه صدھا فرماندھا  ده دانست که چشم از جھان فروبست که می
توانند آن را به ساحل نجات برسانند در میان آنھا  صالحیت رھبری امت را دارند و می

در حالی امت را ترک کرد که اطمینان داشت که آنان  صوجود دارد، و پیامبر
توانند بھترین فرد را به عنوان نماینده خود برای اجرای شریعت خدا و اقامه دین  می

 دن به امور دنیوی انتخاب کنند.دا الھی و سامان
اتفاق  سبر رھبری ابوبکر صدیق صو این اتفاق ھم رخ داد زیرا امت بعد از پیامبر

نمودند، و او امت را به ساحل نجات برد و چنان در برابر مرتدین ایستاد که ھیچ کسی 
 داند که چه بود خدا می ایستاد، و اگر او نمی جز ابوبکر آنگونه درمقابلشان نمی

 پیامدھایی برای اسالم و مسلمین پیش می آمد.
 سوم اینکه: 

توانست به صراحت ابوبکر را به عنوان جانشین خود تعیین کند، و  می صپیامبر
کردند، اما بعد از ابوبکر تا روز قیامت چه کسی خلیفه  امت ھمه از فرمان او اطاعت می

 کرد؟ و جانشین را تعیین می
پیشوا فرمان داده شود این در حقیقت دعوتی است  کردن خلیفه و اگر به تعیین

برای تبدیل خالفت اسالمی به پادشاھی خود کامه، که با استفاده از دین حق غصب 
بار خود بدان  شود. و شبیه به گمراھی است که مسیحیان در قرون تاریک و ظلمت  می

اصل در انتخاب امت را به حال خودش رھا کرد و شورا را  صگرفتار بودند. اما پیامبر
دادن به امور دنیوی قرار داد، و دین  نماینده امت برای اقامه دین اسالمی و سامان

از طلوع فجر اسالم ھمواره بر این حقوق سیاسی  صاسالم طبق رھنمود خدا و پیامبر
ھا  و فکری و اجتماعی تأکید داشته است، حقوقی که مّلت ھای غربی بعد از آن که قرن

اند و امروز فریاد این  اند به آن رسیده کی و ستمگری به سر بردهدر ظلمت و تاری
دھند، و اگر آنھا به اسالم مراجعه کنند در آن آزادی بزرگتر و  ھا را سر می آزادی

تری خواھند یافت که بیشتر کرامت انسانی در آن موردتوجه قرار گرفته است،  درست
 فرماید:  چنان که خداوند متعال می
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ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ۞َولََقۡد ﴿  .]٧٠اإلسراء: [ ﴾َكرَّ
 .»یمداشت یگراموانسانھا را «

 چھارم اینکه: 
اگر امامت اصلی از اصول دین است که باید امام مشخص شود، پس ما ھمه 

ھمه این خلفا و امامانی  صدانیم که دین اسالم تا قیامت جاویدان است آیا پیامبر می
را که تا قیامت خواھند آمد تعیین کرده است؟! اگر چنین کرده باشد معقول نیست که 
آنچه او در این باره گفته است به ما نرسیده باشد و یا آن را اصًال نشنیده باشیم. و اگر 

امامی را مشخص کرده است و او حق دارد که بعد از خودش کسی دیگر را  صپیامبر
عیین نماید، پس خالفت اسالمی پادشاھی استبدادی خواھد بود که امت در آن چون ت

 ھای گوسفندی خواھد بود که حق رأی و نظر ندارد. گله
 توّجه: 

خورند  لوح فریب آن را می ھرچند شیعه با سخنانی از خود بافته که فقط افراد ساده
مشخصی  ۀھا بدون خلیف ندارائه دھند و بگویند: معقول نیست که مردم ھمانند گوسف

گوییم: آنچه  که از سوی خدا و پیامبرش تعیین شده باشد رھا کرده شوند.... می
ھا یعنی از زمان غیبت امام خیالی  گویید رّدی است بر خود شما، زیرا در اینکه قرن می

 !شده و تاکنون ظھور نکرده است!! گویند درغار (سر من رأی) پنھان ھا که می شیعه
امام مشخصی را  صاند چه پاسخی دارید؟ و اگر پیامبر بدون خلیفه ماندهمردم 

تعیین کرده است آیا معقول است که ھمه اصحاب او با این نص مخالفت کنند و در 
 !سقیفه جمع شوند و برای قضیه خالفت با ھم مشورت نمایند؟

نان کسانی دانیم، زیرا آ پاک می صما اصحاب را از چنین مخالفتی با دستور پیامبر
ھستند که خداوند از آنان خوشنود است و آنان را خوشنود گردانده است و آنان به 
ایمان و احسان و صداقت و اخالص توصیف نموده و آنان را بھترین امتی که برای سود 
انسانھا آفریده شده قرار داده است، و آنان را بھترین یاران پیامبران قرار داده است، ما 

کنند زیرا آنھا به خاطر اطاعت از  مخالفت نمی صا با فرمان پیامبرگوییم آنھ می
کشتند تا اسالم را  پدران و برادران و فرزندانشان را می صدستور خدا و پیامبرش

یاری نمایید، آنان دنیا را فروختند تا آخرت را به دست بیاورند و جان و مال خود را 
ی که قبًال جان و مال خود را در راه فدای رضامندی خداوند نمودند، آیا چنین کسان
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کنند؟! ھمه  مخالفت می صتوان گفت که اینھا با فرمان پیامبر اند می دین فدا کرده
ای اصولی و اصلی از اصول دین نیست، بلکه  دالیل بیانگر این است که امامت قضیه

امری از مصالح دین و مسلمین است، و خداوند به امت این حق را داده است تا 
ودشان نماینده خود را برای اقامه دین و برآورده ساختن نیازھای مسلمین انتخاب خ

کنند. و اصول دین امور مشخصی ھستند که قرآن در چند جا آن را بیان نمود و 
 بر آن موکدانه انگشت گذاشته است و این اصول عبارتند از:  صپیامبر

 .ال اهللا)إله إ(ال  کردن معانی پرستی و محقق یگانه

 .)اهللا (حممد رسول کردن معانی اتباع از پیامبر و محقق
داشتن به روز قیامت و  ھا و پیامبرانش و ایمان داشتن به خدا و مالئکه و کتاب ایمان

اعتقاد به اینکه خیر و شّر از سوی او مقدر است، و اینھا ارکان ایمان ھستند که بدون 
 آن ایمان درستنیست.

گرفتن ماه رمضان و حج کعبه برای کسی  کات و روزهبرپاداشتن نماز و پرداختن ز
 که توانایی دارد، اینھا ارکان عملی اسالم ھستند که دین اسالم بر آن بنا شده است.

بیند که اسالم به صورت واضح و روشن این  ھرکس به شریعت اسالمی نگاه کند می
د که نصوص آی قضایای اصولی تأکید کرده است، اما در مورد امامت به خاطر نمی

ھا دین خود  صریحی باشد که آن را از اصول دین قرار بدھد، بلکه غلوکنندگان و افراطی
کنند اگر افراد  نمایند، و فکر می دانند و در مورد آنھا غلو می را اطاعت از افراد می

 شود.  نباشند دین از بین رفته و دنیا خراب می
 سّید آنھا: 

والنی در بیان مذھب خود ایراد کرد که سخنان او (با اشاره به من) دکتر مطالبی ط
توان چنین خالصه کرد که پیامبر برای آن که امت در انتخاب رھبرش آزاد باشد  را می

 و اصل شورا محقق گردد کسی را به عنوان پیشوا و خلیفه تعیین نکرده است.
شین بعد را به عنوان امام و جان سعلی صاما حقیقت غیر از این است، زیرا پیامبر

گنجد.  از خود تعیین کرد، و در این مورد دالیل زیادی ھست که در چندین کتاب نمی
خواھم چیز مھمی را به دکتر  ای از این دالیل اشاره کنم می و قبل از آن که به پاره

گویی (و  آوری می رابه زبان می صگوشزد نمایم و آن اینکه چرا شما وقتی اسم پیامبر
ایم که بر آل او درود بفرستیم، و  کنی در صورتی که ما امر شده آله) را اضافه نمی
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فرستید درود ناقصی است، زیرا پیامبر به ما آموخته است که بر او و  درودی که شما می
 آل اطھارش درود بفرستیم.

 گفتند:  کصدا میدراین ھنگام شور و غوغا در سالن بلند شد و ھمه ی

 .»اللهم صلی علی حممد وعلی آل حممد«

سّید  .»اللهم صل علی حممد وعلی آل حممد وعلی صحب حممد«(با لبخند):  اینجانب
 آنھا در حالی که خشمگین بود گفت: 

آن را به ما  صای؟ درود آنگونه که پیامبر و علی صحب محمد را از کجا آورده

 .»حممد وعلی آل حممد اللهم صل علی«آموخته این است: 
 گفتند:  دوباره ھیاھو در سالن بند شد و ھمه یکصدا می

 .»اللهم صل علی حممد وعلی آل حممد«
قضیه به این غلو و تشّدد نیازی ندارد، خداوند به ما فرمان داده است تا بر  اینجانب:

 او درود بفرستیم و فرموده: صپیامبر

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما  �َّ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا بر او درود « ]٥٦األحزاب: [ ﴾٥٦َءاَمُنوا

 »ید.(فرمان او) باش یمو کامال تسل ییدو سالم گو یدفرست
درود ناقصی  »اللهم صل علی حممد وسلم«و حدیثی که در آن آمده که این درود 

گوید این نوع  است، حدیثی دروغ است که صحت ندارد، بلکه آنچه آیه می
 فرماید: کند زیرا خداوند می فرستادن بر پیامبر را تأیید می درود 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما  �َّ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا بر او درود « ]٥٦األحزاب: [ ﴾٥٦َءاَمُنوا

 »ید.(فرمان او) باش یمو کامال تسل ییدو سالم گو یدفرست
گویند درود کامل و دارای اجر بیشتر درود ابراھیمی  و با وجود این اھل سنت می

م يبراهإم وعلی آل يبراهإت علی ياللهم صل علی حممد وعلی آل حممد كام صل«است: 

ھد اخیر واجب است, و خواندن این درود در ھر نمازی در تش »داً يد جميمح كنّ إ نيالعامليف

را دوست  صدر این امر نباید سخت گرفت، و ھیچ کس در اینکه ما اھل بیت پیامبر
داریم شکی ندارد، مگر کسانی که خداوند بینش آنھا را کور کرده و دلھایشان را  می

 منحرف گردانده است. 
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اید؟ این  را از کجا آورده »اللهم صل علی حممد وآل حممد وصحبه«پس سّید آنھا: 
درود عبادت و از مسایل دینی است که ما حق نداریم طبق میل خود آن را اضافه یا کم 

 کنیم. 
خداوند تو را ھدایت کند، خداوند به پیامبرش فرمان داده تا بر اصحاب اینجانب: 

مبرش ای که خداوند به پیا کنیم، آیا نشنیده خود درود بفرستد و ما به او اقتدا می
 گوید: می

َُّهۡمۗ ﴿  .]١٠٣التوبة: [ ﴾َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
 »و آنان را دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنھاست.«

فرمان داده شده تا برای  صدر اینجا به معنی دعا است و وقتی به پیامبر (صلوة)
اصحابش دعا کند پس ما باید از او پیروی کنیم، و صلوه خدا بر بندگان صالحش یعنی 
اینکه ما دعا کنیم خداوند آنھا را بپذیرد و مقامشان را باال ببرد و در اعمال و درجات و 

ل و شدن عم به معنی برکت و رحمت و پذیرفته (صلوة)  ھایشان برکت دھد. و اگر نیکی
 فرستد. توان گفت که خداوند بر بندگانش صلوه می دعا نباشد چگونه می

پذیرند و راضی نیستند که بر اصحاب درود  شلوغ شد گویا جمعیت این را نمی
 فرستاده شود زیرا نزد آنھا صحابه کافر و مرتد ھستند.

 گو و مناظر شما به من اینجانب (بر آن که از شلوغی بیرون شویم) گفتم: سخن
گنجند وجود دارد که ھمه بر این  وعده داد که دالیل فراوانی که در چند کتاب نمی

خواھم که لطف  است. از ایشان می صجانشین پیامبر سکنند که علی داللت می
این دالیل را ارائه دھند اگر درست باشند حجت خواھند بود،   ترین و اصول کنند مھم

ای  تری از دالیل اساسی ھستند فایده ح پایینواگر نادرست باشند بقیه ادله که در سط
 نخواھند داشت و دلیلی علیه گوینده آن خواھند بود.

کنم که طبق اصول مناظره و استدالل باید  کننده گوشزد می  و به برادر مناظره
نصوص صریح و صحیح باشند که طرف را ملزم به پذیرفتن قضیه مورد بحث نمایند و 

گویید  انند، و قابل برداشت و اجتھاد نباشند. و چنان که شما میمجادله را به پایان برس
امامت اصلی از اصول دین است باید دالیل آن نیازی به اجتھاد و استنباط نداشته باشد 

شود که  بلکه اصل و اساس معموًال چون روز روشن است که فقط کسی منکر آن می
 نابینا باشد.



 پیروزی حق و شکست باطل    ٤٠

 

است، این حدیث در کتابھای معتبر شما ذکر  دلیل اولی: حدیث غدیر خمسّید آنھا: 
طبق نص ثابت  ÷شده است، و ھمین دلیل به تنھایی برای اثبات اینکه امامت علی

 است کافی است.
بفرمائید و دلیل را ارائه دھید ولی امیدوارم که بعد از ذکر آن به من اجازه  اینجانب:

ماند و ھدایت  نده میکه زھرکس  دھید تا آن را توضیح دھم تا حق روشن شود و
شود از  که گمراه و ھالک میھرکس  شود از روی دلیل زنده گردد و ھدایت شود و می

 روی دلیل گمراه و ھالک گردد.
الحجه این آیه بر او  وقتی پیامبر از حجه الوداع برگشت در ھیجدھم ذیسّید آنھا: 

 نازل شد: 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ای پیغمبر ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو « ]٦٧المائدة: [ ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
نازل شده است (به مردم) برسان و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را به مردم 

 »ای. و خداوند تو را از (اذیت و آزار) مردمان محفوظ می دارد. نرسانده
در محلی بنام غدیر خم (جایی است در میان مکه و مدینه) توقف  صآنگاه پیامبر

کرد تا اینکه آنان که پشت سر او بودند به او پیوستند، و کسانی را که جلو بودند 
خواند سپس ایستاد و به سخنرانی پرداخت، برگرداند و اعالم نماز نمود، و نماز ظھر را 

دانید که من برای شما مؤمنان از خودتان  و در خطبه خود فرمود: آیا شما نمی
دانید که من برای ھر مؤمنی از  ترم؟ گفتند بله ای پیامبر خدا. گفت: آیا نمی اولی

رمود: ای ترم؟ گفتند: بلی ای پیامبر خدا، آنگاه دست علی را بلند کرد و ف خودش اولی
من موالی اوھستم ھرکس  مردم خداوند موالی من است، و من موالی شما ھستم، پس

دارد و دشمن بدار  علی موالی اوست، بار خدایا دوست بدار کسی که او را دوست می
کند و خوار  دارد، و یاری کن کسی را که او را یاری می کسی را که او را دشمن می
» ورزد با او کینه بورز. با او کینه میھرکس  گرداند و می بگردان کسی را که او را خوار

سپس گفت: بار خدایا گواه باش، سپس ھنوز پیامبر و علی از ھم جدا نشده بودند تا 
 اینکه این آیه نازل شد:
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

 ۚ امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما « .]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
 .»تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم

فرمود: الله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و بر رسالت من و  صپس آنگاه پیامبر
والیت علی که خدا آن را پسندیده است، پس این حدیث که در غدیر خم بیان شده 

من «کند، زیرا پیامبر فرمود:  دالت می ÷است نص صریحی است که بر امامت علی
والی اوست و والی  والی او من ھستم علیھرکس  یعنی »مواله كنت مواله فهذا يلع

 یعنی امام.
و اگر ھدف بیان والیت علی نبود پیامبر ھمه مردم را که تعدادشان صد ھزار یا 

داشت، و چون پیامبر والیت علی را بیان کرد آنگاه دین تکمیل شد  بیشتر بود نگاه نمی
 و خداوند آیه نازل کرد که:

ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  أ

 ۚ امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل « ]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
 »نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم.

 اینجانب: 

 له وصحبه وبعد: آاحلمدهللا و الصالة والسالم علی رسول اهللا و
کند و پیوند  کننده روایات متعدد مختلفی را با ھم قاطی می گوی و مناظره سخن

خواھد با آن فریب دھد تا شنونده گمان بردکه ھمه یکی ھستند و  دھد، و می می
روایات متعدد و مختلفی نیستند که ھر یک به خاطر سببی نازل شده و ھر یک بحث 

 جدایی دارد.
زیبا وخوب روایات مختلف و متعدد را با ھم قاطی کرده و آن را چنان گوینده بسیار 

دھد تا اعالم کند که  ناید که گویا یک روایت ھستند که خداوند به پیامبر دستور می می
 علی جانشین اوست، پس خداوند آیه نازل کرد که:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 .]٦٧المائدة: [ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

آنگاه پیامبر مردم را در غدیر خم جمع کرد و این پیام الھی را به آنھا رساند و سپس 
 خداوند آیه نازل کرد که:
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 .]٣المائدة: [ ﴾أ

ا بر شما تکمیل نمودم و امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود ر«
 .»اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم

اما این جعل و تحریف کامًال با حقیقت متضاد است و فقط خیالبافی است که بعضی 
 اند. کردن خود درست کرده آن را برای راضی

برداشتن از این جعل و تحریف باید  ھا و پرده شکستن این خیالبافی برای درھم
 بگویم: 
 اینکه: آیه اول

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ای پیغمبر ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو « ]٦٧المائدة: [ ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
نازل شده است (به مردم) برسان و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را به مردم 

 »دارد. ای. و خداوند تو را از (اذیت و آزار) مردمان محفوظ می نرسانده
رفت یکی از  به جنگی می صسبب نزول این آیه این است که ھرگاه پیامبر

کرد تا از او در برابر دشمن پاسداری کنند، تااینکه در شبی از  اصحابش را مقرر می

َها ﴿ شبھا خداوند این آیه را نازل کرد که ُّ�
َ
� سرش را از  صآنگاه پیامبر ﴾لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

بعد  اش بیرون آورد و گفت: ای مردم بروید خداوند مرا محافظت نموده است، و خیمه
با تکیه بر اینکه خداوند او را محافظت کرده است برای  صاز نزول این آیه پیامبر
گرفت، حتی در روایات آمده است که مردمی به پیامبر گفت:  خودش نگھبانی نمی

شمشیرت را به من بده تا آن را ببویم، پیامبر شمشیر را به او داد و آن مرد ھدفش 
خواست  رزید و خداوند نگذاشت او آنچه را میبود ولی دستھایش ل صکشتن پیامبر

 انجام دھد.
شود که این آیه در شب نازل شده است، و در حالی بر  و از روایت گذشته معلوم می

نازل شده که او داخل خیمه خود و بر رختخوابش بوده است، بنابراین صپیامبر
در رختخواب بود بر  صاین آیه در شب در حالی که پیامبر«گفته است: : سیوطی

 .»او نازل شده است
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اند، پس چگونه آنھا  ببینید علما چقدر در تعیین اوقات نزول آیات دقت کرده
اند که این آیه با واقعه غدیرخم ارتباط دارد با اینکه به گفته سّید شیعی  فراموش کرده

ه چیزی دیگر این آیه ارتباط تنگاتنگی با واقعه غدیر دارد، اما علما این را مربوط ب
 اند که کامًال با قضیه غدیر مغایرت دارد. دانسته

 آیه  دوم:

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

 ۚ  امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل« ]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
 »نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم.

در روز عرفه که روز حج اکبر بود نازل شده است، و در این ھیچ راھی برای تردید و 
شک نیست زیرا اقوال ائمه و احادیث صحیح بخاری و مسلم و غیره ھمه ھمین را 

ای را  مر گفتند: شما آیهگویند. از طارق بن شھاب روایت است که یھودیان به ع می
گوید: در روز عرفه نازل شد و  شد ... طارق می خوانید که اگر درباره ما نازل می می

گوید در این شک دارم که روز جمعه  سوگند به خدا که ما در عرفه بودیم. سفیان می
 صرکنند که این آیه در روز حج اکبر بر پیامب ھا بر این داللت می بود یا نه. این روایت

دانیم که روز عرفه چند روز قبل از روز غدیر بوده است پس  نازل شده است، و ھمه می
توان گفت که آیه در غدیر خم نازل شده است. در صورتی اقوال ائمه به تواتر  چگونه می

 گویند که آیه چند روز قبل از واقعه غدیرخم نازل شده است؟! می
 صکند که وقتی پیامبر عا میو جعل و تحریف عجیب این است که سخنگو اد

را به عنوان جانشین و امام تعیین کرد آنگاه این آیه نازل شد، در صورتی که  سعلی
چیزی نگفت و آیه ھم در غدیر خم  سامامت علی ۀدربار صسوگند به خدا که پیامبر

 نازل نشده است.
ھمراه بعد از آن که به  صآنچه در مورد غدیر خم آمده این است که پیامبرسّوم: 

که در میان مکه و  –گرفت در کنار آبگیری بنام حّم اھل مدینه راه مدینه را در پیش 
اند به او  داری استراحت نماید و کسانی که عقب ماندهتوقف کرد تا مق –مدینه قرار دارد 

شکایت کردند که بر آنھا سخت گیری نموده  سبرسند، در اینجا بعضی از مردم از علی
 گیری علی در راه حق و به جا بود. ختاست، با اینکه س
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الوداع   پیش از آن که به حجه صعلت شکایت مردم از علی این بود که پیامبر
آوری  آوری نماید، علی پس از جمع برود علی را به یمن فرستاد تا زکات آن جا را جمع

برخی  صدقات به ھمراه آن به مکه رفت تا با پیامبر حج گذارد، در راه مردم خواستند تا
تحویل  صاز اموال صدقه را استفاده کنند و وقتی به پیامبر برسند آنھا را به پیامبر

کرد و با مردم به بھای حق  از آن جا که به شّدت احتیاط می سدھند، اما علی
رودرواسی نداشت نپذیرفت که مردم از صدقه استفاده کنند چون صدقات و زکات 

نیست، از این رو بر مردم سخت آمد و وقتی  المال است و مال آنھا متعلق به بیت
دید که علی بر  می صاز علی شکایت کردند. پیامبر صفرصت فراھم شد پیش پیامبر

 صھراسد، بنابراین پیامبر ای نمی کننده حق است و در راه خدا از مالمت ھیچ مالمت
در مالء عام و در حضور مردم از او حمایت کرد تا برای ھمه مردم توضیح دھد که آنچه 

در غدیر خم  صشما از علی در آن شکایت دارید، حق با علی است. ازاین رو پیامبر
ایستاد و مردم را به رعایت تقوای الھی توصیه کرد و آنان را به تمسک به کتاب خدا 

رد اھل بیت خود توصیه نمودو علی نیز از اھل بیت فرمان داد سپس آنھا را در مو
کردن علی پیش کسانی که از او شکایت کرده بودند فرمود:  است. سپس باری روسفید

دارد علی را دوست بدارد، و برای آن که بیشتر علی را مورد  ھرکس مرا دوست می
دارد و  ستایش قرار دھد فرمود: بار خدایا دوست بدار کسی را که او را دوست می

 .١ورزد دشمنی کن با کسی که با او دشمنی می
ھمه آنچه که در غدیر خم اتفاق افتاده است ھمین است، و علتی که پیامبر به 

 ھمین است. »مواله من كنت مواله فع�«خاطر آن فرمود: 
در خمس بود و حق و عدالت و احتیاط را  صعامل پیامبر سو از آن جا که علی

یامبر او را به خاطر این موضع درستش ستود و پیش خدا برایش دعا نمود، پ در آن اجرا
ھایی که بعضی از طرف خود به حدیث  ھا و مبالغه کرد تا او را کمک نماید. اما اضافه

نرص أا� «گویند: پیامبر فرمود:  افزایند صحت ندارد، از آن جمله اینکه می پیامبر می
بار خدایان یاری کن کسی را که  »ث داريه حدر احلق معأمن نرصه، واخذل من خذهل، و

                                           
واخذل من وانرص من نرصه «حدیث غدیر از چند طریق از بسیاری از صحابه روایت شده است و اما  -١

 .١٧٥٠السلسلة الصحیحة اضافه است و ضعیف است. ن ک  »خذله
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کند، و ھر کجا او  کند، وخوار بگردان کسی را که از او حمایت نمی او را یاری می
 رود حق را به ھمراھش به ھمان سو ببر. می

ساخت و  غدیر خم که با آنچه برادر سخنگوی ما می ۀاین بود حقیقت واقع
 ه دارد.داد فرسنگھا فاصل پرداخت و ارائه می می

 و چھارم اینکه: 
قسمت اخیر حدیثی که برادر شیعه مطرح کرد کامًال خودساخته و دروغ است و 

دست  صھیچ چیزی از آن صحیح نیست، و در احادیث صحیح نیامده است که پیامبر
علی را بلند کرد، و ھمچنین در احادیث صحیح چنین چیزی وجود ندارد که ھنوز آنھا 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ از ھم جدا نشده بودند که این آیه نازل شد:
َ
المائدة: [ ﴾أ

 لعيلبالرسالة و يلمتام النعمة ورضا الرب إن ويكامل الدإكرب علی أاهللا «و ھمچنین  ]٣

ھایی ھستند  قطعًا در احادیث نیامده و صحت ندارد. و در حقیقت اینھا دروغ »هيبالوال
باشند که فقط به ذھن بعضی خطور  ھایی می که به دنبال ھم قرار دارند و افسانه

 اند. کرده
 پنجم: 

من «کننده ارائه داد، استدالل او از  قطع نظر از جعل و تحریفی که سخنگو و مناظره
از این  و» ولی«یعنی » موال«کند  اشتباه است، او فکر می »مواله فهذا يلع كنت مواله

شود. این استنباط و فھم مخالف با زبان عربی  رو پس والیت و جانشینی علی ثابت می
که در زبان عربی مھارت زیاد داشتند آن را  صاست، و ھمچنین اصحاب پیامبر

اند، و ھیچ یک از علمای معتبر لغت و زبان چنین چیزی نگفته است.  اینگونه نفھمیده
مفھوم درست و صحیح آن این است که موال به معنی موالت و محبت و دوستی و 

 باشد و در زبان عربی معنی آن ھمین است. کردن می یاری
به بریده گفت:  صاست که در آن آمده است که پیامبر دلیلش ھم حدیث بریده

 من كنت مواله فع�«گوید: بله، آنگاه پیامبر فرمود:  آیا علی را دوست نداری؟ بریده می
شود  دارد علی را ھم دوست بدارد. از این حدیث ثابت می مرا دوست میھرکس  »مواله

ین موالت به معنی محبت و داشتن است، و بنابرا که موالت ضد ناپسندداشتن و ناخوش
 ھمکاری و دوستی است. 

 و ششم اینکه: 
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با وجود آن که مطالب دروغین و خودساخته زیادی در حدیث است اگر از ھمه 

من كنت مواله «کننده درست است و  اینھا چشم بپوشیم و بگوییم که سخن مناظره
ریم که موال به معنی دلیلی بر خالفت علی است، و اشتباه او را بپذی »مواله فهذا يلع

تواند  ھا باز ھم این حدیث نمی ھا و تحریف والی است، بعد از پذیرفتن ھمه ای دروغ
تواند نص واضحی در مورد  باشد، و نمی سدلیل صریحی برخالفت و جانشینی علی

 خالفت علی تلقی شود.
بعد زیرا نص صریح جمالتی از این قبیل ھستند: علی بعد از من امام است، یا علی 

تر  از من خلیفه است، یا ھیچ کس غیر از علی جانشین من نیست وامثال آن. پیش
گفته شد که والیت از دیدگاه شما شیعیان اصلی از اصول دین است و اصول دین باید 

تواند دلیل صریح و  به صراحت بیان شوند، و وقتی تصریح نیامده پس این حدیث نمی
 د.واضحی برای امامت و خالفت علی باش
نمودن  داشتن و محبت گوید این است که دوست و از نظر ما نھایت آنچه حدیث می

دھند، زیرا  با علی واجب است، و این چیزی است که ھمه اھل سنت آن را انجام می
گویند خدا از او خوشنود باد و او را خلیفه چھارم  آنھا ھرگاه نام علی به میان بیاید می

 دانند. و ارضاه می سمسلمین
را بیان  ÷این دلیل را بگذار، دلیلی دیگر ھست که امامت علیسّید شیعی: 

 نماید و آن آیه والیت است.  می
 فرماید: خداوند متعال می

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ ِ ٱَءاَمُنوا  لَۡ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که « ]٥٦-٥٥المائدة: [ ﴾٥٦
که ھرکس  کنند. و میآورند و زکات مال بدر  خاشعانه و خاضعانه نماز را به جای می

حزب الله است) و  ۀخدا و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمر
  »الله پیروز است.  تردید حزب بی

اند، که او  نازل شده ÷نظر دارند که این آیات در مورد علی ھمه مفّسرین اتفاق
مشغول نماز بود که سائلی آمد و کمک خواست و علی در حال رکوع بود، آنگاه انگشتر 
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خود را بیرون آورد و پیش سائل انداخت، پس از آن خداوند این آیات را در مورد او 
 نازل فرمود.

َما﴿ و  والیت فقط از صکند که بعد از پیامبر است پس داللت می حرف حصر ﴾إِ�َّ
 آِن علی است، زیرا ایه در مورد او نازل شده است.

تر است و اگر ھم آن را درست فرض کنیم  این دلیل از دلیل گذشته ُسستاینجانب: 
 شود. تصریحی بر امامت علی نیست بلکه ھمه مؤمنان را شامل می

کردن است و به معنی خلیفه و  و والء در اینجا ھم به معنی محبت و دوستی و یاری
نیست. و به فرض اینکه به معنی امامت باشد در حالی چنین نیست، آیه با لفظ  امام

 جمع آمده است:

ِينَ ٱ﴿ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  .]٥٥المائدة: [ ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ
 »کنند. دارند و زکات مال بدر می کسانی خاشعانه و خاضعانه نماز را بر پا می«
نماید که آیه ھم علی و  از آن که صیغه جمع به کار رفته است بر این داللت میو 

شود. و اینک آیا در مورد علی نازل شده است جای بحث  ھم دیگر مؤمنان را شامل می
ھای اھل سنت روایت شده اما سند آن خالی از  دارد، زیرا گرچه این داستان در کتاب

کند وکسی که مشغول  یر نماز را باطل میاشکال نیست، و عالوه از این عمل کث
خواندن نماز است نباید در حین خواندن نماز دیگر عبادت ھا و کارھای نیک را انجام 
دھد، وامام علی در فروتنی در نماز پیشوای فروتنان است، و اینکه انگشتر خود را در 

 نماز بیرون بیاورد و آن را به سایل دھد امر بعیدی است.
ر ھم درست باشد اما این نص روشن و واضحی در مورد والیت علی و به فرض اگ
گویید امامت اصلی اساسی از اصول دین است، اصول دین باید از  نیست، شما می

بینید که آیه به چند صورت تفسیر شده  نصوص قطعی و صریح ثابت شوند. و شما می
ری کردن است، و گویند والء به معنی محبت و دوستی و یا است، بعضی از مردم می

گویید والء به معنی فرمانروایی است، و اینکه شما  اغلب ھمین نظر را دارند، و شما می
گویید امام علی در نماز صدقه کرده است جای بحث دارد و اگر ھم ثابت شود که  می

اند و جمع بر  امام علی در نماز صدقه داده است, باید گفت که آیات کلمه جمع را آورده
کند که کسانی دیگر غیر از امام علی  شود، پس آیه داللت می دو نفر اطالق میبیش از 

اند، ای ھم در صورتی است که فرض کنیم آنچه به  با او در این کار مشارکت داشته
کنید درست و صحیح باشد. و نکته دیگر اینکه خصوص  عنوان شأن نزول آیه بیان می
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به خاطر سببی خاص فرمانی در قرآن  شود، یعنی اگر سبب مانع از عموم لفظ نمی
بیان شده فقط منحصر در آن سبب نیست بلکه عمومیت دارد، بنابراین آیه بر ھمه 

کند و ھمه  دھند انطباق پیدا می خوانند و زکات و صدقه می کسانی که نماز می
توانند این کار را انجام دھند. حق واضح و روشن است و دلیلی که شما از آن  می

تواند دلیلی ضمنی باشد چه برسد به آن که دلیلی صریح و  کردید حتی نمی استدالل
 امامت علی بعد از پیامبر باشد. ۀروشن دربار

 سّید شیعی: 

اند و ما ھیچ کس  نازل شده ÷اند این آیات در مورد امام علی مفّسرین شما گفته
جز او را سراغ نداریم که در حال رکوع صدقه داده باشد، و آیات کار او را تأیید کرده و 

اند با اینکه فرمود مورد  اند، و اینکه آیات با صیغه جمع آمده بر والیت او تصریح کرده
را  باشد یک نفر است، برای آن است که مردم نظر و کسی که سبب نزول آیات می

تشویق نماید تا با اقتدا به امامشان در کارھای خیر از یکدیگر پیشی بگیرند امامی که 
 نمازش او را از رسیدگی به حالت فقرا و نیازمندان باز نداشت.

 اینجانب: 
این حدیث که امام علی در حالت نماز انگشتر خود را صدقه کرده است به اتفاق 

  لمای مورد اعتماد ومحقق ما به خود ساخته. و ع١علمای محقق موضوع و دروغ است
اند پس اگر کسی بدون تحقیق آن را در کتابش آورده اعتباری  بودن حدیث حکم کرده

توانید بر اثبات اصلی از اصول دینتان که آن را از نماز و روزه  ندارد. و بنابراین شما نمی
 دالل کنید.دانید از حدیث موضوع و دروغی است تر می تر و مھم و حج مقدم

کند نص آیه است، در آیه اسمی از علی برده نشده و  آنچه میان من و تو فیصله می
است. و نھایت آنچه که آیه  صکوچکترین اشاره نشده که علی والی و خلیفه پیامبر

خوانند و زکات  گوید این است که باید خدا و پیامبرش و مؤمنان صادقی که نماز می می
 کنند را دوست داشت. ی خدا فروتنی میپردازند و فقط برا می

و در رکوع در لغت به معنی خضوع و فروتنی است و در قرآن به ھمین معنی آمده 
 گوید: دھد و می است، آن جا که خدا مریم را به رکوع فرمان می

                                           
، این را ٧و در منھاج السنه، ج  ١٠٤، ص ١االسالم ابن تیمیه در کتاب دقائق التفسیر، ج  شیخ -١

 بیان داشته است.



 ٤٩  نشینی سّید شیعه ظره اول و عقبفصل اول: منا

  

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكِ� ٱوَ  ۡسُجِديٱلَِرّ�ِِك وَ  ۡ�نُِ� ٱَ�َٰمۡر�َُم ﴿ ای مریم « ]٤٣آل عمران: [ ﴾٤٣ ل�َّ
 »پروردگارت را بپرست و سجده کن و با فروتنان فروتنی بنما.

و خداوند در مورد » که معنایش این است و سجده کن و فروتنی بنما با فروتنان

نَاَب۩ ﴿ :گوید می ÷اش داود بنده
َ
مشخص است که داود  ]٢٤ص: [ ﴾٢٤َو� � َو�

معنی خضوع و فروتنی برای خداست. و اینگونه به سجده افتاد ولی رکوع در اینجا به 

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ گردد و معنی آھنگ و منسجم می معنی آیات ھم ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
 ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ چنین  ]٥٥المائدة: [ ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

ا خدا و پیغمبرا و مؤمنانی یاور و دوت شمایند در حال خشوع و فروتنی شود تنھ می
کنند، و در رکوع نماز نباید به  آورند و زکات مال بدر می برای خدا، نماز را به جای می

گویید درست نیست.  کاری دیگر ھرچند مھم باشد مشغول شد، بنابراین آنچه شما می
 شکند این است: ار این آیه کامًال درھم می و نکته قابل تأمل دیگر که استدالل شما

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  .]٥٥المائدة: [ ﴾َءاَمُنوا
َما﴿ کند، و گویید این حصر را بیان می شما می حرف حصر است، پس اگر چنان   ﴾إِ�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ گویید بگوییم منظور از که شما می َّ�  ْ فقط علی است، تمام مذھب  ﴾َءاَمُنوا
گرداند که  شود، چون آیه والیت را منحصر در سه نفر می جعفری اثناعشری باطل می

آنھا خدا و پیامبرش و امامعلی ھستند. و طبق تصریح آیه والیت ھمه ائمه بعد از علی 
 کردن استدالل شما از این آیه کافی است. شود. و فقط ھمین برای باطل باطل می
 سّید: 

کند و آن  تصریح می ÷ین دلیل را بگذار، دلیلی دیگر ھست که بر امامت علیا
 ۀشوی که نسبت به من بمنزل فرمود: (آیا راضی نمی صحدیث منزلت است که پیامبر

ھارون نسبت به موسی باشی، جز آن که پس از من پیامبری نیست، شایسته نیست که 
 »من بروم مگر آن که جانشین من باشی.

منزلت نزد شما صحیح است و بر ھیچ کس پوشیده نیست که در این حدیث حدیث 
و در زندگی و پس از مرگش  صتصریح نموده که علی در نبود پیامبر صپیامبر

جانشیت اوست و حدیث ھمه آنچه را که ھارون نسبت به موسی داشته است ثابت 
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یفه او در نبود او کند به جز پیامبری ھارون وزیر موسی و شریک او در کارش و خل می
 بوده است و این در قرآن ثابت است که موسی دعا کرد:

ۡهِ�  ۡجَعلٱوَ ﴿
َ
ِ�  َ�ُٰرونَ  ٢٩ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

َ
ۡزرِي  ۦٓ بِهِ  ۡشُددۡ ٱ ٣٠أ

َ
 ]٣١-٢٩طه: [ ﴾٣١أ

او پشت مرا استوار دار.  ۀو یاوری از خاندانم برایم قرار بده. برادرم ھارون را به وسیل«
 »او را در کار من شریک گردان.

 خداوند دعای موسی را پذیرفت و فرمود:

و�ِيَت ُسۡؤلََك َ�ُٰموَ�ٰ  قَاَل ﴿
ُ
 .]٣٦طه: [ ﴾٣٦قَۡد أ

 »ای موسی خواسته تو پذیرفته شد.«
به صراحت گفت: شایسته نیست که من بروم مگر آن که خلیفه من  صو پیامبر

باشی، بنابراین حدیث منزلت از بزرگترین دالیل والیت علی است ودلیل بر این است که 
علی را به عنوان جانشین خود در دروان حیات خویش و بعد از حیات خود  صپیامبر

ش و وزیر او در امتش تعیین کرده است و بیان داشته که علی شریک او در کار
 باشد. می

 اینجانب: 

فرمود: آیا دوست نداری  صآنچه نزد ما صحیح و ثابت است این است که پیامبر
که نسبت به من به منزله ھارون نسبت به موسی باشی جز آن که پس از من پیامبری 

 ١نیست.

                                           
) و مسلم در ٤٤١٦) و المغازی (٣٧٠٦حدیث منزلت را بخاری در فضائل الصحابه ( -١

گوید: این  اند. سویدی در رد استدالل از این حدیث می ) روایت کرده٢٤٠٤الصحابۀ ( فضائل
توان گفت که ھمه آنچه ھارون داشته  تواند دلیل باشد یکی اینکه: نمی حدیث به چند علت نمی

ھای ھارون این بوده که او به ھمراه موسی پیامبر بوده  یرا از جمله مقامعلی دارای آن است ز
است و به اتفاق ما و شما علی پیامبر نیست، و اگر مقامھایی که ھارون دارد برای علی ثابت 

بود چون پیامبر فرموده بعد از من پیامبری نیست  بود باید به ھمراه پیامبر علی ھم پیامبر می می
ن خود که ھارون در زمان موسی داشته است را مستثنی نکرده است. و ھمچنین و نبّوت در زما

ھارون برادر تنی موسی بود، و علی برادرش نیست، و عام ھرگاه بدون استثناء تخصیص شود 
شود که در یک منزلت و مقام علی  داللت آن ظّنی خواھد بود. پس باید کالم بر این حمل می

رساند. و  باشد و (تا) که برای حدت است ھمین مفھوم را می چون ھارون نسبت به موسی می
در حدیث به معنی » اّال «دراین صورت نسبت به امر معھودی است که اصل ھمین است و کلمه



 ٥١  نشینی سّید شیعه ظره اول و عقبفصل اول: منا

  

 اما آن قسمت ثابت حدیث منزلت داستان مشھوری دارد، سبب این حدیث این بود
که پیامبر برای جنگ تبوک حرکت کرد و از ھمه مردم خواست که ھمراه او به جنگ 
بروند، و علی را به عنوان جانشین خود در میان زنان و کودکان قرار داد، و جز منافقان 

 و افراد معذور و ناتوان کسی از جنگ باز نمانده بود.
را دوست  صراز آن جا که جھاد در راه خدا و ھمراھی پیامب سامام علی

داشت نزد پیامبر رفت وگریه کرد و شکایت کرد که چرا او را در میان زنان و  می
برای آن که او راضی کند و دلش را خوش نماید و به او  صگذارد پیامبر کودکان می

بفھماند که اگر پیامبر او را با خود نبرده به خاطر این نیست که او را دوست ندارد و 
 ه زنان و کودکان را به او بسپارد و او را بر آنھا امین قرار دھد.بلکه برای آن است ک

 داستان حدیث منزلت ھمین است که اصًال احتمال معنی امامت کّلی را ندارد.
ھای ھارون به جز  ھا و مقام گویی که طبق حدیث ھمه منزلت و اما اینکه شما می

ھای ھارون است پس او در  تشود و وقتی او دارای ھمه منزل پیامبر برای علی ثابت می
است، و او  صو در نبودش جانشین پیامبر صحیات پیامبر و بعد از وفات پیامبر

باشد و از دیگران به او و به امامت پس از او سزاوارتر است. حدیث بر  وزیر پیامبر می
 کند. کنید انطباق پیدا نمی ھیچ یک از مطالبی که شما از آن استدالل می

 به دالیل زیر: 

وفات کرده است، و بعد از وفات موسی جانشین او  ÷ھارون در زمان موسی -١
نبوده است و بلکه جانشین موسی یوشع بن نون بوده، و در این ھیچ اختالفی 

 نیست.
ھارونرا جانشین خود کرد او را به عنوان جانشین خود در  ÷زمانی که موسی -٢

روردگارش رفت، اما میان ھمه ملت یھود مقرر کرد و خودش برای مناجات با پ

                                                                                                       
گویند فالنی بخشنده است اما او بزدل است یعنی لکن او بزدل است. پس  است. چنان می» لکن«

کنیم و آن منزلت  ن را از بیرون مشخص میدر قضیه بخش نامشخصی مورد نظر است که ما آ
اسرائیل جانشین خود کرد چنان که خداوند  معھود است که موسی ھارون را در میان بنی

در میان قومم جانشین من باشد. و منزلت علی این  ]١٤٢[األعراف:  ﴾ِ� قَۡوِ�  ۡخلُۡفِ� ٱ﴿ فرماید: می
ه بود در مدینه جانشین پیامبر بود. (مؤتمر است که او در زمانی که پیامبر به غزوه تبوک رفت

 .)٧٨-٧٧النجف، ص 
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و سلم در حالی بیرون رفت که ھمه اصحابش با او ھمراه بودند  صپیامبر
 وعلی را در میان زنان و کودکان به عنوان جانشین خود تعیین کرد.

شمار زیادی از صحابه را بر مدینه و در جاھھای دیگر به عنوان  صپیامبر -٣
گونه نبود که ھرگاه خلیفه خود مقرر کرده است و این متواتر است، و این

از مدینه بیرون برود علی را به عنوان جانشین خود در آن مقرر  صپیامبر
و  صتواند نصی بر وجوب خالفت علی در زندگی پیامبر کند، پس حدیث نمی

 بعد از وفاتش باشد.
کردن دل علی و تسکین خاطر او بود  حدیث سبب مشخصی دارد و آن خوش -٤

 کودکان گذاشته بود. زیرا پیامبر او را با زنان و
ھای دیگری آمده است که از بس امام علی به شدت عالقه به جھاد  و در روایت -٥

 صاین سخن را به او گفت به دنبال پیامبر صداشت بعد از آن که پیامبر
براه افتاد و او این جانشینی را دوست نداشت بلکه جھاد در راه خدا را بر آن 

 داد.  ترجیح می
ستدالل از حدیث ھمه آنچه ھارون نسبت به موسی داشته توان با ا پس نمی -٦

 صاست را به فراگیر بر امام علی تطبیق داد، واگرنه باید امام در زمان پیامبر
 کرد چنان که ھارون در زمان موسی وفات کرده است. وفات می

 برند:  نکته مھمی ھست که اھل زبان و اندیشمندان بدان پی می

 »يبعد نيب إال انه ال«که فرمود:  صدر فرموده پیامبر و آن این است که استثناء
گوید ھمه  گو می مگر آن که بعد از من پیامبری نیست. اگر ان طور که برادر سخن

منازل ھارون ومقام ھای او را بر امام حمل کنیم باید چنین بفھمیم که علی ھمراه 
فرمود:  صمحمد پیامبر بوده است. چون ھارون در زمان موسی پیامبر بود، و پیامبر

ھای ھارون در  ییم طبق این حدیث ھمه ویژگیکه بعد از من نبوت نیست، و اگر بگو
کند که  توان نفی کرد. و دوست شیعه ما تأکید می علی وجود دارد پس نبّوت او را نمی

مفھوم حدیث را اینگونه بیان کند که علی دارای ھمه مقامھایی است که ھارون داشته 
ه است و علی است، پس اگر چنین است ھارون در زمان موسی ھمراه با او پیامبر بود

پیامبری دیگر در کنار او قرار داده شود و چنین اّدعایی  صھم باید در زمان ما محمد
 کفر است.
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 تر از آن اینکه:  و مھم
داد، پس آیا این  بسیاری از صحابه را با بسیاری از پیامبران تشبیه می صپیامبر

نصوص فراگیر و کلیت دارند؟! ثابت است که پیامبر ابوبکر را با ابراھیم و عیسی تشبیه 
ھستی که ... . و مثال تو چون مثال موسی  ÷داد و به عمر گفت: تو ھمانند نوح

اند زیرا آنھا  وح و موسی از ھارون بھتر بودهاست. و معلوم است که ابراھیم و عیسی و ن
باشد  از پیامبران اولوالعزم ھستند. پس حدیث منزلت فقط فضیلتی برای امام علی می

ای به والیت  چنان که دیگر صحابه دارای فضایلی ھستند، و در این حدیث ھیچ اشاره
ه به صراحت وخالفت علی در حیات پیامبر و بعد از وفات او نشده است، چه برسد ک

 چنین مطلبی در آن بیان شده باشد.
بگوید: ای مسلمانھا علی  صو نص صریح مانند این است که به عنوان مثال پیامبر

بعد از من جانشین من است، یا بگوید: علی بعد از من امام شماست، یا بگوید علی را به 
یند نص صریح، گو کنم، به اینھا می عنوان جانشین خود پس از وفات خویش تعیین می

 ح نیستند.نص صری –مانند حدیث منزلت  –موارد اما غیر از اینگونه 
 ریزد):  (در حالی که عرق می سّید آنھا

من در پایان حدیث منزلت نص واضح و روشن را برایت بیان کردم، نصی که علمای 
ن اند و بخاری شما که نزد شما مانند قرآ شما در کتابھای معتبر حدیث روایت کرده

شایسته «فرمود:  صصحیح است آن را روایت کرده است و آن این است که پیامبر
 »نیست که بروم مگر آن خلیفه من باشی.

 اینجانب: 
ھا این جمله اضافی ھرگز نیامده است، بلکه این دروغ است،  در بخاری و دیگر کتاب

محقق اھل سنت که بدون تردید او از علمای برجسته و  –: االسالم ابن تیمیه و شیخ
گوید این دروغی است که به حدیث افزوده شده  می در مورد این جمله اضافی –است 

که بسیاری دیگر از صحابه غیر از امام علی را  صاست، و ھمچنین عملکرد پیامبر
را به یمن  سعلی صکند و پیامبر جانشین خود در مدینه کرد این را تکذیب می

بعد از آن به حجه الوداع رفت و قطعًا کسی دیگر  در مدینه بود و صفرستاد و خودش
 غیر از علی را جانشین خود در مدینه نمود چون علی ھم به حج رفت.
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گوید: شایسته نیست که من بروم مگر آن که تو جانشین من باشی؟!  پس چگونه می
بودن این جمله اضافی که به حدیث پیامبر  این تناقض واضحی است که بر دروغ 

 کند. ده است داللت میافزوده ش
خواھم یک  می »بخاری پیش شما مانند قرآن است.«و در مورد اینکه گفتی: 

دھیم  حقیقت روشن را توضیح دھم و آن اینکه ما ھیچ چیزی را با قرآن برابر قرار نمی
گوییم این  کند، و ھمه آنچه که در مورد بخاری می و ھیچ چیزی با آن برابری نمی

آوری  بخاری مورد قبول ھستند، چون که امام بخاری برای جمع است که ھمه احادیث
آوری  کتابش شرایط بسیار دقیقی گذاشته است و آن را از میان ھزارھا حدیث جمع

آوری احادیث صحیح به  نموده است، و نھایت دقت و تالش و احتیاط را برای جمع
 خرج داده است.
 سّید شیعه: 

گویید ھمه  ثابت است که دروغند، و شما می در بخاری احادیثی ھست که به یقین
 احادیث آن صحیح است.

 اینجانب: 
لطفًا از محور مورد گفتگو دور نشویم تا از موضوع اصلی مورد بحث که بیان دالیل 

 صکند که علی بعد از وفات پیامبر صریح و صحیحی است که به صراحت بیان می
 امام و خلیفه اوست، بیرون نرویم.

گنجند، و تا از  این دالیل چنان زیادند که در چندین جلد کتاب نمی شما گفتی که
 بینیم. آن حتی یک دلیل نمی

بریم که تا چه حد  اما موضوع احادیث بخاری جای دیگری دارد که درآن جا پی می
این احادیث صحیح ھستند و چقدر در آن دقت شده است. و به افتخار اھل نسبت به 

را در ادوار تاریخ  صو علوم جرح و تعدیل که سّنت پیامبرعلوم حدیث و علوم اسناد 
گاه خواھید شد.  از دروغ و دروغگویان مصون داشته است آ

کند که ساکت شوید، و با دست  (سالن شلوغ شد، و سّید آنھا با دست اشاره می
اشاره کرد که بلندگو را قطع کنید، سپس به صورت جدیدی بدون رو درواسی سخنش 

, شاید او یقین کرده بود که تقیه با افرادی مانند من کارساز نیست، و را شروع کرد
برده است شکار آسانی نیست که  فردی که جلوی اوست آن گونه که او گمان می

بوسیله آن اھل سنت رسوا کرده شود و در مالء عام صدا زده شود که من با اھل سنت 
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در ضعیف و متردد ھستند و از بحث و مجادله کردم و آنھا را شکست دادم ببینید چق
گاھی ندارند، چنان که با فریب  خوردگان سابق چنین کرده بودند. دین خود آ

نمایم و من جز  کنم و بر او توّکل می می گویم: الحمدلله، خدا را ستایش میو من 
یک طلبه کوچک از مدرسه اھل سنت بیش نیستم، مدرسه اھل سنت ھمان مدرسه 

اند  ماندگان اھل باطل آنان که عمرشان را در باطل به سر کردهحقی که ناتوانان و در
 آورند. ھمانا باطل رفتنی است.)  در برابر آن تاب مقاومت نمی

 سّیدشان: 
شود از استادان و فقھای تأویل و توجیه  این دوست دکتر ما، چنان که معلوم می

فشارد  است پای میکردن نصوص واضحی که در مورد امام علی آمده  است، او بر تأویل
کوشد حق را نادیده بگیرد ھمان حقی که خدا به علی داده و پیامبرش به آن  و می

مورد ستم قرار  ÷توصیه کرده است، اما این اولین و آخرین باری نیست که امام علی
اند، در گذشته حق او را غصب کردند و  گیرد، ھمواره با او و بااھل بیت چنین کرده می

زھرا سالم الله علیھا را زدند، و فرزندش محسن را در شکم او کشتند ھمسرش فاطمه 
اش را سوختند و خودش را به قتل رساندند و فرزندان او را کشتند، و حسین  و خانه

 حسین را چون گوسفند سر بریدند... . ،آری .سالم الله علیه را سر بریدند ...
زد، احساس کردم که او  (سید شیعه با صدایی غم انگیز با دوستانش حرف می

دھد با دوستان خود حرف بزند، اما من  دوست ندارد به مناظره ادامه دھد و ترجیح می
 .دوست نداشتم مناظره اینطور تمام بشود)
 بنابراین حرف او را قطع کردم و گفتم: 

ببخشید، بحث و بررسی در مورد حق نیاز به برخورد دلیل با دلیل دارد و باید در 
ھا در جایی که سخن از عقل  ، حجت آورد، اما عواطف و احساسات و افسانهبرابر حجت

گوییم و به دنبال آن ھستیم  و دلیل است جایگاھی ندارند. و وقتی ما از حق سخن می
خردان  زنان و بی هھا حیله بیو ھا، زیرا افسانه کارساز خواھند بود نه افسانه ١تنھا دالیل

 به لکنتی که در گویش او بود به گمانم عجم بود) گفت: ھستند. یکی از حّضار (با توجه 

                                           
اند  گویند که صحابه بر امام علی ستم کرده نخواستم در اینجا به این اشاره کنم که آنچه اینھا می -١

باشند، تا دوباره وارد مناظره شویم و  ھمه دروغ و تھمت ھستند که ساخته و پرداخته اینھا می
 ن فرصت برای موضوع ستم صحابه بر امام علی باقی است.الحمدلله بعد از ای
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بینی که خوب با تو برخورد کردیم و از آن جا که میھمان ھستی به تو احترام  تو می
 گذاریم. می

 اینجانب: 
من میھمان شما نیستم، شما از من خواستید که با شما مناظره کنم، و من به 

 درخواست شما پاسخ مثبت دادم.
 سّیدشان: 

 دار کند. ناراحت نشو، منظور او این نیست که احساسات شما را جریحه
 اینجانب: 

ترین دالیلی که به نظر شما  الحمدلله اتفاقی نیفتاده است، اکنون شما بفرما و مھم
 گوید را بیان کن. می صبه صراحت سخن از جانشینی علی بعد از پیامبر

 سّید آنھا: 
دھم شاید خداوند محبت امام و محبت اھل  ارائه می دالیل زیادند، این دلیل را به تو

بیت را در دلت جای دھد. دلیل (آیه تطھیر و حدیث کساء است)، خداوند متعال 
 فرماید: می

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر دور کند و  ًا میخداوند قطع« ]٣٣األحزاب: [
اند که منظور از اھل بیت  شما را کامًال پاک سازد. مفسرین ھمه بر این اجماع کرده

 »کنند. علی و فاطمه و حسن و حسین ھستند و روایات شما نیز این را تأیید می
به فاطمه گفت: ھمسرت و  صروایت است که پیامبر صاز ام سلمه ھمسر پیامبر

دو فرزندش را نزد من بیاور، فاطمه آنھا را آورد، آنگاه پیامبر عبایی بر آنھا انداخت و 
گفت بار خدایا اینھا اھل بیت محمد ھستند درود و برکت خویش را بر آل محمد قرار 

سلمه بزرگواری. ام  ۀگمان تو ستود ای بی بده چنان که آن را بر آل ابراھیم قرار داده
گوید: من عبا را بلند کردم تا با آنھا داخل آن شوم پیامبر آن را از دست من کشید و  می

 گفت: تو برخیز ھستی.
دور ساخته  صکند که خداوند پلیدی را از اھل بیت پیامبر پس آیه داللت می

نماید که اھل بیت علی و فاطمه و حسن و حسین  است، و حدیث بر این داللت می
تی که خداوند پلیدی را از آنان دور ساخته است، قطعًا آنھا معصوم ھستند، و وق
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باشند، و وقتی آنھا معصوم ھستند پس آنان از دیگران به خالفت سزاوارترند زیرا  می
 آنان معصومند و دیگران معصوم نیستند. 

 اینجانب: 
د گنجن گفتی در چندین جلد کتاب نمی آید که دالیلی که شما می چنین به نظر می

خواھی  کنی که اصًال به آنچه شما می اند که شما از چیزی استدالل می به ھوا رفته
 ربطی ندارد.

 صآیه تطھیر و حدیث کساء کجا و استدالل از آن بر امامت علی بعد از پیامبر
با او مخالفت کند بر او ستم کرده و سزاوار نفرین و ناسزا و ارتداد و ھرکس  کجا، که

نازل  صن است؟! تردیدی نیست که آیه در مورد ھمسران پیامبرشد کافر قرار داده
 شده است، و این آیه ویژه آنھاست.

احزاب آغاز  ۀبه این آیات نگاه کنید و خوب در آن بیندیشید که چنین در سور
 شوند: می

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ  �ُّ

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ٱُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨أ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ

َ ٱفَإِنَّ  ۡجًرا َعِظيٗما  �َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت مِنُ�نَّ أ

َ
ِت ِمن�ُ  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ  ٢٩أ

ۡ
نَّ َمن يَأ

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  � َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  لَۡعَذاُب ٱبَِ�ِٰحَشةٖ مُّ ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ ۞َوَمن َ�ۡقنُۡت  ٣٠�َِسٗ��  �َّ
ِ َورَُسوِ�ِ  ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما  ۦِمنُ�نَّ ِ�َّ

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
ٓ أ  ٣١َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

 ِ َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ َسآءَ َ�ٰن
َ
ۚ ٱإِِن  لنَِّسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  لَۡقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب َّ�  �ِ

ۡعُروٗفا  ۦقَۡلبِهِ  َج  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ِ�ُۡذهَِب  �َّ

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 
َ
ای پیغمبر! به « ]٣٣-٢٨األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

خواھید، بیائید تا به شما  و برق آن می ھمسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق
ای مناسب بدھم و شما را به طرز نیکوئی رھا سازم. و اما اگر شما خدا و  ھدیه

خواھید خداوند بر نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده  پیغمبرش و سرای آخرت را می
فر او ساخته است. ای ھمسران پیغمبر! ھر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود کی

از شما در برابر خدا و ھرکس  دو برابر خواھد بود، و این برای خدا آسان است. و
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پیغمبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دھد، پاداش او را دو چندان 
 ایم. خواھیم داد، و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراھم ساخته

مثل ھیچ یک از زنان (عادی مردم)  ای ھمسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف)
انگیز) صدا را نرم و نازک نکنید  خواھید پرھیزگار باشید (به گونه ھوس نیستید. اگر می

که بیماردالن چشم طمع به شمار بدوزند. و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن 
ر ھای خود بمانید و ھمچون جاھلیت پیشین در میان مردم ظاھ بگوئید. و در خانه

نشوید و خودنمائی نکنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش 
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر) دور کند و  اطاعت نمائید. خداوند قطعًا می

 »شما را کامًال پاک سازد.
 نگاه کنید و بیندیشید، فرموده الھی که:

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کامًال  خداوند قطعًا می«
 »پاک سازد.
ست که از امھات المؤمنین و ھمسران قلی نیست و بلکه قسمتی از آیه ایآیه مست
آید سخنی از  گوید، و ھمچنین آیاتی که بعد از این می میسخن  صپاک پیامبر

ترین دلیل است بر اینکه آیه در اصل  نماید، و این مھم ھمسران پیامبران را تکمیل می
 ۀکنم که الحمدلله این آی ھمسران پاک پیامبر نازل شده است. باز تکرار می ۀدربار

ای دیگر  آن دروغی ببافند، و بلکه بخشی از آیه ۀپردازان به بھان مستقلی نیست تا دروغ 
گویند و نیز آیات قبل از آن و آیات بعد از آن  ھست که در مورد زنان پیامبر سخن می

گویند، به خصوص از عایشه صدیقه دختر ابوبکر  در مورد ھمسران پیامبر سخن می
و از  ساروقدختر عمر ف ١دار حفصه گذار و ھمیشه روزه ، و از بانوی عبادتسصدیق

 گوید. سخن می صو دیگر زنان پیامبر  لالمؤمنین ام سلمه ام
ھمه بر ھمین باور ھستد. زیرا  صو علما و فقھا و اھل قرآن و محققان امت پیامبر

این نص قرآنی است ھمان قرآنی که باطل ازھیچ سویی بدان راه ندارد و از جانب 
ث آیه تطھیر، اما حدیث کساء ستوده نازل شده است. این بود بح ۀخداوند فرزان

                                           
فرستند و بدترین  نام بردم چون که شیعه امامیه بر آنھا لعنت می بقصدًا از عایشه و حفصه -١

 شمارند. کنند و ام سلم را نام بردم چون که شیعه او را اھل بیت نمی تھمت را نثار آن دو می



 ٥٩  نشینی سّید شیعه ظره اول و عقبفصل اول: منا

  

آن اھل  ۀرا در زمر شعلی و فاطمه و حسن و حسین صنھایتش این است که پیامبر
خواھد پلیدی را از آنھا دور سازد و کامًال پاکشان  بیت خود قرار داد که خداوند می

گرداند، و به معنی این نیست که اھل بیت فقط فاطمه و علی و حسن و حسین 
 ین است که:ھستند، دلیلش ا

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
  .﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

باشند، و  می صدر وسط آیاتی آمده است که فقط مخاطب آن ھمسران پیامبر
علی و فاطمه و حسن و حسین را برای این داخل چادر کرد و گفت اینھا  صپیامبر

ھم اھل بیت من ھستند که در این قسمت ھم خیر و برکت شامل حال آنھا شود، به 
به او  صھمین خاطر وقتی ام سلمه خواست به ھمراه آل عبا زیر چادر برود پیامبر

، یعنی این خیر و برکت را »گمان تو بر خیر ھستی بی«یا » تو بر خیر ھستی«گفت: 
 احزاب شامل حال شما گردانده است. ۀخداوند در سور

جزو اھل بیت نیستند، طبق آیات  صگویند ھمسران پیامبر اما اینکه بعضی می
دلیل و حجت است. و ھمچنین ھرکس  گذشته سخنی باطل و مردود است، و قرآن بر

ت مرد یعنی ھمسرش، آیا مگر در قرآن آیاتی آمده که بیانگر این است که اھل بی
 گوید: می ÷ بینی که خداوند متعال در مورد ابراھیم نمی

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
 .]٧٣هود: [ ﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

 .»رحمت و برکت خدا بر شما اھل بیت باد«
به جز زنش نبود و او فرزندی  ÷ و معلوم است که در آن وقت کسی با ابراھیم

باشند، و خداوند متعال در مورد  نداشت تا گفته شود که منظور فرزندانش می
، و مشخص است »گوید: (و سار باھله) او به ھمراه اھل خود حرکت کرد می ÷موسی

نمود. پس زن به طور خاص اھل مرد است، و  که او به ھمراه ھمسرش طی طریق می

َما يُرِ�ُد ﴿ یه:ھمین کافی است که آ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيتِ ٱأ

در وسط آیه آمده و آیه مستقلی نیست و آیات قبل از آن و بعد  ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
 گویند. سخن می صاز آن ھمه از امھات المؤمنین ھمسران پیامبر

 توّجه: 
از جمله چیزھایی که شیعیان از آن برای بیرون قراردادن ھمسران پیامبر از اھل او 

گویند خداوند با صیغه مذکر خطاب کرده و به جای  کنند این است که می استدالل می
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گفته است پس مشخص است که زنان از  طهركم)ي(و  (عنكم)و  طهركن)ي(و  (عنكن)
 فرماید: خداوند متعال میاھل بیت نیستند. پاسخ این است که 

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
ورِ ٱَءا�ََس ِمن َجانِِب  ۦٓ وََساَر بِأ ۡهلِهِ  لطُّ

َ
نَاٗرۖ� قَاَل ِ�

ْ ٱ ۡو َجۡذَو�ٖ ّمَِن  ۡمُكُثٓوا
َ
َ�ٍ أ

ٓ َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�َ ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ لُوَن لََعلَُّ�ۡم تَۡصطَ  �َّارِ ٱإِّ�ِ
 .]٢٩القصص: [ ﴾٢٩

اش حرکت کرد، در  ھنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و ھمراه خانواده«
بینم، شاید از  اش گفت: بایستید من آتشی می جانب کوه طور آتشی را دید به خانواده

ای از آتش برای شما بیاورم تا خویشتن را بدان گرم  آن جا خبری (از راه) یا شعله
 »کنید.
 دراینجا ھمسرش بود.  ÷خانواده و اھل موسی و

 گوید: می ÷خواھر موسی ۀو خداوند متعال دربار

ۡهِل َ�ۡيٖت يَۡ�ُفلُونَهُ ﴿
َ
ٰٓ أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
 ]١٢القصص: [ ﴾١٢َ�ِٰصُحوَن  ۥلَُ�ۡم َوُهۡم َ�ُ  ۥَهۡل أ

برعھده گیرند ای رھنمود کنم که برایتان سرپرستی او را  و گفت آیا شما رابه خانواده«
 »و خیرخواه و دلسوز او باشند؟

 اند. و آیات دیگر ھستند که در آن زنان با صیغه مذّکر مورد خطاب قرار گرفته
آل  ۀو در احادیث صحیح آمده است که آل عباس و آل عقیل و آل جعفر به اضاف

 تا قیامت صعلی در اھل بیت داخل ھستند، و اینھا کسانیند که بعد از مرگ پیامبر
اھل بیت پیامبر ھستند. نکته مھم  ۀصدقه و زکات برایشان حرام است و آنھا از زمر

دیگری ھست که باید بدان توجه کنیم تا آیه تطھیر را اشتباه نفھمیم و آن این است که 
 گوید: خداوند متعال می

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ  .]٣٣ألحزاب: [ا ﴾لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
 »خواھد پلیدی را از شما دور سازد. خداوند میقطعًا «

خواستن در اینجا به معنی شرعی است یعنی خداوند مقرراتی برای زنان پیامبر 
مقرر داشته است که اگر بدان تمسک بجویند پاک خواھند شد. و خداوند چنین کرد. 

ند پیروی ک صاز رھنمودھای پیامبرھرکس  و اگر اھل بیت به معنی عام باشد، یعنی
به دستورات ھرکس  گرداند، و کند و او را پاک می خداوند پلیدی را از او دور می



 ٦١  نشینی سّید شیعه ظره اول و عقبفصل اول: منا

  

گردد، مانند اینکه خداوند متعال  پایبند نباشد مشمول تطھیر الھی نمی صپیامبر
 فرماید:  می

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�مۡ  �َّ
َ
 .]٢٧النساء: [ ﴾يُرِ�ُد أ

 »بپذیرد.خواھد توبه شما را  و خداوند می«
نمایند، پس  کنند و برخی توبه نمی و مشخص است که برخی از مردم توبه می

فعلی نیست،  ۀشرعی است و اراد ۀکند که منظور از خواستن در اینجا اراد داللت می
واگرنه ما باید ھمه اھل بیت را اگر به معنی عام بگیریم تا قیامت ھرچه بکنند پاک 

 ن سخن را نگفته است.بدانیم، و ھیچ عالم معتبری ای
 ای دیگر این است که:  و قضیه

به فرض اینکه اھل بیت فقط علی و فاطمه و حسن و حسین باشند، (با اینکه 
اینگونه نیست)، در آیه و حدیث چیزی نیست که به این داللت کند که علی جانشین 

داشت باید امامت بین چھار تا علی و  است، واگر بر این داللتی می صبالفصل پیامبر
ای نگفته است چه  حسن و حسین و فاطمه تقسیم شود، و چنین سخنی را فرد ساده

 برسد به آن که عالمی آن را بگوید.
و ھمچنین آیه داللتی بر عصمت اینھا ندارد، زیرا نھایت مفھوم آیه این است که آنھا 

کنند و مرتکب خطا و لغزش  اند، اما نه اینکه فراموش نمی گردانده شدهاز پلیدی پاک 
زند، پس عصمت  گردند و از آنھا اجتھادی که مخالف صواب و درستی باشد سرنمی نمی

گرداند ناز پلیدی چیزی دیگر، و نباید ھر دو مطلب را قاطی  چیزی دیگر است و پاک
 کنیم.

 یح دھم: خواھم چیزی دیگر را ھم توض و اینجا می
گفت از بیانات او  سخن می» آیه تطھیر و حدیث کساء«و آن اینکه وقتی سخنگو از 
و اھل بیتش را دوست ندارم،  سکند که من امام علی چنین فھمیدم که او گمان می

زیرا او در آغاز صحبت خود به من گفت این دلیل را بگیر شاید خداوند محبت امام علی 
 را در دل تو جای دھد.

را دوست داریم و به او  سامام علی» اھل سّنت«ت دارم بگویم که ما ھمه دوس
دانیم خلفایی که راھیافته و  گذاریم و او را چھارمین خلیفه راشد می احترام می

آنان چنگ بزنیم. پس ما ھمواره  رھنمود و شده بودند و ما باید با دندان به شیوه ھدایت
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داریم و  گذاریم و او را دوست می به او احترام میکنیم و  را به خوبی یاد می سامام علی
گوییم خدا از ھمه اھل بیت پیامبر از  را دوست داریم، و می صھمه اھل بیت پیامبر

ھمسرانش و از صالحان آل جعفر و آل عقیل و آل عباس راضی باد، زیرا اینھا ھمان 
سازد و کامًال  خواھد پلیدی را از آنان دور اھل بیت پیامبر ھستند که خداوند می

 پاکشان گرداند.
اما آنچه مایه ھالکت و تأسف است این است که ما در محبت اھل بیت غلو و افراط 
کنیم چنان که مسیحیان در مورد عیسی راه افراط و غلو را در پیش گرفتند و چنان 

 ورزیدن به خدا گردید. غلو کردند که محبت با عیسی راھی برای سقوط آنھا در شرک
 اند:  این راه دو گروه گمراه شدهو در 

ھا، آنھا کسانی ھستند که با علی دشمنی ورزیده و او را کافر قرار  گروه اول: ناصبی
 اند. اند و اھل بیت او دشمنی کرده اند و ریختن خون او را حالل دانسته داده

 گویند اھل سنت از اینھا بیزارند، و بلکه اھل سنت امام علی را دوست دارند و می
خداوند از او راضی باد، و اگرنگاھی گذرا به ھر کتابی از کتابھای عقیده اھل سنت 

 داشته باشید این مطلب را به وضوح و روشنی در آن خواھید یافت. 
(شیعه) ھستند که غلو و اغراق در محبت علی آنھا را واداشته  و گروه دّوم: روافض

پسندیده است باالتر ببرند و به  است تا امام علی را از جایگاھی که خدا برای او
جایگاھی برسانند که خود دوست ندارد که او آنگونه توصیف شود. غلو شیعه در محبت 

آنانی که  صعلی آنھا را بر آن داشته است تا با اصحاب و یاران پاک و نیکوی پیامبر
ری گرفتن امانت دین الھی و یا خود و به دوش صخداوند آنھا را برای ھمراھی پیامبر

یاران  ۀکردن آن برگزیده است دشمنی و کینه بورزند، ھمان اصحابی که از میان ھم
پیامبران بھترین یاران ھستند و خداوند آنھا را بھترین امتی قرار داده که به سود 

 اند، پس آنھا سرچشمه ھر خیر و برکت و حقیقتی ھستند. انسانھا آفریده شده
آنان را وادار نموده تا با این  سخالصه اینکه غلو و افراط در محبت امام علی 

ھا گمان بد کنند و  اصحاب دشمنی کنند و به آنھا توھین روا دارند و در مورد آن
اند و بر او ستم  اند و حق علی را خورده بگویند که آنھا دنیا را بر آخرت ترجیح داده

عدالت نکرده است  سکنم، اگر ابوبکر صدیق عجب میاند!!! من از چنین قومی ت کرده
عدالت و دادگری ننموده چه کسی عدالت  سکند؟! اگر فاروق چه کسی عدالت می

خواھد نمود؟! ھمان فاروقی که خداوند حق را در دل و بر زبان او قرار داده است، و 
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کردند عدالت نکرده است  کسی که فرشتگان از او شرم می سالنورین اگر عثمان ذی
 نماید؟! چه کسی عدالت می

کرد  (فریاد و ھیاھو در سالن بلند شد، و یکی از حّضار ایستاد و با دستش اشاره می
گویی: رضی الله عنھم! اینھا کافر و مرتد بودند و دین  گفت: تو می زد و می و فریاد می

دادند، اینھا کافرند، مرتدند، اینھا کافرند. و با تمام سوز و  محمد و وصیت او را تغییر
انداخت و رو به سوی آنھا فریاد زد: چطور این را رھا گذار نگاھی با حاضرین در جلسه 

گوید خداوند از آنھا  دھید که می به او اجازه می چطور –منظورش من بودم  –کنید  می
شنوید که  و با گوشھای خودتان میگذارید  (صحابه) راضی باد، چطور او را می

 .)شگوید می
 گوید:  سّیدشان (با اشاره به آن فرد) می

 این سخن مناسبی نیست، بنشین بنشین. مردی که فریاد برآورد: 
 توانیم صبر کنیم. گیرد، ما نمی شنوی که چگونه از ما ایراد می سید تو می

ید: دیر شده من باید گو شود و می سّیدشان در حالی که خشمگین است بلند می
 اجازه بگیرم و بروم.

 ھمچنین برای من ھم دیر شده و باید مرّخص شوم. اینجانب: 
خواھیم باتو مناقشه و بحث کنیم،  نه جناب دکتر ما مییکی از حاضران در جلسه: 

 بحث و مناقشه ھنوز تمام نشده است.
بده که باید االن  کنند و به من اجازه حّضار با شما بحث و مناقشه میسّیدشان: 
 الله در جلسه ای دیگر باھم بحث و مناقشه خواھیم کرد.  بروم، و ان شاء

 ان شاء الله، بفرما.اینجانب: 
و  –به ظاھر افراد عامی بودند  –حّضار بلند شدند (بعد از آنکه سّیدشان رفت بیشتر 

 من ماندند. از آنھا فقط ده الی پانزده تا جوان اطراف





 
 

 فصل دّوم:
 تتمه مناظره و پیروزی حق

دکتر بگذریم از دالیلی که سید بیان کرد، و تو پاسخ آن را گفتی، من یکی از آنھا: 
 خواھم از چیزھای دیگری از شما بپرسم. می

 بفرما برادرم.اینجانب: 
 تر بود؟ کدام اصحابی از ھمه صحابه عالمپرسشگر: 
 تر بود. ابوبکر ازھمه صحابه عالماینجانب: 

آن  ۀمن شھر علم و علی درواز«نفرموده است که:  صآیا مگر پیامبرپرسشگر: 

 ؟!»است

 تر بوده است. از ھمه صحابه عالم ÷کند که علی این حدیث داللت می 
ثابت و صحیح نیست از این رو استدالل از آن این حدیث از دیدگاه ما اینجانب: 

 درست نیست.
 ولی این حدیث در کتابھای شما وجود دارد.پرسشگر: 
علم حدیث نزد ما به صورت سطحی که دیگران بر آن ھستند نیست، بلکه اینجانب: 

شماری درمورد آن تألیف  ای است که کتابھای بی علم حدیث علم و دانش گسترده
آوری حدیث و جداکردن صحیح آن از  زیادی عمر خود را در جمعشده است و علمای 

 اند. ضعیف آن و درست آن از نادرستش سپری کرده
ترین کتاب  ھایی دارند، صحیح و کتابھای حدیث نزد ما از نظر صحت و ثبوت رتبه

صحیح بخاری و صحیح مسلم ھستند، و اگر حدیثی در یکی از این دو کتاب آمده باشد 
مان قابل قبول است. و بعد از این دو، کتابھای چھارگانه حدیث ھستند برای ھر مسل

که عبارتند از ترمذی و ابوداود و نسائی و ابن ماجه، اما اگر کسی حدیثی از این کتابھا 
بیان کند باید طبق قواعد دقیق علم حدیث، و طبق آنچه علمای جرح و تعدیل در 

 صحیح باشد. اند، آن حدیث مورد حدیث و راویان آن گفته
اند مانند سند دارمی و  صحاح تألیف شده  و بعد از اینھا کتابھایی ھستند که به شیوه

ھر دو صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم، ھمچنین اگر کسی 
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حدیثی از این کتابھا بیان کند باید صحت و عدم صحت آن حدیث را توضیح دھد، زیرا 
ذکر شد که ثابت و صحیح نیستند و بلکه در آن احادیث موضوع در این کتابھا احادیثی 

(دروغین) نیز وجود دارد، که ذکر احادیث موضوع جایز نیست چه برسد به آن که از 
ھستند، در این  صاینھا مسانید و جوامع حدیث پیامبر آن استدالل شود. و بعد از

بنابراین اگر کسی  کتابھا ھم حدیث صحیح و ھم ضعیف و ھم دروغین ذکر شده است،
 کند باید درجه حدیث و صحت آن را بیان نماید. حدیثی از این کتابھا بیان می

تواند  و خالصه اینکه ھر حدیثی که در کتابھای ما باشد به طور مطلق دلیل نمی
باشد، و بلکه فقط احادیثی حجت ھستند که طبق قواعد علم حدیث و قواعد جرح 

 اند صحیح و درست باشد. وضع نموده وتعدیل که علمای محقق آن را
دادن حدیث به کتابھای حدیث تا وقتی که رتبه آن بیان نشده  بنابراین فقط نسبت

کافی نیست، مگر آن که حدیث در بخاری و یا مسلم روایت شده باشد زیرا امت 
 اند. احادیث این دو کتاب را پذیرفته

تردگی علم حدیث نزد ما، خواستم شما را از گس این مختصر سخنانی بود که می
نیست، واگر ھم ما  ١مطلع کنم. و این حدیثی که شما آن را بیان کردید ثابت و صحیح

بینیم که این حدیث به ھیچ صورت به معنی این  بپذیریم و با شما ھمگام شویم، می
تر بوده است، بلکه نھایت مفھوم حدیث این است  ازھمه صحابه عالم سنیست که علی
ھای علم و دانش است، و مشخص است که ھر شھری درھا  از دروازه که علی دری

شود،  ھای زیادی دارد و اگر فقط یک ورودی داشته باشد به آن شھر گفته نمی ورودی
و تردیدی نیست که درھای دیگری ھستند  و علی فقط یکی از درھای این شھر است،

ھا به ھر دانشی که نیاز  است، ھمان کسی که مسلمان سکه بزرگترین آن ابوبکر صدیق
گاه بود و آن را نزد او می پیدا می تر برایتان گفتم که  یافتند، پیش کردند حتمًا او بدان آ

در آخرین  صترین جمعیت در پیشنمازی از ھمه سزاوارتر است، و پیامبر عالم
 فرمان داد تا پیشنماز مردم شود. ساش که به وفات ایشان انجامید به ابوبکر بیماری

به ابوبکر فرمان داده که با مردم نماز بخواند و پیشنماز  صاینکه پیامبرپرسشگر: 
 شود در کتابھای شما آمده و ما آن را قبول نداریم و برای ما دلیل نیست.

                                           
بلکه حدیث موضوع و دروغینی است و وقتی من به خانه برگشتم درمورد آن بررسی کردم دیدم  -١

 که ابن جوزی آن را جزو موضوعات قرار داده است.
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العلم که حدیث موضوع و دروغینی است  سبحان الله شما از حدیث مدینهاینجانب: 
پذیرم، و بعد من از حدیثی  و می دھم استدالل می کنید و من به شما اجازه می

کنید، تو را به خدا  کنم که بخاری روایت کرده است و شما آن را قبول نمی استدالل می
 صحت حدیث نزد شما چیست؟! دھم معیار سوگند می

ھمه احادیث شما برای ما حجت نیستند و ما به آنھا اعتماد نداریم، و من پرسشگر: 
 دانم که برای شما حجت ھستند. م چون میبه خاطر آن از آن استدالل کرد

که نیمی از وحی است و قرآن  صحدیث پیامبر ،ال باهللاإحول وال قوة  ال اینجانب:
دھد این حدیث که علمای ما زندگی خود را  دھد و معانی آن را شرح می را توضیح می

 کنید. اند به ھمین راحتی رد می وقف حفاظت از آن و تحقیق آن نموده
تم که ما (اھل سنت) برای این اھل سنت ھستیم که به سّنت و حدیث دانس می
کنید و آن  باور داریم و شما به خاطر این رافضه ھستید که سّنت را انکار می صپیامبر

خود این امر را مشاھده کردم و به آن یقین نمودم،  پذیرید، و اینک به چشمان را نمی
 تید.پس ما اھل سنت ھستیم و شما تارکان سنت ھس

ما احادیث مخصوص به خودمان را داریم، و ھمه احادیث ما از اھل بیت پرسشگر: 
باشند، و علم و  اند و آنھا وارثان ھمه علم و دانش ھستد و آنان معصوم می روایت شده

 دانش آنھا علمی خالص الھی و رّبانی است.
اندکی دارید، و شما از ھمه مردم با  ۀشما در علم حدیث سرمایه و بھراینجانب: 

شناسید و جرح و تعدیل  حدیث و علوم حدیث فاصله بیشتری دارید سند و متن را نمی
دانید، و ھمه آنچه که در این زمینه دارید اندک است و سودمند نیست. این را  را نمی

ند که در ا اند، آنھا گفته گویم بلکه ائمه و علمای شما به این امر گواھی داده نمی
احادیث شما اختالف زیادی ھست، و تقریبًا ھیچ حدیثی نیست مگر آن که حدیثی 

کنید که  ای چنان اختالف می دیگر بر ضد و خالف آن وجود دارد و شما در ھر مسئله
ھمه احتماالت متناقض در آن جای دارد طوری که در یک قضیه ھم به ممنوعیت ھم 

شود،  ه کراھیت و ھم به استحباب آن فتوا داده میبه جایز بودن وھم به وجوب و ھم ب
و این تناقض عجیب و سرگردانی ھولناک بارزترین دلیل برای این است که ھمه 
احادیث شما باطل و متناقض و دروغ ھستند که به اھل بیت پیامبر نسبت داده 

 فرماید: شوند، زیرا اختالف عالمت باطل است، خداوند متعال می می

ِ ٱَن مِۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ َولَۡو �َ ﴿  .] ٨٢النساء: [ ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
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 .»یافتند بود در آن اختالف زیادی می و اگر از جانب غیر الله می«
و واقعیت شما ھمین است. برادر عزیزم فرق علوم اھل سنت در حدیث باعلوم شما 

احادیث ما توسط بیش از چھار ھزار زن و مرد در حدیث به اندازه زمین و آسمان است، 
اند از  صحابی که بیست سال و اندی قبل از ھجرت و بعد از ھجرت ھمراه پیامبر بوده

ھا و کارھا و دستورات و عبادات و  اند، و آنان ھمه گفته روایت شده صایشان
اند و ھمه حرکات و سکنات و رفتار او درخانه  را برای ما نقل کرده صرفتارھای پیامبر

اند، و ھمچنین عملکرد او را در  اش و با مردم را برای ما حکایت کرده و با خانواده
رفتن او را  اند، حتی روشن ھا و در رفتار با مسلمین و کفار، برای ما روایت کرده جنگ

ا از آن و آداب قضای حاجت را برای ما روایت آمدن او ر به دستشویی و طریقه بیرون 
 اند. کرده

اند برای ما  و از این چھار ھزار صحابی ھزاران نفر از تابعین که شاگردانشان بوده
اند تا اینکه کتابھای حدیث نبوی بانھایت دقت و  را روایت کرده صاحادیث پیامبر

ھا و بر ھمه مردم و برھمه  تاند و ما به این سنت و احادیث بر ھمه مل توجه تدوین شده
 کنیم. اند افتخار می ھای گمراھی که از راه سنت او منحرف شده فرقه

حدیث  ۀاید، زیرا شما اقوال ائمه را به منزل اما شما حدیث را به مسخره گرفته
دانید، این گمراھی بزرگی است، و راز اختالف  وحی الھی است می  که گفته صپیامبر

ھمین است چون ھر امامی قول واجتھاد خودش را گفته است. و  شدید شما در دینتان
بار این است که شما بیشتر علم خود را از کودکی دوساله  از جمله امور مضحک و تأسف

اید، کودکی که در وجود آن تردیدی بزرگی ھست، و شما درباره وجود او اختالف  گرفته
را سوگند به خدا چگونه  شدیدی دارید و آن کودک محمد بن حسن عسکری است. تو

پذیرند که علم و دانش را از کودکی دوساله که پنھان است فرا بگیرند؟! ای  عقال می
گرفتند، آنھا مستقیمًا از  کاش که علم ودانش را به صورت مستقیم از آن کودک فرا می

 ۀھای پوست و اوراقی که او آن را شبانه در تن گیرند بلکه از طریق تکه او فرا نمی
آورند!! شما را  کند و نمایندگان او روزھا آن را از آن درخت بیرون می رختی پنھان مید

توان سند معتبر حدیثی دانست که طبق آن خدا بندگی  به خدا سوگند آیا این کار را می
ھایی است که کودکان خردسال ھم آن را باور  شود، یا اینکه این از عجایب و افسانه می

 قال و علما؟!ندارند چه برسد به ع
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اسم  گویید اھل سنت؟! علت نامگذاری ما به این دانید که چرا شما به ما می آیا می
کنیم) این است که ما به شّدت به رھنمود و سنت  (اسمی که بدان افتخار می

کنیم و ما اھل حدیث وحامل آن ھستیم و  مندیم و بدان عمل می عالقه صپیامبر
دانیم و دراین مورد ھمه در برابر ما قاصر ھستند.  می متون و اسانید و موارد حدیث را

و ھمین افتخار برای ما کافی است که احادیث ما از چھار ھزار از صحابه پیامبر که 
کارشان حفظ کتاب خدا و یادکردن سنت نبوی بود و ھیچ چیزی از سنت او را ترک 

 اند. نکردند، روایت شده
ام علی از ھمه اینھا بیشتر است، و آنچه ما علم ام کند): پرسشگر (سخنم را قطع می

 داریم علم و دانش امام علی است.
خواھیم درست و عاقالنه حرف بزنیم، آیا علم یک صحابی از علم و  میاینجانب: 

دانش چھار ھزار صحابی بیشتر است؟! و گذشته از این امام علی ھمیشه ھمراه پیامبر 
شد و ھمسران او  ھمسران پاکش تنھا میبا  صنبوده است، و معلوم است که پیامبر

را  سعلی صداند، و معلوم است که پیامبر چنان دانشی دارند که امام علی آن را نمی
در  سدر مدینه و علی صبه یمن فرستاد و در آن مّدت ھمراه پیامبر نبود، زیرا پیامبر

ه عنوان وقتی به غزوه تبوک رفت او در مدینه ب صیمن بود، و معلوم است که پیامبر
نبود، پس چگونه امام علی از چھار ھزار  صجانشین خود گذاشت و او ھمراه پیامبر

ای یکی از آنھا  اند و حتمًا در ھر لحظه صحابی که در ھر وقت و زمان ھمراه پیامبر بوده
 باشد؟! تر می با پیامبر بوده است، عالم

 ده بود.پیامبر علومی به علی سپرد که به دیگران آن را نداپرسشگر: 
بخشی از علم را از صحابه پنھان کرده است خیال و  صاینکه پیامبراینجانب: 

است که برای علما جایز نیست که چیزی از علوم دین را پنھان  دروغ است، و معلوم
گوییم پیامبر بخشی از علم را پنھان کرده است؟!! پیامبری که  کنند، پس چگونه ما می

 است: خداوند بر او چنین نازل کرده

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ُ ٱيَۡ�ُتُموَن َمآ أ وَن بِهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمَن  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َما  ۦَو�َۡشَ�ُ

ُ
َ�َمٗنا قَلِيً� أ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم إِ�َّ 
ۡ
ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �َّارَ ٱيَأ َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  �َّ

ِ�مٌ 
َ
دارند آنچه از کتاب را که خدا  گمان کسانی که پنھان می بی« .]١٧٤البقرة: [ ﴾١٧٤ أ

فروشند جز آتشی چیزی به شکمشان فرو  نازل کرده است و آن را به بھای اندکی می
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دارد و آنان  پاکیزه نمیگوید و آنان را  رود، و خداوند روز قیامت با آنھا سخن نمی نمی
 »عذاب دردناکی دارند.

بریم و از آن بیزاریم، مگر آن که تو بگویی  فاسدی به خدا پناه می ۀما از چنین عقید
 مراجعه کند علم لدّنی داشته است.  صعلی بدون آن که به پیامبر
شکی نیست که علی علم لدنی داشته است که خداوند  ،بلهپرسشگر با خوشحالی: 

 شماری بوده است. ھای بی دارای علوم ودانش ÷به او آموخته است، پس او آن را
کردی، و ھمچنین از غلو و  این برخالف چیزی است که قبًال ادعا میاینجانب: 

نمایید، امام علی صحابی  گیرد که شما در مورد امام علی می افراطی سرچشمه می
به او  صما از میان صحابه پیامبرباشد، ا عالم ترین صحابه می ۀبرگواری است و از زمر

زندگی او را بررسی ھرکس  ای داده نشده است بلکه اومانند سایر صحابه است. علم ویژه
غیب  کنند داند، اگر او چنان که علمای شما ادعا می کند این مطلب را به یقین می

داد، و خوارج او را به ستوه در  دانست آنچه در صفین اتفاق افتاد رخ نمی می
شد که او را به ھنگام نماز صبح به قتل برساند.  آوردند و یکی از خوارج موفق نمی مین

دانند، و اھل سنت علوم ھمه  را علم دیگر صحابه می ساھل سنت علم امام علی
اند، اما شما علم ھمه صحابه را از دست دادید و حتی  صحابه را بدون استثناء دریافته

 اید. اند از دست داده اھل سنت از او روایت کرده را که سبسیاری از علم امام علی
ترین  ما از موضوع اول خود بیرون رفتیم، من از شما پرسیدم که عالمپرسشگر: 

 صحابه چه کسی بوده است.
ترین صحابه به یقین ابوبکر بوده است  من ھم به شما پاسخ دادم که عالماینجانب: 

که به وفات او انجامید به ابوبکر فرمان داد اش  به دلیل اینکه پیامبر در آخرین بیماری
 تا پیشنماز مردم شود.

 سؤالی دیگر، دلیرتریِن صحابه چه کسی است؟پرسشگر: 
ھمه شجاع و دلیر بودند و شجاعت صفت بارز آنھا بود که  شصحابهاینجانب: 

 تقریبًا اغلب آنان شجاع بودند. 
تر بوده  یک شجاعخواھم مشخص کنی که از ھمه اصحاب کدام  میپرسشگر: 

 است؟
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، و صبسیاری شجاعتشان معروف بوده است مانند حمزه عموی پیامبراینجانب: 
 .شفاروق و امام علی و خالد بن ولید

 تر بوده است؟ خواھم دقیق تعیین کنی که کدام یک از ھمه شجاع میپرسشگر: 
 ای برای تو دارد؟ این تعیین چه فایدهاینجانب: 

ترین  گوید: امام علی شجاع کند، سپس می گویا فکر میکند  سکوت میپرسشگر: 
 ھا بوده است. شجاع

تریِن صحابه باشد، این به موضوعی که ما از  به فرض اینکه امام علی شجاعاینجانب: 
 گوییم چه ربطی دارد؟! آن سخن می

وقتی او از ھمه صحابه دلیرتر بوده است، پس از ھمه آنھا به امامت پرسشگر: 
 ت، زیرا امام و خلیفه باید شجاعت داشته باشد.سزاوارتر اس

گوییم که ضوابطی شرعی برآن حاکم است،  ما از اموری شرعی سخن میاینجانب: 
زنیم، و اگر اینطور است که فقط شجاعت باید مورد بحث  ما فقط از شجاعت حرف نمی

ھای  عترین شجا باشد پس دین را بگذاریم و از عنتره بن شداد صحبت کنیم، او شجاع
گاھی و سیاست و  عرب بود. دوست عزیزم امامت به علم و درایت و مھارت و آ

 نیاز دارد. ھربانی و فرزانگی و شجاعت و اقدامھوشیاری و م
 ھست. ÷ھمه این چیزھا در امام علیپرسشگر: 
بله ھمه اینھا در او ھست و بلکه بیشتر از این را داشته است و او شایسته اینجانب: 
اند و آنھا سه  ھا باالتر از او بوده ت، اما فرادی ھستند که در این زمینهھر خوبی اس

گوییم  نفرند که امام علی چھارمین آنھاست، امام علی، و خلیفه راشدی است که ما می
داریم و به او احترام  خداوند از او راضی باد و ما بیشتر از شما او را دوست می

روی  در محبت او زیاده ارچوب شریعت است و ماداشتن ما در چھ گذاریم، اما دوست می
نمائیم. ما اھل سنت بر این اجماع  احترامی نمی کنیم و نیز در حق او بی و غلو نمی

داریم که خلفای راشدین چھار تا ھستند و به ترتیب عبارتند از: ابوبکر صدیق، عمر 
نیز بر  صپیامبرو ارضاھم، و اصحاب بزرگوار  شفاروق، عثمان ذی النورین، امام علی

 این اجماع نموده بودند.
گذارید  : شما این را می-کنم ھمان اولی بود  فکر می -زند  یکی از حّضار فریاد می

دانید که اصحاب کافر و  گوید خداوند از صحابه راضی باد، در حالی که شما می که می
خواستند او را به  ظلم کردند و می ÷اند، دین را تغییر داده و بر امام علی مرتد بوده
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دھید که شما را  قتل برسانند و خانه او را در آتش بسوزانند. شما به این روباه اجازه می
کنید که  خواھد سوق دھد، و در مورد چیزھایی با او بحث و مجادله می به آنچه می

ن فاطمه که کنید ھما نیازی به مجادله ندارند، و فاطمه سالم الله علیھا را رھا می
در مورد او فرمود: (فاطمه از من و من از فاطمه ھستم، ھرکس او را  صپیامبر خدا

 مرا آزار دھد خدا را آزار داده است.) آزر دھد به من آزار رسانده است و ھر کس
گوید خداوند از آنان راضی باد، کسانی ھستند که فاطمه  و اینھایی که این برادر می

زدند و به شکم او زدند و او فرزندش محسن را سقط کرد، وخانه  را اذیت کرده و او را
خواستند شوھرش را که برادر و پسر عموی پیامبر و جانشین  فاطمه را آتش زدند و می
 او بود را به قتل برسانند.

 سپس رو به من کرد و گفت: 
مه کنند؟ شما ھ این مطالب را بیان نمی ھای خودت سوگند به خدا آیا روایت تو را

 کنید که نیازی به مناقشه ندارد. اتاق در مورد چیزی بحث و مجادله می
 اینجانب: 

 سخن این برادر چند چیز را در بردارد که باید آن را توضیح دھم: 
گویند که امام علی را سوی صحابه به  ھایی که سخن از این می اول اینکه ھم روایت
اند، دروغ و ساختگی ھستند  مه را زدهاند و فاط اش را سوخته قتل تھدید شده و خانه

که بیان چنین روایاتی جایز و درست نیست چه برسد به آن که از آن دلیل گرفته 
اند تا اصحاب  گران و دروغگویان و تباھکاران ساخته ھا را فتنه شود، این روایت

را به صورت افرادی وحشی و ددمنش که ھدفی جز ریاست و دنیا و  صپیامبر
ھرگز چنین  صاند نشان دھند، در صورتی که اصحاب پیامبر ی آن نداشتهجنگیدن برا

اند. بلکه واقعیت تردیدناپذیر این است که اصحاب با یکدیگر و با امام علی و امام  نبوده
اند، و ھمچنین امام علی ابوبکر و  علی با آنھا دوست بوده و با ھمدیگر ھمکاری داشته

گفت خداوند از آنھا راضی باد، و اینکه  ستود و می یداشت و آنھا را م عمر را دوست می
امام علی سه تن از فرزندانش و ابوبکر و عمر و عثمان نام نھاده بارزترین نشانه محّبت 

 است.  شاو با ابوبکر و عمر و عثمان
داماد علی  سقاضی مدینه بود و ھمچنین عمر سدر زمان خالفت عمر سعلی    

ترین دلیل محبت و  بود. که این روشن لوم دختر زھراکلث اش ام و شوھر جگر گوشه
داشت.  را دوست می سو عثمان سدوستی آنھا با یکدیگر است. و ھمچنین امام علی
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و اسم یکی از پسرانش را عثمان گذاشته بود و آنھا از آن جا که یکیدگر را دوست 
ی را از کمک کرد، آری عثمان زره عللداشتند عثمان برای تھیه مھریه فاطمه می

علی خرید و دوباره آن را به او بخشید، و علی ھمواره این محّبت و نیکی عثمان را یاد 
گفت خدا از او راضی باد. و ھمچنین وقتی عثمان محاصره شد علی ھر  کرد و می می

حمایت و دفاع کنند. امام علی  سدو فرزندش حسن و حسین را فرستاد تا از عثمان
البالغه که معتبرترین  ستود در نھج داشت و آنھا را می مھاجران وانصار را دوست می

گفت: شورا از آن مھاجرین و انصار است،  کتاب شماست آمده است که امام علی می
را که آنھا به عنوان امام و خلیفه انتخاب کردند ھمان کس امام است، و ھرکس  پس

 ھم تصمیم آنھا را پسندیده است.)خدا 
البالغه آمده است که امام علی به یارانش چون در عبادت و تقوا  و ھمچنین در نھج

 کرد. و صداقت و اخالص مانند اصحاب پیامبر نبودند اعتراض می
را دوست  صھمه اصحاب پیامبر سکنند که علی پس ھمه این امور ثابت می

داشتند و به  اشت و ھمچنین اصحاب او را دوست میگذ داشت و به آنھا احترام می می
اند  گذاشتند. و ھمه آنچه که برخالف این روایت شده است دروغ و باطل او احترام می

 اند. گران و سران شّر و فساد ساخته که فتنه
که پیامبر آنھا در براساس قرآن و حکمت و الگوی نیکو تربیت  صو اصحاب پیامبر

ھایی ھستند که افراد از آن به دور ھستند چه برسد  تراز این زشتینموده بود برتر و واال
 به امامان و پیشوایان ھدایت.

 یکی از حّضار (با قطع حرفھایم) گفت: 
 البالغه امام علی اعتماد داری؟ آیا تو به کتاب نھج

 اینجانب: 
نوشته لرضی بیش از سه قرن بعد از وفات امام علی  ا البالغه را مؤلف آن شریف نھج

ه سخنان امام البالغ است بدون آن که سند مشخصی داشته باشد پس در اینکه نھج
علی باشد تردید زیادی ھست، و یقینی و قطعی است که بیش از یک سّوم این کتاب به 
دورغ به علی نسبت داده شده است، زیرا در آن به ابوبکر و عمر ناسزا گفته شده است 

اند، به  ینھا دروغ ھستند که به امام علی نسبت داده شدهپس ما قطعًا یقین داریم که ا
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ستاید  را می صخصوص که این یک سّوم کتاب با نصوص قرآن که اصحاب پیامبر
 .١متضاد و مخالف است

 یکی دیگر از حّضار: 

 چه زمانی با ابوبکر صدیق بیعت کرد؟  ÷امام علی
 اینجانب: 

 .گذشته بود سبعد از آن شش ماه از خالفت صدیق
 پرسشگر: 

گویید آنھا با یکدیگر محبت داشتند و دوست بودند پس چرا  اگر آنگونه که شما می
 امام علی دیر بیعت کرد؟ 

 اینجانب: 

مشغول غسل  شھیچ چیزی نبود مگر اینکه امام علی و عباس و زبیر بن عوام
به عنوان خلیفه  سبودند که آن جا مھاجرین و انصار جمع شدند و با ابوبکر صپیامبر

به خاطر اینکه بدون دستور او آنھا چنین کرده  سبیعت کردند؛ از این رو امام علی
پذیرفت اما کّل  دانست و خالفت او را می را می سبودند ناراحت شد، اما فضیلت ابوبکر

اش این امر انجام شده بود دلتنگ بود  قضیه ھمین بود که به خاطر اینکه بدون مشورت
 گرفته بود.و به دلش 

 پرسشگر (با شادی): 
اند و آنھا به  کند که آنھا علیه امام علی متحد شده و حق او را گرفته این داللت می

 اند. دنبال حکومت و قدرت به ھر قیمتی که باشد بوده
 اینجانب: 

بینید که حق در اینجا با  صبر کن!! قضیه اینگونه نبوده است اگر شما دقت کنید می
 ۀوفات کرده است در سقیف صاست. انصار وقتی شنیدند که پیامبر بوده سابوبکر

خلیفه مسلمین انتخاب  نبنی ساعده گردھم آمدند تا از میان خود کسی را به عنوا
دانستند که اسالم بدون رھبری بر پا نخواھد  کنند؛ چون اھالی اصلی مدینه بودند و می

                                           
البالغه آمده علیه حرفھای من دلیلی  ھایی که در کتاب نھج خواست از دروغ شاید پرسشگر می -١

د. با اینکه یک سوم این کتاب قطعًا دروغ بیاورد اما وقتی دید که قضیه چنین است ساکت ش
است که به امام علی نسبت داده شده اما باز ھمه شیعه گمراه این کتاب را از قرآن باالتر قرار 

 کنند. دھند و بیشتر به آن اعتماد می می
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بیعت کنند تا او کشتی اسالم را به بود بنابراین جمع شدند تا با فردی از افراد خود 
شدن انصار مّطلع شدند با شتاب  از جمع بساحل نجات برساند. وقتی ابوبکر و عمر

خود را به سقیفه رسانیدند، در میان راه ابوعبیده را دیدند و ھر سه باھم به سقیفه 
قریش  ائمه از«را برای انصار خواند که  صحدیث پیامبر سرفتند. اینجا بود که ابوبکر

و دلیل آورد که خداوند مھاجران را در کتاب خود صادقین نامیده و انصار را » ھستند
 فرماید: رستگاران نامیده است و به مردم فرمان داده تا با صادقین باشند، خداوند می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ ای مؤمنان « ]١١٩التوبة: [ ﴾١١٩ ل�َّ

 »از خدا بترسید و با راستان باشید.
را پذیرفتند و ابوبکر برای آن که اختالف را از بین  سبنابراین انصار سخنان ابوبکر

برود گفت: این عمر و ابوعبیده ھستند یکی را به عنوان خلیفه انتخاب کنید. عمر 
روایی نخواھیم کرد سپس به او گفت: گفت: ما بر مّلتی که تو در میان آنھا باشی فرمان

کنم، و بعد از او مردم با ابوبکر بیعت کردند.  دست خود را دراز کن که با تو بیعت می
شنبه ھمه مھاجران و انصار به  این قضیه در روز دوشنبه صورت گرفت و بعد در روز سه

 جز علی و اندکی از اھل بیت عباس با ابوبکر بیعت نمودند.
بدون حضور شخص او خلیفه تعیین شده کمی دلتنگ و ناراحت شده  علی از اینکه

شد زیرا اگر تأخیر  بود. در حالی که حق با ابوبکر بود و نباید در این امر تأخیر می
داند. سپس بعد از گذشت شش  داد که سرانجام آن را خدا می ای رخ می شد فتنه می

ابوبکر فرستاد و با او اتفاق نمود که  ماه این دلتنگی امام علی دور شد و او را به دنبال
با او بیعت کرد و  صمردم در مسجد پیامبر خدا ۀبا او بیعت کند و آنگاه در حضور ھم

کنند و سپس ما در  اختالف میان آنھا از بین رفت. پس آیا آنھا با ھمدیگر آشتی می
  !ورزیم؟! این چیز عجیبی است!! مورد آنھا با ھمدیگر مجادله و دشمنی می

 پرسشگر: 
 آیا فاطمه سالم الله علیھا با ابوبکر بیعت کرد؟

 اینجانب: 
آرام باش!! توقع نداشتم تا این اندازه نادان باشی، زنان حق بیعت ندارند و این قضیه 
با آن مربوط نیست، و ھر چند که زھرا نزد ما و نزد ھر مسلمانی جایگاه واالیی دارد اما 

بوط نیست و او با آن کاری ندارد، زیرا حتی مردان از امور والیت و خالفت به او مر
 اند چه برسد به زنھا؟! دخالت در امر خالفت به علت خطر فتنه منع شده
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خالفت به عقل و حکمت و شجاعت نیاز دارد، و اھل حل و عقد که انتخاب خلیفه 
این کار  ترین فرد را برای بدانھا محّول شده است باید چنین باشند تا بتوانند شایسته

 انتخاب کنند.
دھند و آنھا قاطعیت ندارند از این  اما زنھا عواطف و احساسات خود را داور قرار می

آن ممنوع ھستند، و این از جایگاه  ۀرو از دخالت در امر خالفت و اظھار نظر دربار
 کاھد بلکه بھترین زن دنیا و بانو زنان بھشت است. و مقام او نمی لزھراء

 پرسشگر: 
 پس چرا ابوبکر و فاطمه سالم الله علیھا با ھمدیگر اختالف داشتند؟! 

 اینجانب: 
فھمید نبوده است، شما اختالف میان آنھا را  اختالفی به آن معنایی که شما می

اید و اختالف را  قرار داده صدستاویزی برای کافر قراردادن و ھمه اصحاب پیامبر
دھید. آنھا فقط اختالف  اب پیامبر قرار میسبب ناسزاگویی و نفرین وتوھین به اصح

کرد و ھر یک به نظر خودش بر حق بود و  سلیقه داشتند و دیدگاھشان با ھم فرق می
ایست و چنان  دانیم، اساس اختالف فدک قضیه ساده ما ھر دو طرف را معذور می

 کنید. اختالفی نیست که شما فکر می
 یکی از آنھا: 

و بلکه ابوبکر حق فاطمه را از او گرفت و او را اذیت ای نیست،  نه، اختالف ساده
گوید: فاطمه از من و من از فاطمه  در مورد فاطمه می صکرد، در حالی که پیامبر

مرا آزار دھد خدا را آزار ھرکس  فاطمه را آزار دھد مرا آزار رسانده است وھرکس  ھستم
 الف، دین و عقیده است.ای نیست. بلکه این اخت داده است)، بنابراین اختالف ساده

 اینجانب: 
گویید باید صحابه را کافر  آیا این اختالف دین و عقیده است و به سبب آن شما می

 شمرد و مرتد دانست؟!
به راستی که افراط و غلو عجیبی است که فرد مبتال به آن را چنان از دین دور 

 !رود! شود و دور می پرداند که تیر از تیرکش جدا می می
چه وقتی این  صدانی که پیامبر خن تو دلیلی علیه خودت است، آیا میاین س

در این سخن به علی اشاره می نماید نه به ابوبکر،  صسخن را گفته است؟ پیامبر
 دھم. صبر کن بعدًا توضیح می
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داند، تمام  گردیم به اختالفی که دوست ما آن را دین و عقیده و ... می برمی
در غزوه خیبر قطعه زمینی بود که فدک نامیده  صمبرقضیھاین است که سھمیه پیا

وفات یافت فاطمه کسی را نزد ابوبکر فرستاد و از او خواست  صشد، وقتی پیامبر می
گفته  سقبل از وفاتش به ابوبکر صکه سھمیه ارث او را از فدک به او بدھد. پیامبر

.) منظور ١گذاریم ھر آنچه از ما به جا ماند باید صدقه شود بود که: (من از خود ارث نمی
 خودش بود. صپیامبر

را  صاش شد ابوبکر حدیث پیامبر بنابراین وقتی فاطمه از ابوبکر خواستار ارثیه
را از خویشاوندی خود بیشتر  صبرای او گفت و سوگند خورد که خویشاوندی پیامبر

 دارد.دوست 
 لوصّیت کرده است و باید به وصّیت او عمل شود. وقتی فاطمه صاما پیامبر

این را شنید قانع شد و سکوت کرد، ما روایات موّثقی داریم که ابوبکر قبل از آن که 
فاطمه وفات کند به دیدارش رفت و با اینکه حق با ابوبکر بود او را راضی کرد و فاطمه 

کند که اختالف بزرگی است و  فی که برادر ادعا میھم راضی شد، پس کجاست اختال
شمارد؟! ابوبکر نزد فاطمه سوگند خورد که خویشاوندان پیامبر  آن را دین و عقیده می

اجرا شود پس  صرا از خویشاوندان خود بیشتر دوست دارد، و باید وصیت پیامبر
 چه گناھی دارد؟ سابوبکر

گر فدک به عنوان ارث پیامبر تقسیم بینیم که ا اگر در قضیه فدک فکر کنیم می
بود  صبرد زیرا دختر او عایشه ھمسر پیامبر شد قبل از ھمه ابوبکر از آن بھره می می

برد، اما اجرای وصّیت پیامبر از دنیا و آنچه در آن ھست باالتر و  و از فدک سھمیه می
افتاد  سعلی باشد. و من حق دارم که بپرسم: چرا وقتی زمام امور به دست  مھم تر می

کلثوم  و او بر مسند قدرت قرار گرفت فدک را به پسرانش حسن و حسین و دخترش ام
 برنگرداند؟! شھمسر عمر

جا و نادرست بوده  دانست که قضاوت و حکم ابوبکر بی می س اگر امیرالمؤمنین
گرداند، اما حق سزاوارتر به پیروی و اطاعت است. این  است حق را به جانشین برمی

                                           
) و مسلم در ٣٠٩٢بخاری در چند این حدیث را روایت کرده است از جمله کتاب الخمس ( -١

 ) آن را روایت نموده است.١٧٥٩الجھاد (
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انگارید در صورتی که فقط یک  فدک که شما آنرا دین و عقیده می ۀقضیبود 
نظر بود که بعدًا ھمه به حق گوش داده و بدان تندادند. و اّولین کسی که  اختالف 

کند امام علی است که قضاوت ابوبکر را جاری نمود و این  اّدعای شما را تکذیب می
درست بوده است واگرنه علی کسی دلیلی است که از نظر امام علی قضاوت ابوبکر 

 پوشی کند. نبود که به خاطر تمّلق و ریاکاری و ضعف از حق چشم
فرموده است: (فاطمه از من  صگردم به آنچه یکی از شما گفت که پیامبر برمی

مرا ھرکس  فاطمه را آزار دھد مرا آزار داده است وھرکس  است و من از فاطمه ھستم
شناسم و بلکه  داده است)، این حدیث را با این کلمات نمیآزار ھد گویا خدا را آزار 

تن من است آنچه او  ۀفرمود: فاطمه پار صآنچه من به خاطر دارم این است که پیامبر
)، اما اینکه (ھر کس مرا آزار ١نماید کند مرا ناراحت و اذیت می را ناراحت و اذیت می

کنم جزو کلمات حدیث  فکر نمی دھد گویا خدا را آزار داده است) در این شک دارم و
 نسبت داده شده است. والله اعلم. صکنم به دروغ به پیامبر باشد و فکر می

این حدیث دلیلی است علیه گوینده آن، زیرا او از این حدیث علیه ابوبکر استدالل 
این حدیث را گفت و به علی اشاره نمود؛ چونکه علی  صکند در صورتی که پیامبر می
بلند شد و برای مردم  صخواست با دختر ابوجھل ازدواج کند، بنابراین پیامبر می

سخنرانی کرد و یکی از دامادھایش را ستود و علی را به خاطر کاری که کرده بود مورد 
سازم ولی  میسرزنش قرار دادو گفت: (من چیزی را که خدا حالل نموده حرام ن

نماید، سوگند  کند مرا اذیت و ناراحت می تن من است آنچه او را اذیت می ۀفاطمه پار
به خدا که دختر پیامبر خدا و دختر دشمن خدا ھرگز ھر دو زن یک مردی نخواھند 

خواست، انجام  شد.) و یا سخنی به ھمین مفھوم فرمود، بنابراین علی کاری را که می
 مبر خدا و رضامندی فاطمه زھرا را بر خود ترجیح داد.نداد و خوشنودی پیا

توان علیه ابوبکر صدیق که بیش از ھمه مردم برای  پس چگونه از این حدیث می
 کوشید استدالل کرد؟! جلب رضامندی خدا و رسول خدا می

 یکی از آنھا: 
 دانی قبر فاطمه زھرا سالم الله علیھا کجاست؟ آیا تومی

 اینجانب: 

                                           
 ).٣٤٤٩) و مسلم در فضائل الصحابه (٣١١٠بخاری فی فرض الخمس ( -١
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دانیم قبرھای اولیاء و صالحان کجا ھستند نه از اصول دین است نه از اینکه ما ب
فروع آن، بلکه ما باید بگوییم خداوند از آنھا راضی باد و ھر کجا که باشند بر آنھا درود 

اسالمی به شّدت کوشیده تا حریم توحید حفاظت شود از بفرستیم، و از آن که شریعت 
اولی این است که این قبرھا  –بب این قبرھا باشد اگر خوف بروز فتنه به س –نظر شرعی 

 فتنه نشوند. مشخص نگردند تا مردم دچار
 دانی که چه کسی بر او نماز گذارد؟ دانی؟ و می آیا داستان مرگ او را میگوینده: 

کنند، و شوھرش علی بر او  فاطمه وفات کرد چنان که انسانھا وفات میاینجانب: 
 نماز خواند.
 بوبکر بر او نماز نخواند؟چرا اگوینده: 

این نماز جمعه نیست که خلیفه آن را بخواند و بلکه نماز جنازه است و در اینجانب: 
دارد  اند: از میان علما ھر کدام که با مّیت نسبت نزدیکتر می نماز جنازه فقھا گفته

 اش را بخواند؛ زیرا او از ھمه مردم نسبت به مّیت دلسوزتراست و ھمان نماز جنازه
نماید، نظر بسیاری از  کد و طلب آمرزش می بیشتر از دیگر برای او صادقانه دعا می

 فقھای ما ھمین است.
 اینطور نیست، ولی تو طفره و گریز را خوب بلدی.گوینده: 

کردن  زدن و نفرین الله! به ھر حال طفره و گریز از فحش و تھمت سبحاناینجانب: 
 ست؟بھتر است. پس شما بگویید چه بوده ا

ببین چه شده است، مادر حسن و حسین فاطمه زھرا سالم الله علیھم گوینده: 
دانست، بنابراین او بلند شد و غسل کرد ھمان غسلی که به مّیت  زمان مرگ خود را می

شود، و کفنھایش را پوشید سپس بر رختخوابش خوابید و به امام علی گفت  داده می
شبانه دفن کند، تا ابوبکر خبر نشود زیرا اگر او باخبر  که مخفیانه بر او نماز بخواند او را

 شود ممکن است بر او نماز بخواند و او دوست ندارد که منافقی بر او نماز بگذارد.
کنم قومی که شیفته ھر  من از قومی که چنین وضعیتی دارند تعجب میاینجانب: 

دنبال اختالف و تفرقه  کنند و چنان به خرافاتی ھستند وھر غلو و افراطی را تأیید می
باشند!! سپس رو به گوینده کردم و به او  ھستند که داستان به دنبال حق و اتحاد می

پرسم: آیا جایز است که شما نماز صبح را قبل از وقت آن  گفتم: از تو سؤالی می
 بخوانی؟

 گفت: نه.
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 گفتم: چرا؟
 گفت: چون ھنوز وقت آن نیامده پس خواندن آن جایز نیست.

عشاء شما برای نماز صبح و و گفتم: سؤالی دیگر: آیا جایز است که بعد از نماز به ا
شوی آماده باشی؟ (ھمه  ری و بخوابی تا وقتی برای نماز صبح بلند مییگوضوء ب

سپس گفت: این چه ربطی با موضوعی داد که ما گفت: نه.  خندیدند) و او با لبخند می
 گوییم. از آن سخن می

شب جایز نیست که برای نماز صبح وضوء بیگریم با اینکه به او گفتم: چرا 
 کند؟ وضوءگرفتن انسان را برای نماز صبح آماده می

 ای ندارد. شکند، پس فایده گفت: چون خوابیدن وضوء را می
به  اگفتم: پس ھمین طور جایز نیست که مرده قبل از مردنش غسل داده شود، زیر

ای داده شود غسلی که با مردن  ید غسل تازهشکند، و با ھنگام مردن غسل گذشته می
گردد، و این چیزی است که خودت  شدن مفاصل واجب می و سردشدن جسم و ُسست

کند، و  با زبان خود گفتی، این اولین چیزی است که روایت واھی و پوچ تو را باطل می
 کند این است که ...  چیز دیگری که روایت شما را رد می

را ناسزا گفته و تھدید کرده بود بلند شد و چنان فریاد زد که مردی که قبًال چند م
نزدیک بود حرفھایش فھمیده نشوند، او گفت: این منافق است با او مناقشه نکنید، آیا 

رود و  مگر به شما نگفتم: با این منافق مناقشه و مجادله نکنید، او روباه است طفره می
برد، این مرد حق را  که بخواھد شما را می کند، و ھرجا گریزد و تأویل و توجیه می می

خواھد و به دنبال آن نیست، و اھل بیت پیامبر سالم الله علیھم را دوست ندارد.  نمی
آید، او ادعا  سپس خداوند این دعا را به او الھام کرد، و گاھی خیر بر زبان دشمنان می

 کرد و گفت: 
را با ابوبکر و عمر محشور بگردان، او  ،او را با عمر حشر کن، بار خدایا ،بارخدایا

او را با این کافران مرتد و ظالم و منافق  ،او را با اینھا حشر بفرما، بار خدایا ،بارخدایا
 حشر بفرما.

اینجانب (در حالی که لبخند بر لب داشتم و به ھنگام شنیدن ناسزا و فحش رنگ 
مرا با این پرھیزگار و  ،بارخدایا آمین، آمین، ،گفتم: بارخدایا ام تغییر کرده بود) می چھره

پیشوایان مؤمنان و بھترین مردم بعد از پیامبران و پیشوایان صدیقان و شھیدان و 
 صالحان حشر بفرما.
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در این وقت برای نماز صبح اذان گفته شد، و اینگونه نزدیک به شش ساعت متوالی 
 بعد از نماز عشاء تا نماز صبح ما در بحث و مناقشه بودیم.

 نجانب: ای
باید به نماز برویم، اما من دوست دارم به چیزی اشاره کنم وقت نماز صبح است و 

در آن به من ستم کرده است و آن  –دھنده اشاره کردم  به ھمان فحش  –که این مرد 
خواھم، و ھمچنین مرا  به دنبال حق نیستم و آن را نمی اینکه او مرا متھم کرد که من

 برم. نفاق و منافقان به خدا پناه میبه نفاق متھم کرد، از 
بودم  ام و اگر منافق می داند که من جز برای اظھار حق و دفاع از آن نیامده خدا می

کردم. و  با صداقت و صراحت و بیان حقی که بدان معتقدم با شما مجادله نمی
 اید که حقی خواھم به شما گوشزد کنم که تاکنون حتی یک بار به من فرصت نداده می

 را که بدان معتقدم بیان کنم و برای آن دلیل بیاورم.
دھم و به درھم شکستن شبھات و  پرسید و من جواب می و تا االن شما می

ام و اگر آنگونه که  کنم، و ھنوز آنچه دوست دارم بگویم نگفته کردن آن اکتفا می دور
دادم.  ن میشاء الله واضح و روشن به شما نشا گفتم حق را ان دوست دارم سخن می

 ھمان دوستم که در منزلم پیش من آمد برای اّولین بار گفت: 
 دھیم. حرف بزن و آنچه دوست داری بگو ما ھمه گوش می

االن وقت نیست، وقت نماز فرا رسیده است و باید اجازه بگیرم و به نماز اینجانب: 
 بروم.

 رساندن مناظره مشخص کن. پس وقتی برای به پایاندوستم: 
ھر طور که دوست دارید، گرچه به نظر من برادران زیاد برای دیداری ب: اینجان

مندیم تا  مند نیستند. بیشتر حّضار با شور و احساس گفتند: اما کامًال عالقه دیگر عالقه
 مناقشه به پایان برسد. 

 دھیم. امروز بعد از نماز عشاء مناظره را ادامه میدوستم: 
 از نماز عشاء. اشکال ندارد، امروز بعد حّضار: 

 به شرط اینکه سّید شما بیاید تا مناقشه به صورت مطلوب انجام شود.اینجانب: 
 قطعًا او از این چیز استقبال خواھد کرد.یکی از آنھا: 
آییم تا با ما به  بعد از نماز عشاء می –منظورش دوستم بود  –فالنی من و یکی دیگر: 

 ایی.اینجا بی
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 كال انت، نستغفرإ، نشهد أن ال إله كبحمداللهم و كتعالی، سبحانإن شاءاهللا اینجانب: 

 . يكونتوب ال
سپس برای خواندن نماز صبح به امید دیدار بعد از عشاء، به مسجد رفتم، در حالی 

 زد که ھنوز آن را توضیح نداده بودم. که مطالب زیادی در ذھنم دور می



 
 

 باب دّوم:
 مناظره دّوم و پیروزی حق





 
 

 پایان مناظره و پیروزی حق

آن سرکار رفتم و تا ظھر سرکار بودم و بعد از آن به  نماز صبح را خواندم، و پس از
شّدت احساس خستگی  خوابی دیروز به خانه برگشتم در حالی که به علت بی

نمودم، بنابراین تا عصر خوابیدم و بعد بیدار شده و نماز عصر را خواندم سپس  می
خوابیدم و غروب بیدار شدم و نماز مغرب را خواندم بعد از آن نماز عشاء خواندم و 

اند تا دیگر با من  منتظر دوستم شدم اما او نیامد، با خودم گفتم: شاید آنھا ترجیح داده
 شه و مجادله نکنند، این شب گذشت و کسی پیش من نیامد.مناق

دوستم آمد و به من خبر داد  –بعد از آن که از نماز عشاء برگشته بودم  –شب بعد در 
منتظر ھستند تا من پیش آنھا بروم و بحث و مناظره تکمیل شود. به او  ھا که شیعه

بری به ھمراه تو  استفاده میگفتم: بار اول من به خاطر تو رفتم، اگر تو از رفتن من 
 روم؛ زیرا دیروز منتظر آنھا بودم اما کسی نیامد. آیم، و اگر چنین نیست نمی می

او به من گفت: سه نفر غیر از من ھمان وضعیت تردید و جستجوی سابق مرا دارند، 
آنھا بیش از من منتظر تو ھستند، وقت ھم کم است، پس لطفًا زود بلند شو تا با ھم 

 .برویم
با او بلند شدم و به جایی که جمع شده بودند رفتیم آنھا تقریبًا ده نفر بودند و تقریبًا 

ھا بودند، اما سّیدشان را ندیدم، از آنھا پرسیدم که سّیدتان کجاست؟  ھمان دیروزی
بحث و مناقشه کنیم، و به زودی او  گفتند: او عذر خواسته و ما را مؤظف نموده تا با تو

ی خواھد داشت، گفتم: اشکالی ندارد. در میان آنھا نشستم و گفتگو را با شما دیدار
 شروع کردم.
 اینجانب: 

 ،نيمجعأ، وعلی آله وصحبه نياملرسل ري والصالة والسالم علی خنيهللا رب العامل احلمد

 : وبعد
دادم، بنابراین با اجازه شما  کردید و من جواب می در دیدار گذشته شما سؤال می

این دیدار من سؤال کنم و شما جواب بدھید اگر پاسخ را بدانید، و  خواھم در می
 گویی باشد نه تقیه، تا مناقشه نتیجه داشته باشد. امیدوارم که جواب براساس صراحت
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گویم به امید اینکه  پرده و صریح سخن می من از ھمان آغاز با شما بییکی از آنھا: 
 حق روشن شود.

 رآن چیست؟ق ۀشما دربار ۀعقیداینجانب: 
 قرآن کتاب خداست.یکی از آنھا: 

شما در مورد تحریف قرآن  ۀدانم، ولی منظورم این است که عقید میاینجانب: 
 چیست؟

 قرآن از تحریف و تغییر مصون و محفوظ است.گوینده: 
 آیا به قرآن چیزی اضافه شده یا از آن چیزی کم گردیده است؟اینجانب: 
 بیشی نیامده است.نه، در قرآن کمی و گوینده: 
 بله، در مذھب ما بر این اجماع شده است.گوینده: 

پس اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده یا به آن اضافه یا از آن کم شده یا اینجانب: 
 ای از آن به صورتی که نازل شده نوشته شده است چه حکمی دارد؟ ادعا کند که آیه

 چنین فردی نزد ما کافر است.گوینده: 
 : -به اشاره به حّضار  -اینجانب 

بگوید قرآن تحریف شده یا به آن ھرکس  آیا ھمه شما با این برادر موافق ھستید که
 اضافه شده یا از آن کم شده کافر است؟

گویند، و آنچه به ما نسبت  بله، ھمه و ھمه شیعه اثنا عشری ھمین را میحّضار: 
 تھمت است. گوییم قرآن تحریف شده است دروغ و  دھند که ما می می

این را به خاطر داشته باشیم؛ که به آن نیاز خواھیم داشت. خوب، نظر اینجانب: 
یکی از علمای شیعه دوازده امامی که کتابی تألیف کرده که در آن صدھا  ۀشما دربار

 يف اخلطاب (فصلگویند قرآن تحریف شده است، و این کتاب را  روایت آورده که می

 نامیده چیست؟ و نظر شما در مورد این کتاب چیست؟ )االرباب  ب كتاب ربيحتر
 گویید؟ و در مورد این عامل چه می

 علمای شیعه امامیه آن را قبول ندارند. این کتاب باطل است وگوینده: 
 گویید؟ این داوری شما در مورد کتاب بود، پس مؤلف کتاب چه میاینجانب: 
 کردی از او بپرس.دانم، وقتی با سّید مالقات  این را نمیگوینده: 

گوید قرآن تحریف شده است، و به این بسنده  قضیه واضح است: مردی میاینجانب: 
نماید تا تحریف قرآن را ثابت کند، و شما قبًال  کند بلکه کتاب بزرگی تألیف می نمی
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یک حکم به قرآن اضافه کند یا دعا نماید که ھرکس  گفتید که ما ھمه اجماع داریم که
 قرآن کم شده است کافر است.یک حرف از 

 دھد. پاسخ این سؤال را فقط سّید به شما میگوینده و ھمه حّضار: 
 دانید که این عالم کیست؟ آیا شما میاینجانب: 

 او عالم بزرگ شما میرزا حسین بن محمد نوری طبرسی است.
به ھا  اید؟ آری شیعه دانید شما به پاداش تألیف این کتاب به این چه داده آیا می

ترین قطعه زمین از دیدگاه خود، دفن کردند، و  پاداش این کار او را وقتی در شریف
گذاشتند که او را در نجف اشرف به خاک سپردند.  چنان به علم و دانش او احترام می

این کار شما دلیلی است برای اینکه تحریف یکی از عقاید مھم شماست زیرا اگر عقیده 
کردید، و  او حکم می  بود باید به ارتداد و به قتل ادرستی میتحریف قرآن نزد شما امر ن

شود بنابر این در قبرستان مسلمین دفن  شد که با مرتدین می با او ھمان رفتار می
 گردید. نمی

ترین جای  اما وقتی قضیه برعکس این است و شما او را اکرام کرده و در مقدس
عملتان از حقیقت عقیده شما در مورد  اید، این خود (نجف اشرف) او را به خاک سپرده

 دارد. قرآن پرده برمی
 یکی از حّضار:  

ما این است که قرآن محفوظ و از  ۀما با زبان خودمان به شما گفتیم که عقید
گویید سالھا پیش مرده و دفن شده و  باشد، و فردی که شما می تحریف مصون می

ا این اختالفات را دامن بزنیم و اش تمام شده است، و نیازی است که امروز م قضیه
 مسلمین نیستند.  اموری که به صالح احیاء کنیم اختالفات و

 اینجانب: 
زنیم تا بگوییم که به مصلحت مسلمین است یا به  ما از امور سیاسی حرف نمی
خواھیم در چھارچوب شریعت حق را بیابیم، و مناقشه  مصلحتشان نیست، و بلکه ما می

دھد.  بدون تردید نتیجه می –اگر ھمه به حق پایبند باشند  –حق و جستجوی از 
گویم: مشکل تنھا در یک کتاب که طبرسی  گردم و می قرآن برمی بنابراین به موضوع

حتريف  يف(فصل اخلطاب تألیف کرده نیست، بلکه مشکل اینجاست که در این کتاب 

ند الکافی کلینی، که صدھا روایت از معتبرترین کتابھای شما مان رباب)كتاب رب األ
آوری  ترین کتاب شماست جمع طبق گواھی علمای شما بھترین و معتبرترین و صحیح
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دارید. و او را ثقه االسالم  شده است، و ھمچنین شما مؤلف کتاب الکافی را بزرگ می
دانید. ھمین کلینی در  سوم می ۀنامید و او را مجدد مذھب شیعه اثنا عشری در سد می

ی روایات زیادی آورده است که قرآن تحریف شده و چیزھایی از آن حذف کتابش الکاف
گردیده و چیزھایی بدان اضافه شده است، و روایات زیادی در الکافی است که 

گویند اصحاب پیامبر یک سّوم قرآن وآیاتی را که در مورد اھل بیت و دشمنانشان  می
کنده از  تحریف کردهو یک سوم دیگر قرآن را اند  اند حذف کرده آمده اند، و کافی آ

کند، و روایاتی دیگر ھست که می  روایاتی است که به مصحف (قرآن) فاطمه اشاره می
گوید قرآن اصلی و کامل ھمان است که امام زمان آن را خواھد آورد و در آن قرآن 

 حتی یک کلمه از این قرآن نیست.
رای امامیه کافی است، بدون گوید ب این بود کلینی و کتابش ھمان کتابی که می

توان گفت که کلینی با اینکه صدھا روایت در این مورد ذکر کرده به این  شک نمی
توانید الکافی را دور بیندازید و قبول  ھا باور نداشته است... پس آیا شما می روایت

الخطاب نوری طبرسی را قبول نداریم؟ آیا  گوییدما کتاب فصل نکنید چنان که می
بگوید قرآن ھرکس  نید بگویید که کلینی کافر است چنان که ادعا کردید کهتوا می

 تحریف شده کافر و مرتد است؟
 یکی از حّضار با خشم و عصبانیت: 

گیریم و به آن اعتماد نداریم،  ھا ضعیف ھستند و ما از آن دلیل نمی ھمه این روایت
 نشده است.کنیم که قرآن تحریف  مشکل چیست؟ ما در جلوی تو اعالم می

 اینجانب: 
گوییم، و به دنبال حق ھستیم  ما مشکلی نداریم، ما به زبان ھر دو گروه سخن می

که حق کجا و با چه کسانی است؟ و من دارم موضع علمای شیعه امامیه را در برابر 
دھم، مسئله من و شما  قرآن که اساس دین و بزرگترین منبع آن است به شما ارائه می

بگوییم قرآن تحریف شده یا تحریف نشده است، من و توکسی نیستیم که بر نیست که 
ھمان طور است که   گروھی از مردم حکم کنیم که علما و پیشوایان زیادی دارد؟ قضیه

 اند تعبیر واقعی اقوال وآرای مذھب است. اند و آنچه اینھا گفته علمای مذھب گفته
ر مطلق معتبرترین کتاب شیعه بگذریم از کلینی و کتابش الکافی که به طو

باشد، و به قمی و تفسیرش که نزد شما به تفسیر قمی مشھور است نگاه کنیم.  می
اساتید در تفسیر و حدیث  دشدن ندارد؛ او از دیدگاه شما استا قمی نیازی به معّرفی



 ٨٩  پایان مناظره و پیروزی حق

  

ه معروف به تفسیر قمی است. مشھورترین تفسیر شماست، قمی در است، و تفسیر او ک
گوید در مورد  فسیر خود در حالی که از تحریف و تغییریافتن قرآن سخن میمقدمه ت

دراین قرآن چیزھایی ھست که خدا نازل «گوید:  قرآنی که امروز در دست ماست می
سپس روایات زیادی در تفسیر خود آورده که تحریف وتغییر قرآن را ثابت » نکرده است

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ کند، او در تفسیر آیه: می
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠آل عمران: [  ﴾أ

تواند بھترین اّمت  چگونه این اّمت می«گوید:  به نقل از یکی از امامان معصومتان می
را به قتل رساندند؟ و بلکه  ÷باشد در حالی که امیرالمؤمنین علی و پسرش حسین

خرجت (اُ   اثنا عشری استمنظور امامان شیعه  ) ائمةٍ ريم خَ نتُ كُ ( در حقیقت چنین است

گوید  ھای زیادی قمی از تحریف سخن می ولی این آیه تحریف شده است, و جاه للناس)
 توان ھمه را برشمرد. که از بس زیادند نمی

آیا شما قمی و تفسیرش را قبول ندارید ھمان طور که اّدعا کردید که کتاب 
 ندارید؟الخطاب فی تحریف کتاب رب االرباب طبرسی را قبول  فصل

توانید قمی و تفسیر را قبول نداشته باشید؟ اگر شما الکافی و قمی و  و آیا می
ماند زیرا اینھا  تفسیرش را قبول نداشته باشید برای شما کتاب معتبر دیگری باقی نمی

اند. بنابراین شما باید یا بر شیوه و روش  مسائل و اصول مذھب اثنا عشری را بیان کرده
و بر مذھب آنھا باشید و به تحریف قرآن اعتراف کنید، و یا اینکه از آنھا حرکت کنید 

گویند قرآن تحریف  مذھب اثنا عشری کامًال اظھار بیزاری کنید؛ چونکه علمای آنھا می
 شده است.

 یکی از حّضار: 
گوییم که اعتقاد ما  ای فالنی! مناقشه به این صورت درست نیست؛ زیرا ما به تو می

ورزی تا ما را ملزم به این نکنی که  این است که قرآن تحریف نشده است، و تو اصرار می
آورم که ثابت  معتقد به تحریف قرآن ھستیم، ھمه اینک یکی از کتابھایمان را می

ریف قرآن نیستیم. سپس رو به یکی از حّضار نمود که از کند که ما به معتقد به تح می
ھمه کوچکتر بود و به او گفت: فالنی! برو از کتابخانه کتاب (االعتقات) را بیاور، او بلند 
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 ١شد و کتابی آورد و به او داد، او رو به من کرد و گفت: این کتاب االعتقادات قمی
ب را باز کرد و گفت: این باب گوید قرآن تحریف نشده است. سپس کتا است که می

گوید:  گوید، او می اعتقاد در مورد قرآن است، گوش کن قمی در مورد قرآن چه می
اعتقاد ما این است که قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده است ھمان قرآنی است 

به ما نسبت ھرکس  گوییم ... و که در دست مردم است و ما بیش از این چیزی نمی
 »گوید. گوییم دروغ می ما در مورد قرآن بیشتر از این می دھد که

انگیزی و وارد شدن در  اعتقاد ھمه ما درباره قرآن ھمین است، پس علت فتنه 
 اسالم خطر است چیست؟  ۀمناقشاتی که برای ھم

 اینجانب: 
گویند قرآن  نه ... این مناقشات فقط برای امامیه خطرناک است، زیرا آنھا می

 است و به آن اضافه و از آن کم شده است. تحریف شده
 یکی از حّضار: 

قرآن برایت خواندیم باز ھم تو این حرف را  ۀخود را دربار ۀبعد از آن که ما عقید
 زنی، به حق که تو به دنبال حق نیستی. می

 اینجانب: 
کنید نیست؛ زیرا سخن گفتن از تحریف  مسئله به این سادگی که شما فکر می

کّلی و اساسی شیعه اثنا عشری است، و ھمه مفّسرین شیعه اقوالی از اصل  قرآن 
گوید قرآن  کنند که به صراحت می امامانی که از دیدگاه شما معصوم ھستند نقل می

گوید روایت متواتری  تحریف شده است، و عّالمه شما الجزائری در کتاب (االنوار) می
آن تحریف شده است. و ھمچنین نماید که قر ھست که به صراحت بر این داللت می

کنند که  بیان نموده که بیش از دو ھزار روایت و احادیث صحیح ھست که ثابت می
قرآن تحریف شده است. و عالمه شما مجلسی گفته این روایات متواتر ھستند، سپس 

ھا را دور انداخت و به آن اعتنا نکرد، چون اگر این  توان این روایت تصریح کرده که نمی
اند را دور  ھایی که در مورد امامت آمده ھا پذیرفته نشوند باید ھمه روایت یتروا

ھایی که بر امامت  انداخت. و بر ھیچ کس پوشیده نیست که دورانداختن این روایت

                                           
 باشد, اولی اسمش علی بن ابراھیم قمی این قمی آن قمی سابق نیست و قمی لقب ھر دو می -١

باشد، ودّومی اسمش محمد بن بابویه قمی است که مؤّلف کتاب  است که صاحب تفسیر قمی می

  باشد. می حيرضه الفقيه) (من ال
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کنند یعنی دورانداختن و نپذیرفتن مذھب شیعه، و به خصوص مذھب  داللت می
ھب شیعه از امامت سخن گفته عشری؛ چون مذھب اثناعشری بیش از ھمه مذا اثنا

 است.
توانم آن را از کتابھایتان بیرون کنم، و  کنم می و این چیزی که برای شما بیان می

 نم که پیش شما نباشد. من چیزی را اّدعا نمی
توان این روایات متواتر را که بیش از دو ھزار تا ھستند  شما را سوگند به خدا آیا می

اند، دور  که نزد شما معصوم ھستند آن را روایت کرده و افراد ثقه شما از امامانی
 انداخت و نپذیرفت؟

یکی از علما که معصوم نیست رھا  ۀھا را به خاطر گفت توان ھمه این روایت آیا می
دادن اھل سنت بیش  کرد؟ بدون تردید آنچه ابن بابویه گفته است جز تقیه و فریب

 دھید. ایمان قرار مینیست، زیرا شما تقیه را نه دھم دین و اصل 
یکی از علما که در معرض اشتباه  ۀتوان قول ائمه را به خاطر گفت بنابراین ھرگز نمی

گویم و بلکه نوری طبرسی که آن را  و فراموشی قرار دارد ترک کرد. این را تنھا من نمی
گوید، طبرسی در  دانید و او را در نجف اشرف دفن کردید ھمین را می خاتمه حفاظ می

 تر است. گوید: نپذیرفتن قول قمی آسان  که گفته قرآن تحریف نشده است می ١قمی رّد 
از نپذیرفتن اقوال امامان معصوم، سپس تصریح کرده که این بابویه و دیگران که 

کنند که ائمه  گویند قرآن تحریف نشده است در این زمینه از دالیلی استدالل می می

                                           
گوید: ابن بابویه قمی اولین کسی است که این سخن را  الخطاب می نوری طبرسی در کتاب فصل -١

الله  ةو نعم» پیروی کردند.وارد عقاید شیعه کرد و بعد از او مرتضی و طوسی و طبرسی از او 
بله، مرتضی و صدوق و طبرسی در این مورد «... گوید:  الجزائری در کتاب االنوار النعمانیه می

اند قرآن تحریف و اضافه و کم نشده است... به ظاھر آنھا به خاطر  اند و گفته مخالفت کرده
توان به این اشاره  ھا می اند از آن جمله مصلحت ھای زیادی که بوده است چنین گفته مصلحت

کرد که: او برای آن که قرآن مورد طعنه قرار نگیرد چنین گفته است، چون وقتی بگوییم قرآن 
توان به قواعد و احکام قرآن عمل در صورتی که  تحریف شده است گفته خواھد شد چگونه می

زیرا چگونه  تحریف شده است؟ پس آنھا به خاطر مصلحت گفته اند که قرآن تحریف نشده است
اند در حالی که این بزرگان در کتابھای  توان گفت که آنھا واقعًا به تحریف قرآن معتقد نبوده می

اند که  دھد، و روایاتی آورده اند که خبر از تحریف و تغییر قرآن می خود روایات زیادی آورده
، ٢/٣٥٧نوارالنعمانیه، گوید فالن آیه چنین نازل شده سپس اینگونه تغییر داده شده است. (اال می

٣٥٨.( 
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 –منظورش ما اھل سنت ھستیم  –ن از عوام کرد و پنھانمعصومین به خاطر تقیه 
 اند. تهسخنانی در این مورد گف

سوگند به خدا دوست دارم که شما را در این که مّدعی ھستید که معتقد به تحریف 
قرآن نیستید تصدیق کنم؛ زیرا عقیده تحریف قرآن و عدم تحریف آن مسئله اسالم و 

گردد و از  ت قرآن شک کند کافر میای از کلما کفر است؛ چون که اگر کسی در کلمه
 رود. دایره اسالم بیرون می

اما عوامل زیادی ھست که در ذھن علمای ما جای گرفته که ھر چند شما بخواھید 
 فریب دھید اما در حقیقت به تحریف قرآن باور دارید، این عوامل عبارتند از: 

 تحریف شده است.گویند قرآن  روایات زیادی نزد شما ھست که به صراحت می
آوری کردند،  شما نسبت به صحابه گمان بد دارید، در حالی که صحابه قرآن را جمع

توانید  دانید چگونه می و قرآن آنھا را ستوده است، پس شما وقتی اصحاب را کافر می
 بگویید قرآن تحریف نشده است؟!

آنھا قرآن را چون شما باید بگویید قرآن تحریف شده و صحابه کافرند و بنابراین 
ستاید، و یا اینکه بگویید  تحریف کردند و آن را چنان نمودند که گویا قرآن آنھا را می

قرآن تحریف نشده است و صحابه ھمان گونه که قرآن آنھا را ستوده قابل ستایش 
در  - توانید بگویید که صحابه کافرند و قرآن تحریف نشده است باشند. اما نمی می

 . -گویند قرآن تحریف شده است  د که میروشن و واضحی داریصورتی که روایات 
 کنند. گیرد، و بیشترشان با این سخن مخالفت می فریاد و غوغا جلسه را فرا می

 کند:  زدن می سپس یکی داوطلبانه شروع به حرف
اید که قرآن تحریف  ایم که قرآن تحریف شده است، شما نیز ھم گفته تنھا ما نگفته

 این در کتابھایتان ذکر شده است.شده است و 
 اینجانب: 

سبحان الله! شما در ابتدای بحث و گفتگو گفتید که ما به تحریف معتقد نیستیم، 
گوید را برای شما بیان  وقتی روایات موجود در کتابھایتان که سخن از تحریف قرآن می

ویند قرآن گ گویید که در میان ما ھم کسانی ھستند که می کردم اکنون به دروغ می
ای به تحریف  درھیچ یک از کتابھای اھل سنت کوچکترین اشارهتحریف شده است!! 

قرآن نشده است؛ زیرا اھل سنت حامیان و حافظان قرآن ھستند و آنھا با قرآن 
ستاید و اھل سنت نیز اصحاب را  را می صباشند، قرآن اصحاب پیامبر آھنگ می ھم
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دھد و آنھا نیز اھل بیت پیامبر را دوست  رمان میستایند، قرآن به محبت اھل بیت ف می
اّمھات  ۀگویند خدا از ھم ستاید و آنھا نیز می المؤمنین را می دارند، و قرآن اّمھات می

 باشند.  المؤمنین راضی باشد، پس اھل سنت با قرآن و اھل قرآن می
 گوی اول:  ھمان سخن
ھای فلق و ناس) را با  (سورهگویند عمر معوذتین  ھایی دارد که که می شما روایت

گفت: این دو سوره از قرآن نیستند، و این روایت در  کرد و می ناخن از قرآن پاک می
 کتابھای معتبر شما آمده است.

کشند. و یکی از افراد مغرور و  کنند و گویا نفس راحتی می حّضار او را تشویق می
 گوید:  متظاھر آنھا می

یم که وارد این مسئله نشویم؛ چون ھم ما و ھم ای شیخ! ما شما را نصیحت کرد
گردد، و برای ھمه  کنید، و ھم برای ما و ھم برای شما سبب فتنه می شما ضرر می

 کنی که به ھمین مسئله باید پرداخت. اسالم خطر دارد، اما تو اصرار می
 گوید:  سپس با تصّنع و تظاھر می

تری بپردازیم تا ھمه ما استفاده  مبه نظر من این بحث را تمام کنیم و به امور مھ
 کنیم.

 اینجانب: 
کنم مگر آن که آن را واضح و روشن  نه سوگند به خدا، من این مسئله را رھا نمی

نمایم، شما وقتی از اینکه بتوانید ننگ عقیده تحریف قرآن را از خود دور کنید ناامید 
ھرگز  و عار برابر باشیم، ولیاین ننگ  دھید تا ما و شما در  شدید، آنرا به ما نسبت می

ھمه اھل سنت اجماع دارند که قرآن کالم خداست و اضافه و کم نشده  چنین نیست.
بگوید قرآن تحریف شده یا کم واضافه گردیده کافر و مرتد است. علمای ھرکس  است و

اند. ما چرا  اند که ھمه ھمین را گفته عقاید نوشته ۀمعروف و ماھر ما صدھا کتاب دربار
 باید بگوییم قرآن تحریف شده است؟!

 ما برای چنین سخنی چیست؟! ۀانگیز
آوری نموده خلیفه اول ما ابوبکر بوده است که به مشورت  کسی که قرآن را جمع

ھایی دیگر نوشت و ھمه  خلیفه ما عمر این کار را کرده است، و بعد عثمان از آن نسخه
اند، پس چرا ما بگوییم که قرآن تحریف  این خلفا نزد ما ائمه بزرگوار و ھدایت یافته

توانید آن را پنھان کنید، و آن این است  ر است و نمیشدھاست؟! اما انگیزه شما آشکا
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دانید، و دین شما این است که آنھا را ناسزا  که شما ابوبکر و عمر و عثمان را کافر می
اند، پس  آوری کرده بگویید و بر آنان لعنت بفرستید، در حالی که قرآن را آنھا جمع

گیزه شما برای اّدعای تحریف قرآن اند؟! ان آوری کرده چگونه کافران مرتد قرآن را جمع
باشد ھمان عقایدی که بار رھنمود قرآن و سنت و رھنمود اھل قرآن و  عقاید شما می

سنت مخالف است، اما برای ما، قرآن مال ما و با ماست و کتاب ماست و ما اھل قرآن 
 ھستیم از این رو امکان ندارد که بگوییم قرآن تحریف شده است.

ھست که معوذتین  سن برادرم که گفت: روایتی از عمرگردم به سخ برمی
کرد، ابتدا باید اطالعات غلط برادر را  ھای فلق و ناس) را از قرآن پاک می (سوره

نیست، و عمر باالتر از این چیزھاست، و بلکه از  ستصحیح کنم، اّوًال روایت از عمر
ت: که عبدالله بن روایت شده است که او چنین نمود، باید گف سعبدالله بن مسعود

مسعود به تنھایی بر این باور بود و ھیچ یک از صحابه او را تأیید نکردند. علت این بود 
زخم و حسد و حشرات موذی و دیگر  که برای حفاظت از چشم  صکه پیامبر

ھای فلق و ناس)  خواند، وقتی معوذتین (سوره ھای انسانی و جنی دعاھایی می شیطان
خواند،  کرد و دعا می ھا دم می گر دعاھا را ترک کرد وبا ھمین سورهنازل شدند پیامبر دی

کند گمان  از اینھا به عنوان دعا استفاده می صعبدالله بن مسعود وقتی دید پیامبر
 برد که اینھا از دعاھا ھستند و از قرآن نیستند.

ز در نما صدر حالی نماز بخواند که ایشان صو اتفاق نیافتاده بود که با پیامبر
ھا را  ھمیشه دردعاھای صبح و شام این سوره صھا را بخواند، و پیامبر این سوره

خواند. اما در روایات صحیح اھل سنت آمده است که پیامبر به صراحت فرمود که  می
اند که ھرگز  فرماید: (آیاتی بر من نازل شده این دو سوره از قرآن ھستند، چنان که می

 ١ھای) قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذ بر الناس ت (سورهام، آن آیا مانندآن را ندیده
 ھستند.

ھا از قرآن ھستند و  و گذشته از ھمه اینھا صحابه ھم اجماع کردند که این سوره
وقتی دید که صحابه این دو سوره  سھا را در قرآن نوشتند، حتی عبدالله بن مسعود آن

خود را پس گرفت و نظر جمھور را را در قرآن نوشتند و به سایر شھرھا فرستادند قول 
اند که  کرده اجماع –به جز شیعه اثنا عشری  –امت پذیرفت. اھل سنت و بلکه ھمه 

                                           
 روایت نموده است. سمسلم از عقبه بن عامر -١
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ھای فلق و ناس به اجماع  قرآن تحریف نشده است و اضافه و کم نگردید، بنابراین سوره
ن در ابتدا گما ساھل سنت از قرآن ھستند، نھایت امر این است که عبدالله بن مسعود

 صبرد که این دو سوره دعا ھستند چون او ھمیشه بیرون از نماز از پیامبر می
خواند، اما وقتی اصحاب این دو سوره را نوشتند و بر آن  شنید ه این دوسوره را می می

روایت شد که این دو سوره از قرآن  صاجماع کردند و حدیث صحیح از پیامبر
اند که کاری  شت، و بسیاری از صحابه بودهھستند، عبدالله بن مسعود از نظر خود برگ

کند داده  دستور برخالف آنچه او می صشنیدند که پیامبر کردند اما وقتی می می
 نمودند. اطاعت می صپذیرفتند و از فرمان پیامبر است بالفاصله آن را می

گوید: ای دکتر! مناقشه با تو  زنند و سپس یکی به من می حّضار با ھمدیگر حرف می
ای تا مذھب خود را ثابت  ای ندارد، چون تو به دنبال حق نیستی، و بلکه آمده دهفای

کنی، بنابراین نظر ما این است که ما این مناقشه و مناظره را به پایان برسانیم و بابت 
خواھیم ما و شما را به حق و به سوی  این دیدار از شما تشکر کنیم، و از خداوند می

 دانستن قدر و منزلت آنھا ھدایت کند.محّبت اھل بیت پیامبر و 
 اینجانب: 

ای ندارد چون شما به دنبال  در حقیقت این صفت شماست؛ مناقشه با شما فایده
خواھید مردم را به سوی عقاید خود بدون تحقیق و پژوھش جذب  حق نیستید، و می

 کنید.
ا از اّمھات را دوست دارم و ھمه آنھا ر صستایم, که اھل بیت پیامبر من خدا را می

ھمه را دوست دارم.  شالمؤمنین گرفته تا آل عباس و آل عقیل و آل جعفر و آل علی
خواھم که من و شما را به سوی محبت صحابه کرام رضوان الله علیھم  و از خداوند می

اند و اھل بدر و  و در رأس آنھا خلفای راشدین و ده نفری که به بھشت مژده داده شده
اھل بیعت رضوان و مھاجران قبل از فتح مکه و مھاجران بعد از فتح مکه و آنان که به 

 از آنھا پیروی کردند ھدایت نماید.نیکی 
نمایید،  کردم شما به دنبال حق ھستید و با آغوشی باز از آن استقبال می فکر می

خواستم آن را به گوش شما برسانم تا از آن استفاده  مواردی از حق نزد من بود که می
یده شده برای آنچه که برای آن آفرھرکس  کنید، اما شما اباء ورزیدید و نپذیرفتید، و

 یابد. دوستم که ھمراه من آمده بود:  توفیق می
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نه سوگند به خدا، نرو تا وقتی ھمه آنچه را که داری بگویی، اینھا چقدر با من 
ام! و باید آنھا ھمانند من  اند و چقدر ھم به سخنانشان گوش فرا داده مناقشه کرده

گاھی دارند با تو بحث و مناقشه ن مایند، و اگر نه باید به گوش کنند و اگر دانش و آ
 شناسند رھا کنند. جھالت خود را اعتراف کنند و دین را برای اھل دین که آن را می

 به دوستم گفتم: 
 خواھند مناقشه کنند. آنھا نمی

 یکی از حّضار: 
گوییم: ما  کنی و ما می خواھیم مناظره کنیم، اما تو بر بحث قرآن اصرار می نه ما می

خواھی عقیده قرآن را به ما  یف نشده است ایمان داریم، اما تو میبه اینکه قرآن تحر
 تحمیل کنی.
 اینجانب: 

کنم، و بلکه اقوال علمای شما را به شما عرضه  نه من این را به شما تحمیل نمی
کنم، و شکی نیست که اقوال علمایتان برای شما حجت است، به خصوص وقتی که  می

خواستم، ولی چیزی  آنھا اعتماد دارید، من ھمین را می ستایید و به شما این علما را می
گاه است و او از  توانم به شما تحمیل کنم، و خداوند به درون پذیرید نمی را که نمی ھا آ

 شما حساب خواھد گرفت.
 یکی از حّضار: 

 مانعی نیست.  رساندن مناظره وقتی به این اتفاق رسیدیم پس برای به پایان
 خواست فضای مشتنج را آرام کند گفت:  کسی دیگر که می

ای برادر! مسائل قرآن زیادند، و علما درمورد آن اقوال زیادی دارند، و در مورد این 
 دانیم. ھایی دارد که ما نمی امور حساس باید با سید بحث کنی، و حتمًا او پاسخ

 اند:  دوستم که مرا آورده
باید مناظره را کامل کنیم. و اینطور بعد از آن که برای ایم  وقتی به این اتفاق رسیده

 رفتن از جا بلند شده بودیم برگشتیم و نشستیم تا مناقشه را از سر نو تکمیل کنیم.
 اینجانب: 

 وبعد:  ..هللا والصالة والسالم علی رسول اهللا وعلی آله وصحبه احلمد
 یکی از حضار: 

 گفتی بھتر بود. اگر و (صحبه) را نمی
 گفت:  سپس
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 ای. این را از کجا آورده –کنیه من است  –عبدالله ای ابا 
 اینجانب: 

ان شاء الله در ھمین موضوع صحبت خواھیم کرد، ولی قبال از آن که سخن در این 
 باره را شروع کنیم دوست دارم آنچه درموضوع قرآن به پایان رسید را خالصه کنم.

 یکی از حّضار: 
 خواھی موضوع قرآن را مطرح کنی؟! میای ابا عبدالله تو 

 اینجانب: 
گردم، اما یک چیز در دلم  ھمان طور که اتفاق کردیم من به این موضوع برنمی
 ھست که باید آن را بگویم، و بحث را طوالنی نخواھم کرد.

توانیم آن را رد کنیم این است که بسیاری از علمای  آنچه ما به آن رسیدیم و نمی
گویند قرآن تحریف شده و به آن اضافه و از آن کم گردیده  و حال میشیعه در گذشته 

توانیم  کند، و ما نمی ، و صدھا بلکه ھزارھا روایت ھست که این قول را تأیید می١است
و تأکید اند  این را نپذیریم، ولی بعضی از علمای شیعه ھستند که این روایات را پذیرفته

دانیم که  شدن مصون و محفوظ است. اما ما نمی ناند که قرآن از تحریف و دگرگو کرده
رس  اند یا ھمین عقیده را دارند؟ خداوند حساب آیا آنھا از روی تقیه چنین گفته

ھا را بھتر  کنید، و خداوند نیت برم شما از ھمین علما پیروی می آنھاست، و گمان می
این است که این  داند و او از ما و از شما حساب خواھد گرفتف اما نظر شخصی من می

آھنگ نیست؛ چون شیعه اثنا  دیدگاه شما با اصول امامیه اثنا عشری ھمگام و ھم
دانند، و معقول نیست که  اند کافر می آوری کرده عشری اصحاب را که قرآن را جمع

توان اعتماد کرد  کافران و مرتدان خیانت نکنند و به آنھا درمورد یک چیز عادی نمی
 چه برسد به قرآن.

پس ھمه ما بر این اتفاق نمودیم که قرآن مصون و محفوظ است، و قرآن به ھمان 
صورت است که نازل شده است, و در میان ما موجود و در دست ماست و یک حرف به 

دھیم. و ھمه ما  آن اضافه و از آن کم نشده است و ما ھیچ چیزی از آن را تغییر نمی

                                           
توان کلینی، ابوالحسن قمی، ابوالقاسم کوفی، محمد بن نعمان ملقب به مفید،  به عنوان مکان می -١

الجزائری، ابوالحسن عاملی خراسانی را نام  ةاحمد اردبیلی، طبرس مؤلف االحتجاج، مجلسی، نعم
 برد و عالوه از آنھا تعداد زیادی دیگر نیز معتقد به تحریف قرآن ھستند.
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تغییر دھد کافر و مرتد است، آیا در این مورد  اتفاق داریم که ھر کسی چیزی از قرآن را
 کسی اختالفی دارد.

 حضار:  ۀھم
 به اجماع بر این اتفاق داریم.

 اینجانب: 
 فرماید: خداوند متعال در کتاب خود می

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 »اید. شدهشما بھترین امتی ھستید که برای مردم آفریده «
این  چگونه«گوید:  قمی به نقل از یکی از امامانی که از نظر شما معصوم ھستند می

تواند بھترین اّمت باد در صورتی که امام خود امیرالمؤمنین علی و فرزندش  امت می
، او را پرسیدند پس آیه چگونه نازل شده است؟ یا چگونه »حسین را به قتل رساند

ائمة اخرجت « ﴾َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ : آیه اینطور نازل شده است:شود؟ قمی گفت خوانده می

اید،  شما دوازده امام بھترین امامانی ھستید که برای مردم بیرون آورده شده» للناس
گوید  کنید چون به صراحت می شما ھمه این را قبول ندارید و قطعًا آن را تکذیب می
 قرآن تحریف شده است، نظر شما در این باره چیست؟

 یکی از حّضار: 
گریزی، ما گفتیم که در این باره با سّید  روی و می سوگند به خدا که تو طفره می

 ای ندارد. مناقشه کن، سوگند به خدا که مناقشه و مناظره با تو فایده
 اینجانب: 
خواھم به موضوع قران برگردم، ما ھمه بر این اتفاق کردیم که قرآن از  نه، نمی

است، بنابراین باید این روایت دروغین را رد کنیم، و فکر تحریف مصون ومحفوظ 
 کنم ھمه بر این اتفاق داریم.  می

 حّضار ساکت ھستند.
 اینجانب: 

 ھمه ما اتفاق داریم که آیه به ھمان صورت است که نازل شده است:

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
  .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 .»اید ھستید که به سود و ھدایت مردم آفریده شدهشما بھترین اّمتی «
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 حضار ساکت ھستند.
 اینجانب: 

آیا مگر با ھم بر این اتفاق نکردیم که قرآن از تحریف و تغییر مصون و محفوظ 
 است.

 یکی از حّضار: 
 بله ما این را گفتیم و آیه به ھمان صورتی است که در قرآن آمده است.

 اینجانب: 
این آیه بزرگترین دلیل برای فضیلت اصحاب و ستایش خدا بر آنھا الحمدلله، آیا 

 نیست، که خداوند آنھا را بھترین یاران پیامبران و بھترین امت قرار داده است؟
باشد و تا این حد نیکوست که بھترین امت  آیا امتی که دارای چنین فضیلتی می

جز سه نفر یا پنج نفر و بر قرار گرفته است معقول است که گفته شود ھمه این است به 
 شوند؟! بھترین فرضی به جز ده نفر مرتد می

آیا امتی که در حجه الوداع تعدادشان صد ھزار نفر بود، و دو ھزار نفر یا بیشتر آن از 
بزرگان اصحاب و انصار و مھاجرین و علما و مجاھدین بودند آیا معقول است که ھمه 

شوند برخی  کی که به اندازه انگشتان یک دست میاینھا مرتد شده باشد و جز تعداد اند
 استوار نمانده باشند و باز بھترین امت باشند؟

بود؛ زیرا  ھا می چگونه این درست است؟! و اگر درست باشد این امت بدترین امت
قدم  اند؛ بلکه گویا کسی بر حق ثابت فقط تعداد اندکی از افراد آن بر حق استوار مانده

 اد اندک حکم ھیچی را دارد.نمانده زیرا تعد
بنابراین ای برادرانم! شما باید یا مثل قمی بگویید که این آیه تحریف شده است، و 
در این صورت شما دینی دیگر خواھید داشت و ما دینی دیگر، و اگر قول قمی را تأیید 

گویید که معتقد به  کنید اھل قرآن و اسالم نخواھید بود. اما از آن جا که شما می
دانید؛ باید آیه را  تحریف قرآن نیستید و آن را از تحریف و تغییر مصون و محفوظ می

ةٍ  ُكنُتمۡ ﴿ ھمان طور که در قرآن نوشته است بپذیرید: مَّ
ُ
شما « ]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 .»بھترین اّمت ھستید
بدون  –خواند  آنھا میآن را بر  صمخاطب این آیه اصحاب کرام ھستند و پیامبر

سود و ھدایت مردم  اصحاب بھترین امتی ھستند که به –تردید و طبق نص قرآن کریم 
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دھد  آیند به فضل و برتربودن آنھا گواھی می اند، و کسانی که بعد از آنھا می آفریده شده
 فرماید: چنان که خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا َ�َ  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  کسانی « ]١٠الحشر: [ ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

را که گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما  آیند می که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می
ای نسبت به مؤمنان در دلھایمان  اند بیامرز وکینه آوردن بر ما پیشی گرفته در ایمان

 »جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی.
اند، و آنھا  در خیر و عقل و ایمان از دیگران پیشی گرفته –یعنی اصحاب  –آنھا پس 
از میان ھمه یاران پیامبران بھترین یاران  ؛ بلکه به طور کّلی آنھاھا ھستند بھترین

ةٍ  ُكنُتمۡ ﴿ ھستند مَّ
ُ
؛ »اید شده  شما بھترین امتی ھستید که برای مردم آفریده« ﴾َخۡ�َ أ

بھترند، پس   اّمت ۀھا بھتر است و اصحاب از ھم پس وقتی امت مسلمان از ھمه اّمت
بعد از پیامبران اصحاب بدون تردید از ھمه مردم برتر و بھترند، و آنھا پیشوایان 

 صدیقان و شھیدان و صالحان ھستند.
ای مردم! شما یا باید قول قمی را بپذیرید و بگوییدکه آیه تحریف شده است و کافر 

بیندیشید و بپذیرید که در مورد شوید و یا اینکه ھمراه با من آیه را قبول کنید و در آن 
 اصحاب است و تا نجات بیایید.

 یکی از حّضار: 

وفات کرد صشدن این آیه بھترین مردم بودند، اما وقتی پیامبر شاید به ھنگام ناز
مرتد شدند و وصّیت پیامبر را تغییر دادند، و حق امام خود را غصب کرده و بر او ستم 

رسانند، و اھل بیت او را اذیت کردند. شما احادیث کردند و خواستند او را به قتل ب
گویید: (ھمه احادیث بخاری  صحیحی دارید که بخاری روایت کرده است، و شما می

کند که این احادیث ثابت  روایت می صصحیح ھستند)، بخاری احادیثی از پیامبر
اھند به سوی خو اند و آنھا وقتی می نمایند که اصحاب بعد از وفات پیامبر مرتد شده می

گوید:  زند و می را می صشوند، آنگاه پیامبر بیایند بازداشته می صحوض پیامبر
دانی که بعد از تو چه  شود: تو نمی (پروردگارا! اصحاب من ھستند، به او گفته می

فرماید:  می صاند، آنھا مرتد شدند و عقب بازگشتند، آنگاه پیامبر کارھایی پدید آورده
فرماید: فقط  می صکسی که بعد از من تغییر داد، سپس ایشاننابود و ھالک باد 
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نمایند که اصحاب بعد  این احادیث بر این داللت می ؟یابد تعداد اندکی از آنھا نجات می
اند، و فقط تعدادخیلی  اند و کافر و مرتد شده دین را تغییر داده صاز وفات پیامبر

از امام علی پیروی کردند و او را یاری  اندکی از آنھا بر حق ماندند و آنھا کسانیند که
-گویا خواھد او را تأیید کند  -نموده و اھل بیت را دوست داشتد. یکی دیگر از احضار 

انگیز  مرتد شدند، و با صدایی غم ص، ھمه بعد از وفات پیامبركاهللا في كبار: بله، بله، 
 گفت:  خواند می که انگار داشت ترانه می

خواستند او را بُکشند و  دند وحق او را غصب نمودند و میستم کر سبه امام علی
اش را که دختر پیامبر در آن بود بسوزانند، و یکی گفت: شما خانه را  خواستند خانه

خدا در آن است؟ آنگاه عمر گفت: گرچه دختر  صسوزید درحالی که دختر پیامبر می
لله علیھا ازخانه بیرون آمد با زنیم، و وقتی فاطمه سالم ا پیامبر آنجا باشدآن را آتش می

شالق بر شکم او زدند و او فرزندش محسن را سقط کرد، و بر اثر ھمین کتک خودش 
را کشتند و سر او را بریدند... او  صنیز جان سپرد، و حسین پسر دختر پیامبر خدا

 کرد. خورد و گریه می کرد و تکان می این چیزھا را تکرار می
 اینجانب: 

 صھایی که به اصحاب بزرگوار پیامبر ھاو تھمت نوز از تکرار این دروغای قوم! آیا ھ
شوید ھمان اصحابی که بھترین یاران پیامبران و بھترین مردم بعد  زنید خسته نمی می

ھای پوچ و خرافات  خواھیم با افسانه از پیامبران ھستند!! ای قوم! تا کی می
جوییم  اریم و به رھنمودآن تمّسک میای که با قرآن ما که بدان اعتماد د کننده گمرا

 مخالف است زندگی کنیم؟!
ای قوم! من به شما گفتم که در مورد این خرافات که قبل از آن که به دیگر صحابه 

 شود، عقلھایتان را داور قرار دھید. توھین شود به امام علی توھین می
 نبوده است.ای قوم! در میان اصحاب و علی و اھل بیت چیزی جز محبت و ھمدلی 

امام علی چون خلفای راشدین را دوست داشت فرزندش را ابوبکر و عمر و عثمان 
 نامید.

کلثوم دختر زھرا را به ازدواج  اش ام  بینیم که امام علی دختر وجگر گوشه می
 آورد. امیرالمؤمنین عمر در می

امام علی در دوران خالفت عمر قاضی مدینه است و از ھیچ کوششی در راه 
 ورزد. سوزی و ھمکاری با عمر دریغ نمیدل
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ستاید، و یارانش را به خاطر آن که در اخالص و  امام علی انصار و مھاجرین را می
 ١کند. رسند سرزنش می کردن دین به صحابه نمی عبادت و یاری

بیعت ھرکس  گوید آنھا با داند، و می امام علی اجماع مھاجرین و انصار را معتبر می
؛ زیرا خداوند از کسانی راضی است که اصحاب ٢حتمًا راضی استکنند خداوند 

 مھاجرین و انصار از او راضی ھستند.
ای قوم! میان اصحاب و امام علی و اھل بیت چیزی جز دوستی و محبت نبوده 

گوید پشیزی ارزش ندارد و در حقیقت توھین به  است، و ھمه آنچه که خالف این را می
شتر چنین سخنانی گمراھی و فساد و کفر ھستند و اسالم و مسلمین است و بی

تجاوزی است به حرمت مؤمنان صادق رستگار که صحابه کرام بودند، آنھایی که 
 خداوند از آنھا اعالم رضایت نموده و آنان را صادق رستگار نامیده است.

و دوستانش که او را تصدیق و یاری نمودند و  صای قوم! در مورد اصحاب پیامبر
 ه خدا مال و جان خویش را قربانی و فدا کردند از خدا بترسید.در را

بودند ما امروز مسلمان نبودیم، کسی که  ای قوم! اگر بعد از فضل الھی صحابه نمی
 پرسم: شما به بخاری اعتماد داری یا نه ؟ زد: اینھا را بگذار، من از تومی اول حرف می
 اینجانب: 

را  صکتاب خداست، و کالم پیامبر خدا ترین کتاب بعد از صحیح بخاری صحیح
 اند و احادیث آن مورد قبول است. در بردارد، و ھمه امت آن را پذیرفته

 ھمان فرد: 
گویم که بخاری احادیثی روایت کرده است که اصحاب را کافر و مرتد  من به تو می

اب گویی: ھمه احادیث بخاری صحیح ھستند، و این بخاری اصح دھد، و تو می قرار می
 دھد.  را کافر و مرتد قرار می

خواھد  کنم که می شود تا کتابی از کتابخانه بیاورد و گمان می سپس بلند می
 بخاری را بیاورد.

 اینجانب: 

                                           
 البالغه. ن ک نھج -١
 البالغه. نھج -٢
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است، و  صای جماعت! در موردبخاری از خدا بترسید، بخاری خادم سنت پیامبر
کنده را کافر قرار نمی صھرگز او اصحاب پیامبر از بیان فضیلت ھر  دھد، و کتاب او آ

 باشد. یک از صحابه می
 ھمان فرد: 

کنم قبل از مناظره ھمان جا را مشخص کرده است،  کند فکر می بخاری را باز می
گوید، این صحیح بخاریاست بفرما خوب توجه  گوید: گوش کن بخاری چه می سپس می

 کن.
 کنم. جوان و من گوش میاینجانب: 

آیند  اقوامی نزد من می«فرمود:  صکن: پیامبر خداروایت اول را گوش ھمان فرد: 
شناسم سپس میان من و آنھا جدایی افکنده  شناسند و من آنھا را می که مرا می

دانی که بعد از تو چه کار  شود: تو نمی گویم: آنھا از من ھستند، گفته می شود، می می
دانی که بعد از تو  تو نمیشود:  گویم: آنھا از من ھستند، گفته می اند، آنگاه من می کرده

گویم: ھالک و نابود باد کسی بعد از من دین را تغییر  اند، آنگاه من می چه کار کرده
 .»داد

 و روایت دوم را گوش کن.
 گویم:  اینجانب با قطع سخن او می

دھیم و بعدًا ان شاء الله ھمه را توضیح  عجله نکن ... یک حدیث را توضیح می
 خواھم داد.
گویم آنھا اصحاب من  من می«فرمود:  صحدیث نگاه کن آیا پیامبربه این 

کند  او به حدیث نگاه می ؟»گویم آنھا را از من ھستند من می«؟ یا اینکه گفت: »ھستند
 .»گویم آنھا از من ھستند می«گوید: فرمود:  سپس می

 اینجانب: 
یه خود اگر طبق فھم و درک وارونه و نادرست شما حدیث بررسی شود دلیلی عل

گویم: آنھا از من ھستند)، و شما  گوید: (من می شما خواھد بود، زیرا حدیث می
به علی گفت: (تو از من ھستی)، و (فاطمه از من است)، و در  صدانید که پیامبر می

ای این  مورد حسن و حسین فرمود: (آنھا از من ھستند یا فرزندانم ھستند.) یا جمله
شما اصرار دارید که باید حدیث برعکس و اشتباه فھمیده  گویم اگر قبیل فرمود. من می

گویم: آنان از من ھستند.) از صحابه به  که فرمود: (آنگاه من می صشود گفته پیامبر
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شما حدیث را بفھمیم و  ۀاھل بیت نزدیکتر است. این در صورتی است که ما به شیو
را دوست داریم و  شھمگام با شما حرکت کنیم، وگرنه من و ھمه اھل سنت اھل بیت

گوییم خداوند از ھمه آنان راضی باد، و مانند شما نیستیم که در مورد بعضی به  می
. حدیث اینطور نیست و نیز ١کنید کنید و به بعضی از اھل بیت توھین می شدت غلو می

گویید نیست، و ھرگز حدیث توھینی به اصحاب و اھل بیت شمرده  آنگونه که شما می
باور ما وبخاری این است که ائمه صحابه در بھشت ھستند به خصوص ده شود. بله  نمی

ھم جزو ھمان ده نفر است، و از  ساند و امام علی نفری که مژده بھشت داده شده
به خصوص ھمسران او و دخترانش در  صآید که اھل بیت پیامبر روایات چنین برمی

ین سرور جوانان بھشتی بھشت خواھند و فاطمه زھرا بانوی زنان بھشت و حسن و حس
 ھستند.

پس حدیث به ھیچ وجه به معنی کاستن از جایگاه اصحاب و اھل بیت نیست، و 
بلکه به عنوان ھشدار و تذکر است تا اصحاب فریب این را نخورند که چون ما از صحابه 

ایم، ھر کاری بکنیم مشکلی نیست  ھستیم و در ایمان و اسالم پیشگام بوده صپیامبر
ه آخرت را فراموش کرده و به دنیا گرایش یابند و اموال و فرزندان آنھا را از و اینگون

دھد تا  جھاد در راه خدا بازدارند، و حدیث ھمچنین به اھل بیت ھشدار و تذکر می
ھستیم نیازی نیست که در  صفریب این را نخورند که چون ما خویشاوندان پیامبر

خواھد تا ھمه بر بیم و امید باشند و  می صعبادت و طاعت بکوشیم. و اینگونه پیامبر
 بیم و امید دو بال ایمان و دو پایه عبودیت برای خداوند ھستند.

شدگان به  داده توانید مژده  و اگر بخواھید افرادی را مصداق حدیث قرار دھید نمی
بھشت و یا اھل بدر و اھل بیعت رضوان و مھاجران که خداوند به صداقت و اخالص 

ی داده و انصار که خداوند به رستگاری آنان شھادت داده و مھاجرانی که قبل آنھا گواھ
اند و آنانی که بعد از فتح مکه ھجرت نموده و  ه از فتح مکه ھجرت کرده و جھاد کرد

اند را مصداق این حدیث قرار دھید و حدیث را بر آن حمل کنید. آری  جھاد کرده
کرد زیرا نصوصی دیگر ھست که با چنین  توان حدیث را بر این بزرگواران حمل نمی

                                           
بغض و کینه شیعه با اھل بیت بر ھیچ کس پوشیده نیست و به زودی در ھمین مناظره بیان  -١

 خواھد شد.
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مفھومی تضاد دارد و باید این حدیث را در چھارچوب آن نصوص فھمید؛ تا دچار غلو و 
 انحراف و گمراھی نشویم.

این حدیث را بگذار، و حدیث دّوم را گوش کن که در آن به صراحت از ھمان فرد: 
 اصحاب نام برده شده است.

 وان.بفرما حدیث را بخاینجانب: 
فرماید: (روز قیامت گروھی از اصحاب من بر من وارد  می صپیامبر خداھمان فرد: 

گویم: پروردگارا! اصحاب من  شوند، من می شوند آنگاه از حوض باز داشته می می
دانی چه چیزھایی بعد از تو پدید آوردند، آنھا مرتد شده و به  گوید: تو نمی ھستند، می

کنم در این حدیث به وضوح بیان شده که  داد: فکر میعقب بازگشتند.) سپس توضیح 
بینی نیازی به توضیح و شرح ندارد  اند، و حدیث چنان که می صحابه مرتد و کافر شده
 وحجتی علیه شماست.

 کنند:  حّضار دوست خود را کمک می
اند. و دیگری  گوید که صحابه مرتد شده گوید: حدیث به صراحت می یکی می

گوید: تو طفره و گریز را  ر بخاری آمده است. و سّومی به من میگوید: حدیث د می
 گویی؟ این حدیث واضح و روشن چه می ۀگوید: خوب االن دربار بلدی. و چھار می

 زند ... و اینطور. و پنجم لبخند می
سرد بودم، و به آنھا چنان نگاه  و خون آرام –به فضل و یاری خدا  –اینجانب و 

روند، و آنھا را  کند که این سودآن سو می ھایی نگاه می ه میمونکردم که یک شیر ب می
ھا  غّرد و آنگاه میمون گذارد که سرگرم بازی و بیھوده کاری شوند ناگھان بر آنھا می می

 شوند. گذارند و ناکام می ھمه پا به فرار می
 اینجانب: 

 ی؟فھم که فرمود: (آنھا به عقب بازگشتند) چه می صشما از گفته پیامبر
 ھمان فرد: 

 اند. فھمم که آنھا کافر و مرتد شده من این را می
 اینجانب: 

 مرتد شدند؟ صچه کسانی از اصحاب بعد از مرگ پیامبر
 گفت: ھمه اصحاب پیامبر به جز امام علی و پیروانش مرتد شدند.

 گفتم: پیروان علی چند نفر بودند؟
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 گفت: آنھا زیاد بودند.
 چند نفر بود؟گفتم: تقریبًا تعدادشان 

 دانم اما آنھا زیاد بودند. گفت: دقیق نمی
کند که پیروان او سه نفر بودند:  گویی، روایات شما داللت می گفتم: دروغ می
پس اینھا چھار تا ھستند ن، و عمار ابتدا گریخت سپس برگشت، امقداد، و ابوذر و سلم

ام در بھترین صورت  کرده باشد، من کتابھای شما را بررسی و پنجمین آنھا امام علی می
 آنھا ده نفر و اندی ھستند.

 ؟دانم این چه ربطی به حدیث دارد نمیھمان فرد: 
اکنون خواھی دانست، ولی به من بگو ائمه و رھبران مرتدین چه کسانی اینجانب: 

 بودند؟
رھبران و پیشوایان مرتدین ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و ھمان فرد: 

 بودند.معاویه 
 اید. شما از حدیث بخاری ھمین را فھمیدهاینجانب: 

 بله.ھمان فرد: 
اید خود بخاری نفھمیده  این چیزی که شما از حدیث بخاری فھمیدهاینجانب: 

احادیث صحیح زیادی روایت  (فضائل الصحابه)است، باری در صحیح خود در کتاب 
ناقب و فضایل ابوبکر و عمر و کند و م نموده که فضایل مھاجرین و انصار را بیان می

دارد. بخاری گفته  عبیده و سعد و خالد بن ولید را بیان می عثمان و علی و زبیر و ابی
کند که فرمود: (بھترین مردم، مردمان قرن من ھستند، سپس  را روایت می صپیامبر

نماید که  آیند)، و این روایت تصریح قرآن را تصدیق می کسانی که بعد از آنھا می
 فرماید:  می

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
  .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 »اید. شما بھترین اّمتی ھستید که برای مردم پدید آورده شده«
 فرماید: نماید که می و تصریح قرآن را تصدیق می

ٗة وََسٗطا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ مَّ
ُ
  .]١٤٣البقرة: [ ﴾َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 »رو قرار دادیم. میانهشما را امتی «
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ستاید و آنھا را راستان و  کند که صحابه کرام را می و آیات زیادی را تصدیق می
 داند. رستگارا می

که شما او را از  –ابوبکر  ۀکند که دربار میروایت  صبخاری خودش از پیامبر
شوا و دھید، در حالی که نزد خدا و پیامبرش و مؤمنان پی رھبران کفر و الحاد قرار می

اگر کسی را به عنوان دوست «: فرمود –رھبر صداقت و اخالص و ایمان وتقواست 
 »گزیدم، ولی او برادر و یار من است. گرفتم ابوبکر را دوست خود برمی برمی

 صبرتر و افضل است، زیرا پیامبر  کند که ابوبکر از ھمه اصحاب و بخاری ثابت می
جامید ابوبکر را پیشنماز مرد کرد، و ان صدر بیماری اخیرش که به وفات ایشان

به ابوبکر بگوییدکه پیشنماز مردم «کند که فرمود:  را روایت میصبخاری گفته پیامبر
کند که در  را به عایشه روایت می صپیامبر ۀو بخاری گفت »شود و با آنھا نماز بخواند.

وان تا پدرت ابوبکر و برادرت را نزد من فرابخ«بیماری اخیرش به عایشه گفت: 
ای آرزویی کند و بگوید من  کننده ترسم که شاید آرزو ای بنویسم، زیرا من می نوشته

 »پذیرند. سزاوارترم، (خدا و مؤمنان کسی جز ابوبکر را نمی
کند ھمان عمری که شما او را از پیشوایان کفر  را ثابت می سبخاری فضیلت عمر

گویید: ابوبکر و عمر جبت و طاغوت ھستند، و ھرگز آنان چنین  دھید و می قرار می
 !نیستند

اسرائیل که پیش  در میان بنی«کند که فرمود:  را روایت می صبخاری گفته پیامبر
شود، اگر در  می  ما با آنھا سخن گفتهند مردانی بودند که پیامبر نبودند ااز شما بودھا

 »اّمت من کسی از آنان باشد عمر است.
در «کند که فرمود:  را روایت می صگفته پیامبر سو بخاری در فضیلت عمر

که سیر شدم از ناخنھای من سیری س بنوشیدم و از  دیدم که شیر می خواب می
این خواب را  صر خداچکید، سپس به عمر دادم و او نوشید. گفتند: ای پیامب می

 »نمایم. چگونه تعبیر نمودی؟ فرمود: آن را به علم و دانش تعبیر می
کنده از روایاتی  را بیان می شو بخاری فضایل اصحاب مھاجر و انصار کند و کتاب آ

گوید خداوند از ھمه  کند و او می است که مناقب و فضایل مھاجرین و انصار را بیان می
 اصحاب راضی باد.

 فھمید که او خودش نفھمیده است؟! این آیا شما از حدیث بخاری چیزی را میبنابر
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 ھمان فرد: 
احادیث بخاری برای ما حّجت نیستند و ما به آن اعتماد نداریم، و بلکه شما به آن 

 کنیم. اعتماد دارید و ما از آن به عنوان دلیل علیه شما استفاده می
 اینجانب: 

ند یھودیان ھستید که به بخشی از کتاب ایمان الله! ای قوم! شما مان سبحان
 ورزند. آورند و به بخشی دیگر از آن کفر می می

ای قوم! شما باید یا ھمه احادیث بخاری را تکذیب کنید، و یا اینکه ھمه را قبول 
 فرماید: کنید و اگر نه شما ھمان گونه ھستید که خداوند می

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿
َ
َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِض أ

ِ ٱإِ�َّ ِخۡزٞي ِ�  ۖ ٱ ۡ�ََيٰوة ۡ�َيا َشّدِ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �ُّ
َ
 .]٨٥البقرة: [ ﴾ۡلَعَذاِب� ٱيَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ

کسی  ورزید؟ برای آورید و به بخشی دیگر کفر می آیا به بخشی از کتاب ایمان می«
که از شما چنین کند، جز خواری و رسوائی در این جھان نیست، و در روز رستاخیر 

 »شوند. ھا برگشت داده می ترین شکنجه (چنین کسانی) به سخت
 ھمان فرد: 

ما احادیث و روایات مخصوص به خودمان را داریم آنچه که علمای ما از اھل بیت 
 معتبر ما مدّون است. در کتابھای اند و روایت کرده

 اینجانب: 
کجا ھستند کتابھای معتبر شما؟ این کتابھا بیش از ھر دو ھزار روایت دروغین 

اند، پس آیا علیه اصحاب بزرگوار پیامبر روایت نخواھند کرد؟ و  علیه قرآن روایت کرده
و روایتی ارائه دھند؟  ۀبه ھمان انداز صآیا بعید است که علیه ھمسران پاک پیامبر

و اھل بیت روایاتی  سآیا این کتابھا به دروغ و از روی غلو در حق امیرالمؤمنین علی
 دھند؟ ارائه نمی

بندد، و در ھر  بندد، بر ھر چیزی دروغ می ای قوم! کسی که بر قرآن دروغ می
دادن  کنید از نسبت گفتن بر قرآن شرم نمی گوید، وقتی شما از دروغ چیزی دروغ می

دیگر غیر از قرآن شرم نخواھید کرد، و در حدیث آمده است: (ھرگاه  دروغ به چیزھایی
 .خواھی بکن) شرم وحیا نکردی ھر چه می

 یکی از حّضار (با عصبانیت): 
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گذاریم و با شما مدارا داریم  بینی که به تو به عنوان میھمان احترام می برادر! تو می
 قشه و مناظره نیست.تو روش منا  کنی و روش و تو احترام ما را رعایت نمی

 اینجانب: 
ایم که جار و جنجال و سر و صدا بپا  چه شده است؟! ای جماعت! ما اینجا نیامده

کردم که ما در یک جلسه علمی ھستیم و در مورد حق با ھمدیگر  کنیم، من فکر می
کند و  کنیم و ھر یک از آنچه که از دیدگاه او حق است دفاع می بحث و مناقشه می

 شکند. تواند درھم می لف خود را تا آن جا که میباطل مخا
ایم تا با  ایم، و بلکه فقط برای این آمده ه ما اینجا برای میھانی و مدارا کردن نیامد

 مناظره و بحث حق را روشن کنیم و دلیل را با دلیل بشکنیم.
 گوید: که بخاری بر من کند و بار دیگر می دوست شما یک بار از بخاری استدالل می

کند و گویا شریعت فقط  پذیرد و بخشی دیگر را رد می حّجت نیست، و بخشی را می
چیزی است که با ھوی و ھوس او سازگار باشد، پس روش کدام یک از ما غیرعلمی 

 است، و روش کدام یک از ما روش مناظره نیست؟!
ی، ا بگذریم از این، تو االن جواب حدیثی را که من بیان کردم ندادهھمان فرد: 

کند که صحابه تحریف کردند و تغییر دادند و مرتد وکافر  یثی که بر این داللت میحد
 شدند.

گردیم به بحث علمی، به متن حدیث نگاه کن و به من بگو: آیا  بله، باز میاینجانب: 
؟ یا اینکه فرمود: »شوند بیشتر اصحابم روز قیامت بر من وارد می«فرمود:  صپیامبر

 ؟»شوند ض بازداشته میوشوند و آنگاه از آمدن به ح وارد میگروھی از اصحابم «
 گوید:  کند و آنگاه می او به بخاری نگاه می

شوند آنگاه  گروھی از اصحابم در روز قیامت بر من وارد می«متن حدیث این است: 
 »شوند. از حوض بازداشته می

 اینجانب: 
 شود؟ ه می(رھط) در عربی به چه تعدادی گفت ۀدانی که کلم آیا می

 دانم. گفت: نمی
کند که  شود، پس این داللت می گفتم: (رھط) در لغت به سه تا ده اطالق می

اصحاب  ۀگویید که ھم شوند اندک ھستند، و شما می کسانی که از حوض بازداشته می
کند که فقط سه  اند، و نصوص و روایات شما ثابت می مرتد شده صبعد از وفات پیامبر
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اند، و در بھترین حالت دوازده نفر و علی بر ایمان  بر ایمان باقی مانده سنفر و امام علی
 اند. باقی مانده

الوداع تقریبًا صد ھزار نفر بودند، ده ھزار  ةاین در صورتی است که اصحاب در حج
نفر آنھا افراد برجسته و معروف بودند، و دو ھزار نفر آنھا از بزرگان اصحاب و اھل رأی 

 بودند.
کنی  شوند، و تو اّدعا می گوید که گروه اندکی از حوض بازداشته می ث میپس حدی

کنند، و شما  آیند و ھر دو مسئله خیلی باھم فرق می که فقط گروه اندکی به حوض می
 فھمی. کنی و معنی آنرا غلط می با این درک معنی حدیث را برعکس و وارونه می

آنھا مرتد و کافر «؟ یا فرمود: »آنھا به عقب بازگشتند«فرمود:  صو آیا پیامبر
 ؟»شدند

 گوید:  کند و می به بخاری نگاه می
 »آنھا به عقب برگشتند.«متن حدیث اینطور است: 

برگشتن یعنی  به معنی ارتداد و کفر نیست، به عقب »به عقب برگشتند«گفتم: 
آمدن از مقامی  کشیدن و سستی در بعضی از حق است و گاھی به معنی پایین دست

آید، و با توجه به موضع صحابه در راه حمایت از دین و  تر می باالتر به مقامی پایین
کشیدن از چیز اندکی  نیکشان چنین چیزی شایسته آنھا نیست، بنابراین دست ۀسابق

 شود. در حق آنھا برگشتن به عقب شمرده می
بودن   بودن و پیشگام بر اصحابش به خاطر افضل  صبینی که پیامبر در حدیث می

المؤمنین به خاطر فضل و مقام و  گیرد، مانند اینکه خداوند بر امھات آنھا سخت می
 فرماید:  گیرد و می جایگاھشان سخت می

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها ﴿ ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ۡلَعَذاُب ٱَمن يَأ ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ َّ� 

ای ھمسران پیامبر! ھر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری « ]٣٠األحزاب: [ ﴾٣٠�َِسٗ�� 
 .»شود کیفر او دو برابر خواھد بود، و این برای خدا آسان است

ھای نیکان برای مقّربان بدی است، اما وقتی دقت شود  گویند نیک چنان که می
 مقام مقرّبان نیست بدی انگاشته می شود. ۀنیکی است اما چون که شایست

 د: ھمان فر
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گوید که ھمه اصحاب به جز  به این روایت بخاری نگاه کن که با وضوح بیشتری می
 اند. تعاداندکی مرتد شده

 اینجانب: 
 ۀامکان نداردکه روایات بخاری با صریح قران مخالف باشند؛ زیرا سنت گفت

شود،  گوید بلکه بر او وحی می از طرف خود سخن نمی صاست و پیامبر صپیامبر
بنابراین قرآن و سنت با ھم تضاد و تعارض ندارند و بلکه ھماھنگ ھستند وھم قرآن 

ستایند. باوجود این بفرما و ھمه روایات را بخوان، از خداوند  وھم سنت اصحاب را می
 خواھم که حق را بر زبان من آشکار گرداند. می

 ھمان فرد: 

کند که فرمود: (درخواب دیدم که گروھی آمد، و  روایت می صخاری از پیامبرب
نزدیک شدند تا اینکه آنھا را شناختم، در این ھنگام مردی از میان من و آنھا بیرون آمد 

برید؟ گفت: به جھنم، سوگند به خدا، گفتم:  و گفت: بیایید، گفتم: آنھا را به کجا می
ه عقب بازگشتند، سپس ناگھان گروھی دیگر پدید آمد، آنھا چرا؟ گفت: آنھا بعد از تو, ب

را شناختم، آنگاه مردی از میان من و آنھا بیرون آمد و گفت: بیایید، گفتم: کجا؟ گفت: 
به سوی جھم سوگند به خدا، گفتم: چرا؟ گفت  آنھا به عقب بازگشتند، و از اینھا جز 

 تعداد اندکی نجات نخواھد یافت.
 سپس توضیح داد: 

یعنی  »از آنھا جز تعداد اندکی که نجات نخواھد یافت«فرمود:  صنگاه کنید پیامبر
 یابند و آنھا علی و پیروان او ھستند. فقط تعداد اندکی نجات می

 اینجانب: 

ھا جریان دارد تمام  ھواپرستی چنان که خون در ھمه رگ ال باهللا،إحول وال قوة  ال
جایی که ھر سخنی را طبق ھوی و ھوس خود گیرد، تا  وجود ھواپرستان را فرا می

 فرماید: کنند، چنان که خداوند متعال می تأویل و توجیه می

فََرَءيَۡت ﴿
َ
َذَ ٱَمِن  أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
ُ ٱَهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  �َّ ٰ ِعۡلٖ� وََخَتَم َ�َ  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه ِۚ ٱۡهِديهِ ِمۢن َ�ۡعِد ِغَ�َٰوٗة َ�َمن �َ  ۦوََجَعَل َ�َ ُروَن  �َّ فََ� تََذكَّ
َ
 ]٢٣الجاثیة: [ ﴾٢٣أ

ای کسی را که ھوا و ھوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود  ھیچ دیده«
گاھی خدا او را گمراه ساخته است، و برگوش و دل او مھر گذاشته است و بر چشمش  آ
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تواند او را راھنمائی کند؟ آیا پند  یای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا م پرده
 شوید؟ گیرید و بیدار نمی نمی

گوید  دارد و می ای قوم! قرآن به صراحت صداقت و رستگاری اصحاب را بیان می
آنھا سرانجام نیکی دارند، و در دنیا قدرت خواھند یافت و در آخرت به رضامندی خدا 

 »یازند. دست می
 فرماید: الھی گوش کنید که می ۀبه گفت

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَدٗ  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱ�ۚ َ�ٰلَِك َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

پیشگامان نخستین مھاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی «] ١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ
روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را بخوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود 
 است و ایشان ھم از خدا خوشنودند، و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است

مانند.  جاری است و جاودانه در آن جا می  ھای) آن رودخانه که در زیر (درختان و کاخ
 .»این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ

 شوقاص وسعید بن زید اگر ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و ابوعبیده و سعد بن ابی
 پیشگامان نباشند پس چه کسانی ھستند؟!

دوم به حبشه ھجرت کردند پیشگامان نباشند چه اگر کسانی که در مرحله اول و 
 کسانی پیشگامان ھستند؟!

که به ایمان آنھا شھادت داده شده و اھل بیعت  شاگر مھاجران به مدینه و اھل بدر
 رضوان که خداوند از آنھا اعالم رضایت نموده پیشگامان نباشند چه کسانی ھستند؟!

ی پیشگامان ھستند؟! ھمان پیشگامان نیستند چه کسان صاگر انصار پیامبر
 فرماید:  آنھا می ۀانصاری که خداوند دربار

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ وتُواْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ  .]٩الحشر: [ ﴾ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

آنانی که پیش از آمدن مھاجرین خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (دردل «
اند، و  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده خود استوار داشتند) کسانی را دوست می
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کنند به چیزھائی که به مھاجران داده شده است  در درون احساس و رغبت نیازی نمی
 »د، ھر چند که خود سخت نیازمند باشند.دھن و ایشان را بر خود ترجیح می

و اگر مھاجرین بعد از فتح پیروان نیکوی آنھا نباشند چه کسانی ھستند؟! و خداوند 
 ھر دو گروه را وعده نیک داده است.

ای قوم! اگر به دور از تعصب در این آیه بیندیشیم و نسبت به مردم و بندگان خدا 
ھمید که آیه به ایمان و نیکوبودن اصحاب و به ای در دل نداشته باشیم خواھیم ف کینه

اینکه خدا از آنھا راضی است و آنان را به بھشت و رستگاری نوید داده است گواھی 
 دھد. می

گوید:  توان سخن کسی را تصدیق کرد که می ای قوم! با وجود این آیه چگونه می
 اند؟ ھمه اصحاب به جز پنج نفر مرتد شده

اه خدا جھاد کرده و کشورھا را فتح نموده و پرچم اسالم را آیا پاداش کسی که در ر
برافراشته است ھمین است؟ یا اینکه پااش آنھا این استکه آنان را دوست بداریم و بر 
ایشان دعا کنیم و از خداوند بخواھیم که ما و آنھا را بیامرزد و ما را باآنان در بھشت 

 ملحق بگرداند؟
خداوند گوش کنید که مھاجرین و انصار را به صداقت و رستگاری  ۀای قوم! به گفت

خواھد که برای آنان طلب آمرزش نمایند: خداوند  نماید و از مسلمین می توصیف می
 فرماید: متعال می

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِ  �َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱَن أ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِ�ۡ 

ْ َوُ�ؤۡ  وتُوا
ُ
آ أ ثُِروَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�َ

ُ
 ٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

ِينَ ٱوَ  ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ�  ۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم َ�ۡ  ھمچنین « ]١٠-٨لحشر: ا[ ﴾١٠َعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده 
را خواھند، و خوشنودی او  اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می شده
دھند. اینان راستانند. و آنانی که پیش از  خواھند، وخداوند و پیغمبرش را یاری می می

(آئین اسالم) را آماده کردند و ایمان را (در دل خود  ۀآمدن مھاجرین خانه و کاشان
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اند، و در  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده استوار داشتند) کسانی را دوست می
کنند به چیزھائی که به مھاجران داده شده است، و  ازی نمیدرون احساس و رغبت نی

دھند، ھرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از  ایشان را بر خود ترجیح می
بخل نفس خود، نگاھداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعًا رستگارند. کسانی 

درگارا! ما را و برادران ما را گویند: پرو آیند، می که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می
ات نسبت به مؤمنان در  اند بیامرز. و کینه آوردن بر ما پیشی گرفته که در ایمان

 »دلھایمان جای مده، پروردگارا تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی.
در آیه اول خداوند به صداقت و راستی ھمه مھاجرین شھادت داده است، پس آیا 

گوید یا خیانت  دھد دروغ می صداقت وراستی او شھادت میکسی که خداوند به 
دھد؟ ھمه اینھا با صدق و  شود و یا دنیا را بر آخرت ترجیح می کند و یا مرتد می می

گاه است راستی تضاد دارند، و خداوندی که به  و خداوند آنچه راکه  –پنھان و پیدا آ
اھی داده است و او دانای غیب صداقت آنھا گو به -داند  شود می آنچه را که می –شده 
 است.

در آیه دّوم خداوند انصار رابه رستگاری توصیف نموده است، رستگاری یعنی 
پذیرفتن اسالم و مردن در حال مسلمانی، پس آیا کسی که خداوند به رستگاری او 

میرد؟! پس این چه رستگاری  شود و در حالت کفر می گواھی داده کافر و مرتد می
گویند: پروردگارا! ما را  ستاید آنھایی که می یه سوم خداونداھل سنت را میاست؟! ودر آ

اند بیامرز، وخداوند اظھار انزجار  آوردن بر ما پیشی گرفته و برادران ما را که در ایمان
آنھا   نماید از کسانی که مھاجرین و انصار را که خداوند به صداقت و رستگاری می

 گویند. کنند و ناسزا می ت نوید داده است نفرین میگواھی داده و آنھا را به بھش
دھد، و  نیک می ۀالھی گوش فرا دھید که به ھمه اصحاب وعد ۀای قوم! به گفت

 فرماید: می

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ۡلَفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱَوَ�َٰتَلۚ أ َّ� 

ْۚ َوُ�ّٗ  نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ کسانی از شما که پیش از « ]١٠الحدید: [ ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ

و (در راه خدا) اند  اند و از اموال خود) بخشیده فتح (مّکه به سپاه اسالم کمک کرده
ن فراتر و برتر از اند، (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشا جنگیده

اند  درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح (مّکه، در راه اسالم) بذل و بخشش نموده
 »دھد. پاداش نیکو می ۀاند. اما به ھر حال، خداوندبه ھمه، وعد و جنگیده
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دھد، خواه کسانی که قبل از فتح  پاداش نیکو می ۀپس خداوند به ھمه اصحاب وعد
اند و خواه کسانی که بعد از فتح مکه انفاق  نموده و جنگیده مکه در راه خدا انفاق

چه آنھایی که قبل از فتح مکه  –معلوم است که ھم اصحاب اند. و  اند و جنگیده نموده
اند در راه خدا با جان و مال خود جھاد  تح مکه ھجرت کردهیا بعد از ف –اند  ھجرت کرده

 اند. خدا کردهھای خودرا فدای رضامندی  اند و جان نموده
دھد، سپس  شما را سوگند به خدا، چگونه خدا ھمه این اصحاب را وعده نیک می

کردن آنھا و کافر قرار دادن  خواھید که دین و آیین خود را ناسزا گفتن و نفرین شما می
 دانید یا خداوند؟!! آنھا قرار دھید؟ آیا شما بھتر می

 وید:گ الھی گوش فرا دھید که می ۀای قوم! به گفت

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكينَةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
خداوند از مؤمنان راضی « ]١٨الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

دانست آنچه را که در  بیعت کردند. خدا می گردید ھمان دم که در زیر درخت با تو
دروندلھایشان نھفته بود، لذا اطمینان خاطری به دلھایشان داد و فتح نزدیکیرا 

 »پاداششان کرد.
دانید که این بیعت چه نامگذاری شده است؟ این بیعت، بیعت رضوان نامیده  آیا می

ند اعالن رضایت نمود و آنھا شده است؛ زیرا خداوند از کسانی که این بیعت را انجام داد
نماید  ھزار و چھار صد صحابی بودند. آیا خداوند از اھل بیعت رضوان اعالم رضایت می

ورزید  دانید یا خدا؟! آیاخرد نمی دھید؟! آیا شما بھتر می سپس شما آنھا را کافر قرار می
 فھمید؟! و نمی

 فرماید: ای قوم! گوش فرا دھید که خداوند می

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعبُ  ۡمٗنا

َ
ۚ  ٔٗ ُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� َخۡوفِِهۡم أ خداوند به کسانی از شما که «] ٥٥النور: [ ﴾ا

دھد که آنان را قطعًا جایگزین  اند، وعده می اند و کارھای شایسته انجام داده ایمان آورده
در زمین خواھد کرد ھمان گونه که پیشینیان را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) 

(در  پسندد، حتماً  قبل از خود کرده است. ھمچنین آئین ایشان را که برای آنان می
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زمین) پابرجا و برقرار خواھد ساخت، و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش 
 »گردانند. پرستند و چیزی را با من شریک نمی سازد. مرا می مبّدل می

داند که خداوند به مؤمنان صالح وعده داده  ھرکس در این آیه بیندیشد به یقین می
دھد. و اگر به اصحاب بزرگوار بنگریم  یاست که آنھا را در زمین قدرت وحکومت م

بینیم که خداوند به آنان قدرت و حکومت بزرگی داد، زیرا شرق و غرب دنیا را فتح  می
کردند و تمام دنیا در برابر قدرتشان سرتسلیم را فرود آورد، و آنان جھانیان را به 

این داللت پرستی سوق دادند و پرچم توحید را در ھر کجا برافراشتند، پس  یگانه
نماید که خداوند آئین آنھا را پسندیده است و به سبب ایمان و عمل صالحشان به  می

 آنھا قدرت و حکومت داد.

َها﴿ و ای قوم به قرآن نگاه کنید، چقدر آیه ھستند که با ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ای « ﴾َءاَمُنوا

خطاب قرار  شوند، این آیات به ھنگام نزول اصحاب را مورد شروع می» مؤمنان
کنند پس آنھا طبق گواھی  دادند، و وقتی آیات آنھا را به عنوان مؤمنان خطاب می می

 خدا مؤمن ھستند.
دھم چگونه خداوند آنھا را با عنوان مؤمنان مخاطب قرار  شما را به خدا سوگند می

اند که دو ھزار  دھد و شما با استناد به روایات دروغینی که کسانی آن را ساخته می
دھید و به  اند آنھا را کافر قرار می روایت دروغین برای اثبات تحریف قرآن جعل کرده

 !کنید.؟ گویید و نفرینشان می آنان ناسزا می
گردم به حدیث بخاری،  ھر حدیثی را باید در چھارچوب نصوص کلی قرآنی و  برمی

خداوند به  گوید اصحاب راستان و رستگارانند، و کسانیند که نبوی فھمید، قرآن می
که   احادیث زیادی روایت کردهآنھا وعده نیک و وعده قدرت داده است، و خود بخاری 

 .باشد می –مھاجرین و انصار  –بیانگر فضایل و شاھکارھای ھمه اصحاب 
و اگر نگاھی تند وگذرا به کتاب فضائل الصحابه صحیح بخاری بیفکینم به مقام و 

بریم. و اعتقاد کلی که اصحاب عادل و  پی می صمنزلت بزرگ اصحاب نزد خدا پیامبر
درستکارند تنھا اصلی است که در چھارچوب آن ھمه نصوصی که به ظاھر متعارض 

گاھانه و از روی تحقیق به این نصوص  ھستند بررسی می شوند، و اگر دقت شود و آ
 نگاه کنیم خواھیم دید که ھمه آیات کریمه و احادیث صحیح موافق یکدیگرند.

جز تعداد «داری که فرمود:  صپیامبر ۀکسی بگوید چه جوابی برای گفتاگر 
 ؟»اندکی کسی از آنھا نجات نخواھد یافت
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گویم: پاسخ این بسیار ساده و آسان است، و چند توجیه دارد که بھترین توجیه  می
این است که اگر در حدیث دّقت کنیم و عبارات قبل و بعد آن را بررسی کنیم و 

منظور کسانی ھستند که به عقب برگشتند، یعنی آنھایی که به عقب بینیم که  می
برگشتند در میان جمع زیاد اصحاب اندک ھستند، و از این کسانی که به عقب 

نماید  دھد و عفو می اند فقط تعداد اندکی که خداوند آنھا را معذور قرار می برگشته
 نجات خواھند یافت.

گویم: طبق نص  اند چه کسانیند؟ می برگشتهاگر کسی بگوید: آنانی که به عقب 
پاداش نیک  ۀنیکو و پاک و صادق و رستگارند و به آنان وعد شقرآن و حدیث اصحاب

دانیم که درحجه الوداع تعدادشان تقریبًا صدھزار نفر بود،  داده شده است، و ھمه می
که در وط طبیعی است که مراتب ایمانشان متفاوت بود، شاید کسانی از آن حالتی 

بودند فرق کردند و اینھایی که سستی ورزیدند کسانی ھستند بر آن  صزمان پیامبر
و از اینھا فقط  –نشینی کردند  یعنی: در اطاعت و ایمان عقب –که به عقب بازگشتند 

در جھنم سزای خود را خواھند دید و بعد از آن  تعداد اندکی نجات خواھد یافت، و بقیه
شد، ما به طور قطع یقین داریم که بزرگان برده خواھند به فضل توحید به بھشت 

ھا بر این  باالتر از آن ھستند که در مورد آن –که نزدیک به دو ھزار نفر بودند  –اصحاب 
 اند. نشینی کرده اند عقب داشته صباور باشیم که آنان از وضعیتی که در زمان پیامبر
عنی گویا اصًال وجود ندارد، و باشد ی و معموًال آنچه اندک است در حکم عدم می

آنچه بیشتر است حکم کل را دارد، واز آن جا که ھیچ کس مشخص نشده که 
 نشینی خواھد کرد باید در مورد ھم گفت که خداوند از آنھا راضی باد. عقب

خواھم توجه شما را بدان جلب نمایم این است که نباید  و مسئله دیگری که می
مرتد  صو مدینه اغلب عربھا بعد از وفات پیامبر ١مکه فراموش کنیم که به جز مردم

نظیری جھاد  شدند، آنگاه ابوبکر در مقابل این ارتداد بلند شد و با مرتدین به صورت کم
کرد، و در این جنگھا بسیاری از مرتدین کشته شدند، و بیشتر اصحاب با بنی حنیفه 

                                           
اثر دکتر مھدی رزق  »ةسالم زمن الردالثابتون علی اإل«ه کتاب ارزشمندی به نام بعد از این مناظر -١

ماندگان بر اسالم در جاھھای دیگر زیاد   الله احمد، به دستم رسید که برای روشن شد که ثابت
 اند.  اند و تنھا مردم و مکه و مدینه بر اسالم ثابت نمانده بوده
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که مسیلمه در آن کشته شد  ای پیروان مسیلمه کذاب جھاد کردند، تا جایی که باغچه
 مرگ نامیده شد؛ زیرا افراد زیادی در آن کشته شدند. ۀباغچ

کردند اما در  در زمان پیامبر افرادی بودند که اظھار اسالم می به اضافه اینکه
دانست، شاید در حدیث به ھمین  حقیقت منافق بودند و پیامبر بعضی از آنھا را نمی

نکه این حدیث را دلیلی برای کافر قراردادن صحابه به افراد اشاره شده است. اما ای
خصوص ابوبکر و عمر وعثمان ودیگر عشره مبّشره و ھزاران صحابه دیگر قرار دھیم 

آنھا را براساس قرآن و حکمت و صداقت و اخالص تربیت نمود،  صاصحابی که پیامبر
ر و گمراھی و ھرگز درست نیست ... و چنین فھم و درکی کفر و ارتداد است، از کف

بریم. بعد از آن که این سخنان را گفتم، دوست ما  کوری بینایی و بینش به خدا پناه می
دیگر ھمراھانش  ۀاش و چھر کتاب بخاری را بست در حالی که حسرت و اندوه بر چھره

 ۀکرد بر آنان حکمفرما بود، و گفت ھویدا بود و سکوتی که حکایت از شکست آنھا می
 فرماید: کرد که می الھی در موردشان صدق پیدا می

ُِل ﴿ ٰلِِم�َ ٱَما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد  لُۡقۡرَءانِ ٱِمَن  َوُ�َ�ّ إِ�َّ َخَساٗر�  ل�َّ
فرستیم که مایه بھبودی و رحمت مؤمنان  ما آیاتی از قرآن را فرو می« ]٨٢اإلسراء: [ ﴾٨٢

 »افزاید. ی بر ستمگران جز زیان نمیاست ول
آن مرد بلند شد تا صحیح بخاری را در کتابخانه بگذارد و ھمه ساکت بوند تا اینکه 

 لوح سکوت آنھا را شکست و گفت:  از افراد عامی و ساده
آیا باید گفت که از ھمه از صحاب خدا راضی باد حتی از معاویه ھم؟ او با مسخره و 

 زد. میاستھزاء این حرف را 
 اینجانب: 

 خواھم از شما سؤالی بپرسم. بگذاریم از اینھا، ولی می
 گفت: بفرما.

 بخشید. البته می -پسندی که پدرت را کسی فحش بدھد؟  گفتم: آیا تو می
 گفت: نه.

 پسندی که کسی عمویت را ُفحش بدھد؟ گفتم: آیا می
 گفت: نه.

 فحش بدھد و ناسزا بگوید؟پسندی که کسی دای و برادر مادرت را  گفتم: آیا می
 گفت: نه. گفتم: این را به خاطر داشته باش.
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 سپس به حضار نگاه کردم و گفتم: این را به خاطر داشته باش.
 سپس به حضار نگاه کردم و گفتم: 

پسندد که دایی و برادر مادرش را کسی فحش و ناسزا بگوید،  ھیچ یک از ما نمی
کند دایی ھمه مؤمنان است؛ زیرا او برادر ھمسر  معاویه که برادر ما او را مسخره می

 است. لسفیان المؤمنین ام حبیبه رمله بنت ابی ام صپیامبر
بود و او در بردباری و گذشت و  صو معاویه از کاتبان و نویسندگان پیامبر

المثل بود، و به حق که او بھتریِن پادشاھان اسالم بوده است،  ھوشیاری و زیرکی ضرب
خداوند به امت قدرت و عزت و پیروزی داد تا آن جا لشکریان او برای  در دوران او

ترین دولت جھان بود، و  جھاد در راه خدا به دریا زدند، و در زمان او دولت اسالم قوی
ترسیدند و کلمه خدا سربلند و دین الھی بر ھمه ادیان چیره  ھمه دشمنان از آن می

 گشت.
 گر با عصبانیت گفت:  مرد مسخره

و ما ساکت ھستیم! بعدًا حتمًا اسم یزید را به زبان  سگوید معاویه جماعت! او می ای
، من ھم گفتم خدا از یزید راضی باد، اینجا بود که ھرج و مرج سگوید آورد و می می

 گویی خدا از یزید راضی باد. غوغا به پا خواست، ای برادر! تو می
 از حق باید پیروی کرد.اینجانب: 

 اد زد: ھمان مرد فری
 ای؟ کدام حق؟ تو حقی نگذاشته

خواھی  آرام باش، بگذار سخنم را کامل کنم و بعد از آن ھر دلیلی که میاینجانب: 
بیاور، منظورم از اینکه از حق باید پیروی کرد این است که در جنگ معاویه و علی حق 

شرایط و محیطی با علی بود و او از ھردو گروه به حق نزدیکتر بود، اما امام علی در 
انگیخت، و ھمین شرایط و شبھات بودند  ھای زیادی را برمی قرار گرفته بود که پرسش

 که سبب شدند تا قبل از معاویه طلحه و زبیر و عایشه بشورند، و اگر اھل فته و عوام
 کشیدند. بودند ھرگز اصحاب به روی یکدیگر شمشیر نمی فریبان و افراد نادان نمی

 د حقیقت را ثابت و بیان کنم: خواھم چن من می
بوده  ÷شدن عثمان چھارمین خلیفه راشد امام علی حقیقت اول: بعد از کشته 

گرفتم و به این  گشت من در لشکر او قرار می است، حق با او بود و اگر زمان برمی
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اند ... نه؛  اش این نیست که مخالفان او کامًال بر باطل بوده ، اما معنی١کردم افتخار می
کردند  بلکه شبھاتی قوی بود که مخالفان امام علی به اجتھاد و نظر خود احساس می

کنیم،  دانیم و به آنھا توھین نمی که بر حق ھستند، ما مخالفان امام علی را فاسق نمی
ھا اشتباه بوده است فقط یک اجر و مزد به آنھا  گوییم چون اجتھاد آن بلکه می

 رسد. می
آنھا شبھات این بود که سران شرارت و رھبران فساد و حقیقت دوم: قوی ترین 

انگیزان در لشکر امام علی بودند، و آنھا کسانی بودند که پشت ھر فتنه و اختالفی  فتنه
بودند. امام علی از اینکه آنھا در لشکر او بودند معذور بود؛ زیرا آنھا قدرت و توان تمّرد 

برای مجازات آنھا دستش خالی شود، بلکه را داشتند، و به امام علی فرصت ندادند تا 
 کشاندند تا امام آن جا سرگرم شود. آنھا ھر اتفاقی را به جنگ و پیکار می

حقیقت سوم: ھرکس که با امام علی مخالفت کرده براساس اجتھاد خود چنین 
خواھیم که به  اقدامی نموده است، اما اجتھاد آنھا اشتباه بوده است که از خداوند می

یک پاداش بدھد، و به امام علی دو پاداش بدھد زیرا اجتھاد امام علی صحیح بوده آنھا 
 گوید. در مورد اجتھاد درست و نادرست ھمین را می صو حدیث پیامبر

کوشیدند و آنھا باالتر از آن بودند که با  حقیقت چھارم: اصحاب برای جنگ نمی
کم کارھا  کردند و کم می نشستند صلح و آشتی یکدیگر بجنگند، و ھرگاه با ھم می

پسندیدند، از اینرو شب   این را نمی سشد، اما سران فتنه و قاتالن عثمان درست می
ھر گروھی گمان برد که گروه دیگر به او خیانت کرده است،  افروختند تا جنگ را بر می

و با  اند کرده زو از خودش دفاع کند، و امام علی چنین فکر کند که جنگ را آنھا آغا
گناه بودند، و گمان ما  ھا کامًال بی آنھا بجنگد، حقیقت این است که اصحاب در این فتنه

 در مورد آنھا ھمین است.
»  سبائیه«ھا پیروان عبدالله بن سبا  حقیقت پنجم: اساس شّر و فتنه دراین جنگ

بودند، ھمان کسانی که با کشتن عثمان و بعد با کشتن زبیر و طلحه فتنه را آغاز 
د، و بعد تخم دو فتنه بزرگ را کاشتند یکی فتنه تشیع، و دیگری فتنه خوارج، کردن

                                           
گویند  لی بوده است، اما بسیاری از علمایشان میگویند که حق با ع ھمه اھل سنت می -١

 ھا بھتر بوده است. گیری در این جنگ گوشه
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ھا در مورد امام علی غلو کردند و خوارج او را کشتند. و اصحاب ھیچ دخالتی در  شیعه
 ھا نداشتند. این فتنه

تر بوده است و از نظر اھل  گویند حق به علی نزدیک حقیقت ششم: اھل سنت می
زبیر و طلحه، که به  –ھمانند  صلی با بعضی از اصحاب پیامبرسنت اختالف امام ع

تا مخالفان امام علی  شود باعث نمی –اند و معاویه دایی مؤمنان  بھشت مژده داده شده
کنندگان چنین  ھا وخوارج و ملحدان و غلو فاسق شمرده شوند، و بلکه رافضی

با او را حق دانسته بودند و گویند، زیرا مخالفان امام علی از روی اجتھاد مخالفت  می
 علی از آنھا به حق نزدیکتر بود، بنابراین آنھا معذور ھستند.

گویند خداوند از ھمه اصحاب بدون استثناء راضی باد،  حقیقت ھفتم: اھل سنت می
اند و خداوند ھمه را در قیامت  گویند ھمه اصحاب دارای فضل و ارزش بوده و می

دھد، از خداوند مسئلت داریم که ما را با آنان  قرار میآمرزد و مورد عفو و رحمت  می
 گذارند. محشور بگرداند. و اھل سنت ھمه اصحاب را دوست دارند و به آنان احترام می

 مرد ابله: 
گوید)؟   کند و ناسزا می گویی (او یزید را لعنت می در مورد یزید بن معاویه چه می

 اد تا من حقیقت تو را بدانیم.گویم بگو خدا از یزید راضی ب من به تو می
 اینجانب: 

شوم و دوست ندارم او را ناسزا بگویم، در مورد یزید علمای  وارد مسئله یزید نمی
او را  سو محمد بن حنفیه بن علی ساند، ابن عباس زمان او با ھم اختالف داشته

یرالمؤمنین اند و او را ام اند، و بعضی از علما او را فردی خوب و معتمد دانسته ستوده
اند، و ھمه آنچه در مورد او گفته شده که فاسق و ستمگر بوده را تکذیب  یزید گفته

اند اگر یزید نیکوکار بوده  اند و گفته اند، و بعضی از علماء در مورد او توقف نموده کرده
باشد  به سود خودش نیکی کرده است و اگر گناھکار بود گناھش به گردن خودش می

 فرماید: شویم، زیرا خداوند متعال می کرد بازخواست نمی او میو ما از آنچه 

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا َ�نُواْ  َٔ أ لُوَن َ�مَّ

بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به  یآنھا امت« ]١٣٤البقرة: [ ﴾١٣٤َ�ۡعَملُوَن 
مسئول اعمال  گاه یچمربوط به خود شماست؛ و شما ھ یزخودشان بود و اعمال شما ن

 ».بود یدآنھا نخواھ
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تا جایی که من  –اند  جویی و اعتراض قرار داده عیبو کسانی که یزید را مورد 
اند، و بلکه نفرین و ناسزا کار  نستهن به او را جایز نداکردن و ناسزا گفت نفرین –دانم  می

 ھستند. صکسانی است که شیفته ناسزا گفتن به ھمه اصحاب بزرگوار پیامبر
 مرد ابله: 

ام! این (یزید)  دانم چگونه در برابر تو خودم را کنترل کرده سوگند به خدا که نمی
 را نداشتم.قاتل حسین است، ھمه چیز را از تو انتظار داشتم اما انتظار چنین سخنی 

 اینجانب: 

را با اعطای شھادت به او مورد اکرام و بزرگداشت قرار داد، اما  سخداوند حسین
چه کسانی او را کشتند؟ کسانی حسین را کشتند که او را فریب دادند و برایش پیام 

نامه برای او فرستادند، اما بعدًا او ھا  ده فرستادند که بیا ما سربازان آماده تو ھستیم، و
 میلی کردند. را به بھای اندکی فروختند و نسبت به او اظھار بی

دانم یزید دستور کشتن حسین را نداد، بلکه وقتی حسین  و تا جایی که من می
کشته شد او به شدت ناراحت و غمگین گردید، حسین را فرد وحشی و ددمنشی به نام 

کسی او را دستور دھد  به قتل رساند، او به طمع مقام و منصب بدون آن» الجوش ابن«
خواست با این کار بیشتر خودش را به عبیدالله بن  چنی اقدام ننگینی را کرد، و او می

جوش بیشتر افراد  زیاد فرماندار منصوب از طرف یزید بر کوفه نزدیک کند، و غیر از ابن
 کردند. از کشتن حسین پرھیز می

ھرکس  اتفاقاتی رخ خواھد داد،«فرماید:  که می صآنھا با استدالل از حدیث پیامبر
، به »که باشدھرکس  خواست در این امت دودستگی ایجاد کند با شمشیر او را بزنید

اگر با «فرماید:  که می صجنگ حسین رفته بودند و ھمچنین حدیثی دیگر از پیامبر
را دستاویزی برای خویش قرار داده بودند. آنھا  »دو خلیفه بیعت شد با دّومی بجنگید

او بود و او شھید شد و اینک  ۀون آمدند تا او را جلوگیری کنند، اما شھادت برازندبیر
است و او سرور جوانان بھشت صدر بھشت برین ھمراه جد بزرگوارش محمد مصطفی

 است، پس شھادت و بھشت او را مبارک باد.
 دانم بگویم این است: ھای آن وقت می تنھا چیزی که در مورد فتنه

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا َ�نُواْ  َٔ أ لُوَن َ�مَّ

بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به  یآنھا امت« ]١٣٤البقرة: [ ﴾١٣٤َ�ۡعَملُوَن 
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مسئول اعمال  گاه یچمربوط به خود شماست؛ و شما ھ یزخودشان بود و اعمال شما ن
 ».بود یدآنھا نخواھ

کنند که در مورد این فتنه بافته شده است و  و ھواپرستان با دروغھایی زندگی می
 اند. چنان غرق در این دروغھا ھستند که آن عقاید اساسی دین قرار داده

ھایی که ما در  ای قوم! بگذارید از شما بپرسم: بازآفرینی و تجدید آن دردھا و فتنه
ای دارد؟ خداوند ما را به  دانیم چه فایده و حقیقت امر آن را نمیایم  آن حضور نداشته

ھا ملزم نکرده است؛ بلکه ما را به عبادت و پیروی از  جستجو و بررسی آن فتنه
فرمان داده  صداشتن اھل بیت پیامبر پیامبرش و اطاعت از راه اصحابش و دوست 

ای جز شر و فساد و  فرقه که نتیجهت  است، آیا بھتر نیست با التزام به این موارد به جای
 فتنه ندارد با ھم متحد شویم؟!

 یکی از آنھا: 
دارد باید از دشمنان آنھا  آید، اگر کسی اھل بیت را دوست می این درست در نمی

گویی خدا از  اظھار بیزاری و تنفر کند، و دشمنان اھل بیت اصحاب ھستند که تو می
 آنھا راضی باد.

 اینجانب: 
 دانید دشمنان اھل بیت چه کسانیند؟ میآیا 

کنند، کسانیند  دشمنان اھل بیت کسانی ھستند که در مورد آنھا غلو و افراط می
اند و کسانی ھستند که امام حسین آنھا را  که از سوی امام علی سرزنش شده

را فریب دادند تا به نزد  سجویی و سرزنش نمود، و کسانیند که حسین بن علی عیب
میلی  اید و وقتی او آمد او را به بھای اندکی فروختند و نسبت به او اظھار بیآنھا بی

 کردند.
ترین  دانید دشمنان آنھا چه کسانی ھستند؟ دشمنان آنان کسانیند که خاص آیا می

و خانواده  صکه از ھمسران پیامبر لافراد اھل بیت نبوی عایشه صدیقه، و حفصه
دانید دشمنان اھل بیت چه کسانی ھستند؟  میگویند. آیا  او ھستند را ناسزا می

دشمنان اھل بیت کسانی ھستند، که به اصحاب که دوستداران اھل بیت بودند ناسزا 
می گویند در حالی که اصحاب و اھل بیت ھمه برای نشر رسالت و دین اسالم یکدست 

منان اھل بودند. اینھا فقط به زبان ادعای پیروی و دوستی آل بیت دارند و در واقع دش
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بیت ھستند. ای قوم!، و من از این دشمنانی که در لباس محبت اھل بیت و با پوشیدن 
 اند بیزارم.  ھای مختلف دروغ و نفاق و ناسزاگویی و نفرین پنھان شده پوشش

 یکی از حّضار: 
ای ندارد، ھمه چیز را از تو تحمل کردیم،  ایم و مناقشه فایده بست رسیده ما به بن

اش این است که  امیه راضی باد، و این معنی گویی خدا از معاویه و یزید و بنی ولی تو می
 اصًال نیازی به مناقشه و مجادله نیست، و ھمه چیز واضح شد.

 اینجانب: 
در حالی که احساس کردم که وقت تنگ است. و نماز صبح نزدیک است، و باید 

 گفتم:  –بگویم بعضی از امور را قاطعانه 
ه اصلی در مورد یزید و وضعیت یزید نیست، اما موضع شما در برابر ای قوم! قضی

 ١اصحاب، مرا در اینکه شما تا چه حدی به دین اسالم پایبند ھستید دچار تردید
نماید. برای ما و شما به تواتر ثابت شده است که ابوبکر و عمر و عثمان قرآن را  می

دانید، و این امر ما  گمراھی و ارتداد میآوری کردند و شما اینھا را پیشوایان کفر و  جمع
دھد و در مقابل دو قضیه متضاد که با یکدیگر جور در  را بر سر دوراھی قرار می

 گیریم. آیند قرار می نمی
 اینجانب: 

 حّضار بیشتر متوجه سخنانم باشند. تا –بعد از آن که نشسته بودم  –ایستم  می
 .موضع شما در برابر اصحاب کرام قضیه اول:
 موضع شما در برابر قرآن کریم. قضیه دّوم:

شوند، چون  این ھر دو قضیه با ھم یکی ھستند و از ھمدیگر به ھیچ صورت جدا نمی
 آید. گیرد و ھر یک از دیگری برمی ھر یک براساس دیگری شکل می

کافر و مرتد بودند باید ھم بگوییم که قرآن تحریف  صگوییم اصحاب پیامبر اگر می
توان به  اند، و نمی آوری نموده و نوشته زیرا ھمین اصحاب قرآن را جمعشده است؛ 

پاک ھستند آنان  –شود که این مرتدان  میگیری  کافران اعتماد کرد، پس چنین نتیجه
اند که  اند، و آیاتی را در آن گنجانده داده قرآن را تحریف کرده و تغییر –از ارتداد و کفر 

دازد، و ھر آیاتی که در آن فضایل کسانی دیگر ذکر شده پر به تمجید و توصیف آنھا می

                                           
که آیات و  صموضع آنھا در مورد صحابه کفر و گمراھی است، اگر کافر قراردادن اصحاب پیامبر -١

 ستایند کفر نباشد پس چه چیزی کفر است؟ احادیث آنھا را می
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و قرآن کریم  –اند  صحابه کافرند. که ھرگز چنین نبودهاند، و در این وقت  را حذف کرده
 ١ین نیست.که ھرگز چن –تحریف شده است 

و یا اینکه بگویم قرآن از تحریف و تغییر مصون و محفوظ است و در این صورت باید 
اند تشکر کنیم، و به فضیلت و پیشتازبودن آنھا  آوری کرده قرآن را جمعاز کسانی که 

گوید خداوند از آنھا  ستاید و می اعتراف کنیم، به خصوص وقتی که قرآن آنھا را می
 شود. پذیرد فراھم می آھنگی درست که ھر عاقلی می راضی است. و اینگونه ھما

 واینک ما بر سر دو راھی ھستیم: 
و در ضمن باید قرآن  –کنید  که این کار را می –بدانید را کافر و مرتد شما یا اصحاب 

بر این باور باشید که چیزھایی از آن حذف شده و  را ھمه تحریف شده قرار دھید و
 .-گویند چیزھایی به آن اضافه گردیده است. و بیشتر علما و ائمه شما ھمین را می

ارید، و کوچکترین سھمی در اسالم ای از دین ما ند در این صورت شما ھیچ بھره
 ٢روشن خواھد بود.ھرکس  نخواھید داشت و وضعیت شما برای
بودن قرآن یقین کنید و از صحابه به خاطر جمع  و یا اینکه به مصون و محفوظ 

آوری قرآن تشکر نمایید و بگویید خدا از آنھا راضی باد به خصوص وقتی قرآن آنھا را 
و آنگاه شما مسلمان خواھید بود و از حقوق مسلمین  کند. ستاید و تمجید می می

ای که به گردن مسلمین است شما نیز بدان مؤظف  شوید و ھر فریضه برخوردار می
ای که گذشتگان شما دین خود را بر  کننده گردید، اما اگر چنین کنید اساس گمراه می

در تکفیر اصحاب و مرتد رود، ھمان دینی که  پاشد و از بین می اند از ھم می آن بنا کرده
 شود. دانستن آنھا متجلی می

 ای حّضار: 

                                           
کند، اما مناظره گاھی به این شیوه نیاز دارد تا بتوانی ُمچ  میمسلمان از چنین سخنانی شرم  -١

 طرف را بگیری.
اند ھر  آیند زیرا علمای ما گفته دھند از اسالم بیرون می ھا اصحاب را کافر قرار می ھمین که آن -٢

کس صحابه را فاسق بداند کافر و زندیق و مرتد و ملحد است، پس قومی که اصحاب را کافی 
دھند  کنند و این کار را دین خود قرار می گویند و نفرینشان می و به آنھا ناسزا می شمارند می

نمایند و شیطان را دوست  چگونه کافر نیستند؟! آنھا با چنین دینی خود را به شیطان نزدیک می
اند. به نظر من شّر و خطر اینھا برای امت  اند و ھوی و ھوس را معبود خویش قرار داده خود گرفته

 ھا و ... بیشتر است.  ھا و قرامطه و کمونیست ز ملحدان و زندیقان و باطنیا
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بودن قرآن را از  ما اکنون بر سر دو راھی ھستیم، شما یا اسالم و ایمان و محفوظ
تحریف و محبت اصحاب را قبول کنید و یا کفر و تھمت و تحریف قرآن و تکفیر اصحاب 

 را بپذیرید.
: ای شیخ -ه گویا در آخرین رمق است شود ک چنین معلوم می -یکی از حاضران 

   پیوستگی ندارند، قرآن را خداوند خودش حفظ کرده ھم  این دو قضیه با ھم تالزم و به 
شدن آن  اند، و اصحاب بعد از نزول قرآن و کامل است، و اصحاب در آن دخالتی نداشته

ه بود در آوری شد جمع صمرتد شدند. و قرآن در زمان پیامبرصبعد از وفات پیامبر
با یک دست قرآن را بلند کرد و گفت:  صحدیث آمده است که در غدیرخم پیامبر

گذارم تا وقتی که به آن دو چنگ بزنید ھرگز گمرا  دو چیز را در میان شما می«
این دلیلی است برای اینکه قبل از مرگ  »نخواھید شد. یکی کتاب خدا و عترت من.

اند و ھرگز دارای  اصحاب قرآن را جمع نکرده آوری شده بود، پس قرآن جمع صپیامبر
 چنین فضیلتی نیستند.

 اینجانب: 

اگر ھزار «افتم که گفت:  یکی از سلف صالح ما می ۀبا سخنان این فرد به یاد گفت
عالم با من مجادله کند بر آنھا پیروز خواھم شد، اما اگر یک جاھل با من مجادله کند 

 »درخواھد آورد.مرا خسته خواھد کرد و از پای 
توانی او را از درآمدھای  ای است که تو نمی خستگی برآمده از مجادله با جاھل

فیه, و متواتر, و غیره چیزی سر در  علیه, و مختلف  علمی قانع کنی زیرا او از متفق
داند که چه حرفی به ضرر اوست و چه حرفی  فھمد؛ بلکه نمی آورد، و اصول را نمی نمی

 فھمد. گوید و ھرچه که بشنود آن را نمی داند که چه می و نمیبه فایده اوست 
 متأسفم که مناقشه، ما را به چنین جھالت و نادانی برساند.

گویم: آنچه که به صورت متواتر برای ما و شما ثابت است و  کننده می به این سؤال
آوری  قرآن را جمع صجای بحث و مجادله ندارد این است که اصحاب پیامبر

 سدر خالفت ابوبکر ساند. و ھمه ما قبول داریم که به پیشنھاد عمر بن خطاب کرده
 آوری شد، و در آن روزھا آن را بر چوب و سنگ و پوست و غیره نوشتند. قرآن جمع
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او دستور داد تا آن را به طور کامل یک جا نیستند و از آن  سدر آن زمان عثمان
ھا را بسوزانند؛  دستور داد دیگر نسخه چھار نسخه نوشت و به شھرھای بزرگ فرستاد و

 تا مردم در قرآن با ھم اختالف نکنند.
) به خود شآوری قرآن را اصحاب (ابوبکر و عمر وعثمان بنابراین شاھکار جمع

 اند. اختصاص داده
کامل  ۀو آنچه به تواتر برای ما و شما ثابت است این است که قرآن امروزی نسخ

ری نمود، و یک حرف به آن اضافه و از آن کم نشده آو قرآنی است که عثمان جمع
گویند چون عثمان آن را  است، بنابراین امروز مردم آن را مصحف عثمانی می

 آوری نمود. جمع
گویم: به حدیثی که بیان  گوید می دانشی سخن می و به این برادر که از روی بی

قرآن را با  صرکردی مراجعه کن در ھیچ روایتی صحیحی نخواھی یافت که پیامب
گیرد  قرآن را به دست می صدستش گرفته وبه آن اشاره کرده است، چگونه پیامبر

شود و کامل نشده است؟ زیرا وحی به صورت متفرق  در صورتی که قرآن ھنوز نازل می
ھا را بعد از آن فراگرفتند که  شد، واصحاب ترتیب آیات و سوره نازل می صبر پیامبر

 ار قبل از وفاتش قرآن را برای جبرئیل خواند.برای آخرین ب صپیامبر
 گویم:  و به این برادر می

شما با این اّدعای خود بخش بزرگی از روایات و عقاید شیعه اثنا عشری که آن را به 
بری. زیرا در کتابھای شما  شکنی و از بین می می  ای را درھم عنوان دین پذیرفته

تا شش ماه در خانه  سامام علی صبرروایات زیادی ھست که بعد از وفات پیام
 نوشت. کرد و می آوری می نشسته بود و قرآن را جمع لفاطمه

آوری و نوشتن قرآن را تمام کرد  و روایات زیادی ھست که او بعد از آن که کار جمع
رفت تا آنھا آن قرآن را مورد استفاده قرار دھند، اما آنھا نپذیرفتند  شپیش ابوبکر وعمر

کنیم، آنگاه علی سوگند خورد که دوباره  ند: ما خودمان قرآن را جمع میو به او گفت
آورد جز امام  ھرگز شما این قرآن را نخواھید دید، و این قرآن را ھیچ کس بیرون نمی

آورد ...... کتابھای شما و روایات  مھدی که وقتی ظھور کند این قرآن را با خود می
 اند. شما اینگونه گفته

 بگویم؟! پس چه چیزی را
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بودن قرآن  آیا قول علمای شما با اینکه بطالن و فساد آن واضح است، چون مصون
کند، و فلسفه نزول قرآن را که ھدایت و  برد، و به تحریف آن اشاره می را زیر سؤال می

بشارت و پند برای ھمه مسلمین است و بیانگر ھمه چیزھایی است که سبب سعادت 
گیرد و علمای شما با این گفته خود ھمه این  یده میشوند را ناد ھر دو جھان می

تا وقتی  صگویند قرآن از زمان مرگ پیامبر گیرند، و گویا می ھا را نادیده می حکمت
کند از نگاه ھمه مردم پنھان و پوشیده است، پس گفته علمای  امام غایب ظھور می

 !شما را بپذیریم؟
اش آشکار و ھویدا است  اینکه جھالت و نادانییا اینکه سخن این برادر را بپذیریم با 

گوید که قرآن را به دست گرفته است، در  دھد و می دروغ نسبت می صو او به پیامبر
صورتی که ھیچ کس چنین چیزی نگفته است و گفته او با روایات ثابت و متواتر ما و 

مای ما مخالف شما مخالف است، و نیز با اقوال علمای شما قبل از آن که با اقوال عل
 !باشد مخالف است؟

یا اینکه حق روشن و ھدایت و نور و صراط مستقیم را بپذیریم و آن این است که 
آوری کردند و در رأس آنھا پیشوایان ایمان و  اصحاب صادق و رستگار قرآن را جمع

النورین که فرشتگان از او شرم  احسان ابوبکر صدیق و فاروق اعظم وعثمان ذی
آوری کردند، خداوند از آنھا راضی  قرار داشتند. پس وقتی آنھا قرآن را جمعکردند،  می

 کنیم، و این حق و فضل آنھاست. ستاییم و دعا می باد، و ما آنھا را می
 کنیم:  دیر شده باز تکرار می

خالصه اینکه: اکنون ما بر سر دو راھی اسالم و کفر قرار داریم، از یک سو راه 
 دیگر راه کفر و گمراھی قرار دارد. ھدایت است و در سویی

و خیانت است ... و یکی راه حق و  ١یکی راه صدق و راستی و دیگری راه فریب
 دیگری راه باطل است.

                                           
دھد. در  گفتم زیرا آنھا حدیثی دارند که خیانت و فریب را کار درستی قرار می کاش این را نمی -١

کند که گفت: سوگند به خدا  کلینی از اباعبدالله روایت می ٢/٢٦٩ترین کتابشان الکافی،  صحیح
نگاه کن که چگونه  –داری تعجب کنی   حق -بازی نیست)،  دتی بھتر از فریب و حقهکه ھیچ عبا

اند که آنھا را به خدایشان که شیطان  آنھا فریب را که پلیدی و مکر است دین و عبادتی قرار داده

ن﴿ فرماید: متعال می کند، خداوند است نزدیک می
َ
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بودن قرآن یقین کنید و از اصحاب که, قرآن با دستھا و  پس یا به محفوظ و مصون
ت و راه اسالم و آوری شده تشکر کنید، و این راه حق و راه ھدای تالشھای آنان جمع

 ایمان و احسان است.
آوری  شدن قرآن که آنان جمع و یا اینکه اصحاب را کافر بدانید و در ضمن به تحریف

اند یقین کنید، و آنگاه حق دارید که به آنان ناسزا بگویید و نفرینشان کنید، اما  کرده
 یگاھی است.باید بدانید که این راه گمراھی و کفر و راه جھنم است، و جھنم بدجا

خواھید  من به فضل خدا ھر دو راه را برای شما بیان کردم ھر کدام را که می
انتخاب کنید، اما فقط خودتان را مالمت کنید، زیرا خداوند راه ھدایت و راه گمراھی را 

ھرکس  ھالک شود از روی دلیل ھالک شود وھرکس  برای ما روشن کرده است تا
 وی دلیل زنده بماند، و خداوند شنوای داناست.ھدایت شود و زنده بماند از ر

این سخن را گفتم و خواستم که بروم، زیرا برای نماز صبح اذان گفته شده بود و ما 
در میان اذان و اقامه بودیم. ناگھان ھمان دوستم که بار اول مرا مجبور ساخت تا در 

 –د ای اباعبدالله خداوند به تو پاداش نیک دھاین مناظره حاضر شوم ایستاد و گفت: 
خداوندی را سزاست که  و ستایش –منظورش من بودم زیرا ابا عبدالله کنیه من است 

 فرماید: حق را بر زبان تو آشکار کرد و باطل را از بین برد، چنان که می

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء  َوقُۡل ﴿ بگو حق فرا « ]٨١اإلسراء: [  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا  ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
رسیده است و باطل از میان رفته و نابود گشته است. اصوًال باطل ھمیشه از میان 

 .»رفتنی و نابودشدنی است
 سپس رو به حضار نمود و گفت: 

                                                                                                       
ْ َ�ۡعقِلُوَن  فَلَۡم تَُ�ونُوا

َ
بَِما  ۡ�َۡومَ ٱ ۡصلَوَۡهاٱ  ٦٣ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  لَِّ� ٱَجَهنَُّم  ۦَ�ِٰذهِ  ٦٢ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ

آیا با شما عھد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را  ]٦٤-٦٠[یس:  ﴾٦٤ُكنُتۡم تَۡ�ُفُروَن 
نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است، و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است، او 

دوزخی است که به شما وعده  گروه زیادی از شما را گمراه کرد، آیا اندیشه نکردید، این ھمان
گفتم: سبحان شد، امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتید به آتش آن بسوزید، داده می

الله! سوگند به خدا که گویا در مورد ھمین قومی که شیطان آنھا را گمراه کرده و از شیطان 
وز قیامت اینھا به خاطر نمایند نازل شده است، ر اطاعت کرده و به جای خدا او را پرستش می

زنند وارد دوزخ خواھند شد، مگر آن که تو خداوند به  می صھایی که به اصحاب پیامبر تھمت
 آنھا توفیق توبه بدھد و توبه نمایند.
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دادم,  من چھار ماه با شما ھمراه بودم، و در طی این مدت به سخنانتان گوش می
شناسم و  ه بعد من شما را نمیپس اکنون به حرفھای من گوش کنید؛ چون از امروز ب

شناسید. در طی ماھھای گذشته که با شما بودم به این نتیجه رسید که  شما مرا نمی
کنید و از  ھای انسان ھستید، مردم را در دینشان دچار شک و تردید می شما شیطان

کنید که در  آورید و کاری می یقینی که به خدا و پیامبرش و اصحاب دارند بیرون می
 د ھمه اینھا شک و تردید داشته باشد.مور

کنید و اخالق خوب را از دست انسان  شما انسان را نسبت به مسلمین بدگمان می
نفرین و فحش بگوید. در طی روزھایی که با کنید تا ناسزا و  گیرید و او را وادار می می

مرا به کردم که ای کاش مادرم  آرزو می –شدم  که ای کاش آشنا نمی –شما آشنا شدم 
و گمراھی و سرگردانی تبدیل کردید، و  آورد، شما زندگی مرا به تردید و حیرت دنیا نمی

 اینک که پرده از دل و چشمانم دور شده است و حقیقت شما را مشاھده کردم... .
 گویم: ای قوم! دین یعنی عبادت و اخالق نه ناسزا و فحش  به شما می

 نفاق و نیرنگ.دین یعنی صراحت و وضوح نه دروغ و 
گویم: دین یعنی قرآن  و به شما می –بزدلی و خیانت دین یعنی شجاعت و اقدام نه 

گویم: جایی که شما در  و خرافات. و به شما می ھا ھا و روایات و دروغ و سنت نه افسانه
شود ندارد، زیرا شما  ھای خدا که در آن یاد خدا می اید ھیچ شباھتی با خانه آن نشسته

اید تا اینکه مانند کلیساھایی شده که مسیحیان گمراه در آن  ھا پر کرده ز عکسآن را ا
 نشینند. می

 سپس به یکی از حاضران نگاه کرد و گفت: 
ای فالنی! خداوند شک مرا برطرف کرد و یقین را جایگزین آن کرد، امیدوارم که 

 با کافران مباش. خداوند تو را نیز چنین نماید، پس خودت را نجات بده و با ما بیا و
 سپس برای بار دوم رو به آنھا کرد و با سوگند به خدا گفت.

شناسید، و با ھم یکجا سکنی نخواھیم  شناسم و شما مرا نمی من دیگر شما را نمی
 گزید.

 سپس دستش را به سوی من دراز کرد و گفت: 
بعد از آن ای کسی که خداوند مرا بوسیله تو بعد از آن که مرده بودم زنده کرد، و 

که نزدیک بود ھالک شوم نجاتم داد، بیا تا از این کلیسا بیرون برویم. دم در وقتی 
ھا به سوی نور  آسمان را دید گفت: ستایش خداوندی را سزاست که مرا از تاریکی
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بیرون آورد. او ھمچنان دستم را گرفته بود، به او گفتم که برویم برای ادای نماز صبح 
 وم.شن من اقامه را می

بعد از آن نماز به پایان رسید و نمازگزاران بیرون شدند و ما ھنوز نشسته بودیم، 
 اینھا چیست؟ کافر ھستند یا مرتد؟  ۀدوستم رو به من کرد و گفت: نظر شما دربار

 اند. دینی غرق لبخندی زدم و به او گفتم: آنھا کافر و زندیق ھستند و در کفر و بی
 ت: او لبخندی زد و با تعجب گف

 !دینی فراگیر! کفر مرکب و بی
ھا را فراھم کرده است و به  گفتم: آری، مذھب شیعه اثنا عشری کفرھای ھمه ملت

پرست بدان مبتال ھستند گرفتار است، و ھر غلو و  ھای مشرک و بت ھر شرکی که ملت
دھند، و ھر  دھند اینھا نیز آن را انجام می افراطی که یھودیان و مسیحیان انجام می

ھا و ملحدان سرزده است اینھا دارای آن ھستند. از  دینی که از باطنی کفر و بی
اشان و عقایدی که در  اند و از مسیحیان غلو و گمراھی یھودیت فرومایگی آنھا را گرفته

اند. از  اند وتقیه و نفاق را از ملحدان فراگرفته مورد ائمه خود دارند را از مجوس گرفته
و از قدریه بدعت و از معتزله فکر اعتزال و از خوارج حماقت و  ھا عقیده جھمیه جھمی

 اند. شتاب را فراگرفته
اند و به ھر نوع  سخن اینکه, ھیچ گمراھی را رھا نکرده مگر به آن چنگ زده کوتاه 

جھالت و یاوه اعتقاد دارند و خیانت و فریب را به ھر نوعی که باشد لباس و شعار خود 
 اند. قرار داده

 و به برادرم نمودم و گفتم: سپس ر
توانم ھزار مورد بیان کنم که ھر یکی سبب کافرشدن آنھا و بیرون رفتنشان از  می

 گردد، و آنھا براساس اصول زیر کافرند:  اسالم می ۀدایر
 اصل اول: 

دانند و آنچه را که  گویند ائمه غیب می آنھا به خاطر غلو در ائمه کافرند، زیرا آنھا می
گاه ھستند، و ازعلوم بھشت و دوزخ و  شود می ه را که میشده و آنچ دانند، و از بالھا آ

گاه می توانند زنده  توانند ضرر و فایده برسانند و می گویند ائمه می باشند، و می اھل آن آ
 کنند و بمیرانند.

کافی است که در این مورد به فھرست الکافی یا بحاراالنوار یا ... نگاه کنی تا یقین 
 که صدھا علت بر کفر آنھا وجود دارد.کنی 
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 اصل دوم: 
پرستانه کافر ھستند، کافی است که  آمیز و بت دادن اعمال شرک آنھا به علت انجام 

ھایشان بروی تا ببینی که چگونه کمک  به یکی از قبرھای امامانشان یا یکی از زیارتگاه
نمایند و از او  کنند و صاحب قبر را پرستش می خواھند و گریه و زاری می می
 ھایشان را برآورده سازد. خواھند که خواسته می

 اصل سوم: 
شده است کافرند، در این مورد  گویند تحریف آنھا چون در قرآن شک دارند و می

کافی است که به یکی از تفسیرھایشان مانند تفسیر قمی یا الصافی یا البرھان و غیره 
کنی که آنھا به تحریف قرآن  اه کنی یقین مینگاه کنی، اگر به یکی از این تفسیرھا نگ

 یقین دارند.
 اصل چھارم: 

کافرند، آنھا آشکار را اعالم  صآنھا به خاطر انکار سنت صحیح و متواتر پیامبر
اند را قبول ندارند و  آوری کرده کنند که احادیثی که علمای اھل سنت جمع می
 گویند با آن مخالف ھستند. می

 اصل پنجم: 

 دھند خودشان کافرند. را کافر قرار می صعلت اینکه اصحاب پیامبرآنھا به 
 اصل ششم: 

دانند کافر ھستند، ھمسر  گویند و کافرشان می آنھا چون که اھل بیت را ناسزا می
 زنند پس آنھا کافرند. پیامبر عایشه صدیقه را تھمت می

 اصل ھفتم: 
و کتابھای آسمانی و  آنان به علت عقاید کفرآمیزی که درباره خدا و فرشتگان

پیامبران خدا و روز قیامت و تقدیر خیر و شر دارند کافرند. آنھا نادانی و ناتوانی و تردد 
دھند، عقیده بداء که آنھا بدان باور دارند ھمین را  و دودلی را به خدا نسبت می

 اند. گوید، آنان این عقیده را از اربابان خود یعنی یھودیان گرفته می
اند، عقیده رجعت را از یھودیان  ت را بوسیله عقیده رجعت تحریف کردهعقیده قیام

 اند، پس آنھا کافرند. و نیاکان مجوسی خود گرفته
 اصل ھشتم: 
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دانند کافر ھستند، اینھا  آنھا چون امت اسالمی و اھل حق، اھل سنت را کافر می
بخواھیم به طور بعضی از اسباب کفر آنھا بود که به صورت اجمالی بیان شد، چون اگر 

 مفصل ھر یک را توضیح دھیم نیاز به چندین جلد کتاب دارد.
 در اینجا دوستم با تعجب گفت: 

گاه نیستند؟   دعوتگران به تقریب مذاھب چرا آ
 به او گفتم: 

نگو: دعوتگران تقریب، بلکه بگو: قربانیان مکر و فرینی که این دروغگویان منافق 
 خوب بلدند.

عوتگران عالم ھستند پس چگونه عقیده و مذھب این گمراھان او گفت: ولی این د
 !دانند؟ را نمی

دانند مقّصرند، اما منافقان با تقیه  گفتم: بله آنھا چون عقاید این فرقه گمراه را نمی
ھا و علما ھمه آنھا را کافر قرار  کردند طلبه کنند، اگر تقیه نمی با آنھا برخورد می

 دادند. می
گاه کرد؟ ۀتوان علما را از عقاید کفرآمیز فرق می او گفت: پس چگونه  گمراه امامیه آ

داند اینھا در مالء عام رسوا  گفتم: باید من و تو و ھر کسی که حقیقت اینھا را می
بگوید که اینھا کافر ھستند، و این کار امروز بزرگترین جھاد و عبادت ھرجا  کند، و

 است، و نیز نشر و پخش علم صحیح است.
 به امید و یاری خدا.گفت: 

 گفتم: بلند شو، خورشید طلوع کرده است.
او با اعتماد و اطمینانی کامل گفت: مھم نیست که خورشید دنیا طلوع کند و بلکه 

 تر است این است که خورشید یمان بر دلھای ما طلوع کند. آنچه مھم
 سپس دستھایش را بلند کرد و دعا نمود: 

 .»لوال ان هدانا اهللا يهدانا هلذا وما كنا لنهتد يهللا الذ احلمد«
 روی؟  و ما بلند شدیم و ھمدیگر را به آغوش گرفتیم و او از من پرسید که کجا می

 جاویدان را سپرد قلم کنم. ۀروم تا وقایع این حماس به او گفتم: به خانه می
 پایان
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