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 باد تقدیم

ھمچون شھامت،  ید (ابوفرح)، که دارای صفاتیمحبوبم س به برادر
 باشد. میده و زبردستی یمردانگی، اخالق پسند

(ابوحلمی) که سمبل سرآغازھای بلند و  و به برادر بزرگوارم استاد ولید
 بخشش مستمر در جھان آزادی و دفاع از آن است.

و تقدیم به برادر عزیزم استاد ولید (ابوحلمی)، رمز اصول عالی و بخشش 
 و عطای مداوم در جھان آزادی و دفاع از آزادگی است.

سمیر (ابوالعبد) که نشان صدق و وفاداری در  و به برادر ارجمندم سید:
 جھان مردانگی و دنیای اموال و کار و تالش است.

ی روشن و و تقدیم به خواھر عزیزم؛ مریم (ام فیصل) که دارای چشمه
مدافعی ی قضاوت و وکیل ھا آنی روشن در میدبخشش ثمربخش و اندیشه

 است.
ی شب و نسیم صبح و ستاره و تقدیم به خواھر بزرگوار غاده (ام مشھور)

 عنوان پاکی و شرافت و عفاف است..
 نمایم.ی آن ستارگان درخشان تقدیم میاین کتاب را به ھمه

 عمر شمری





 

 
 

 

 آرام بایک دوست شیعه مذهب یگفتگوی

و گسترده باشد؛ باز ھم  یطوالنزندگی انسان در این دنیا ھر قدر که 
شده با مرگ   ھای کسب تجارب و خوبی ی چرا که ھمهکوتاه و محدود است، 

برای ھمه قطعی و حتمی است و خدای  رسد، مرگی که به خط پایان می
 ای نوشته است:را برای ھر موجود زنده  متعال آن

ّيُِتونَ ﴿  .]٣٠ زمر:[ال ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
سانند، و یکدر آن ھا  انسان ه ھمهکاست  یمحّمد! مرگ از مسائل ی(ا«
، و ھمه یریم یخوابد. لذا) تو ھم م یم  سکه بر در خانه ھمه کاست  یشتر

 »رند.یم یآنان م
نی یا به سوی بھشت است و یا بسوی یگاه مسیر و فرجام ھر انسا آن
کسی جاودان و ماندگار اگر قرار بود این جھان برای  -پناه برخداوند -دوزخ

بود، که پروردگار او را در بین انتخاب  جاویدان می ج باشد؛ برای برترین بشر
رفیق اعلی و بازگشت بسوی   ھای آن، یا پیوستن به دنیا با گنجینه و سرمایه

بلکه  »ىلعق األيق األىلع.. بل الرفيبل الرف« فرمود: صخدا مخّیر کرد، ایشان
 گزینم. از ھمه چیز باالتر است برمی  را که رفیق اعلی؛ یعنی رفیقی

ھای ھای متعدد و فریبندهدانند زندگی دارای راه گونه که ھمه می ھمان
گزیند که به فرجام  برمی  فراوان است، ولی انسان خردمند و ھوشیار راھی را 

سخت و دشوار باشد، و راه و مسیر اگرچه  گردد؛  نیک و بھشت جاوید ختم
گردد ھرچند ھموار و   دوزخ را ترک کرده و رھگذر آن نمی منتھی شده به

 .١بدون مشکل باشد

                                           
 (هللا ثم للتاریخ). ین موسویکتاب حس ی از مقدمه -١
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مایه در چیزی که نفع دینی  بنابراین ھدر دادن شب و روزھای عمر گران
ترین و دنیوی در پی نداشته باشد جز حماقت و دیوانگی نیست، بلکه احمق

که  انسان کسی است که بخش عمده عمرش را سپری کند بدون این
مترین تأمل و تفّکری در مورد راه و روش زندگی درست داشته باشد، و ک

پیمایم که از خود سؤال کند آیا دین و مذھب و مسیری که من می بدون این
مورد تأیید و قبول پروردگار است یا خیر، و آیا اعتقادات من حق است یا 

ق و درست ھا؛ معتقد باشد که خود بر راه ح کدام از این باطل؛ و بدون ھیچ
 قرار دارد و دیگران را بر راه باطل و گمراھی ببیند. 

یابی به  دانم که در راه دست بنابراین بر خویشتن واجب و ضروری می
حق و حقیقتی که مورد تأیید و رضایت پروردگار متعال است تحقیق و 
پژوھش نمایم و سؤال و کنکاش کنم، آنگاه از خطر در امان ھستم و در 

 گیرم.بخش قرار مینیکی نجات
ای  ای که پیش روی خواننده قرار دارد گفتگویی فکری و مناظره نوشته 

ھای عقلی و استدالل منطقی؛ طرح عقلی و منطقی است که به صورت سؤال
وری و  شده و بنده قبل از ھر چیز به منظور رضای پروردگار، سپس بھره

ام.  را تدوین و تألیف کردهاستفاده برادران مسلمانم، اعم از شیعه و سنی آن 
ی است برای ھر خواھر و برادر شیعه مذھبی ھا آناین گفتگو و دعوت صادق

دور از گفتار و کردار علمای شیعه امامیه، و نیز بدون در نظر گرفتن حوادث 
ی اسالم؛ در جستجوی حق و حقیقت است و تابع تلخ و فجایع تاریخ گذشته

  نماید. یروی میاز آن پھدایت و راه صحیح است و 

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ� ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا  َٔ تِۡلَك أ لُوَن َ�مَّ

 .]١٣٤[البقرة:  ﴾١٣٤َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
ه کبودند  یشان قومی!) ا؟(به ھر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا«

مردند و سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعّلق به خودشان است، و 
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اند از  ردهک ید، از آن شما است، و درباره آنچه میا آنچه شما فراچنگ آورده
 ».شود یده نمیشما پرس

در ھر زمان و مکانی، در تمام دنیا ناشی از ھا  انسان یمشکل اصلی ھمه   
تقلیدی از آباء و اجداد، و بدون تحقیق و پذیرفن دین به صورت ارثی و 

ام که مسلمانان، ھندوھا را مورد انتقاد شدید قرار بررسی است. بارھا شنیده
که  ھا آنه چطور کپرستند، اند که گاو و سنگ و درخت و غیره می داده

اند، در حالی که تسلیم این خرافات شدهرسد  می تعدادشان به صدھا ملیون
د دکتر، مھندس، وکیل، دانشمند و استاد دانشگاه وجود در میانشان افرا

دارد، چطور این ھمه مردم عقل و دل و شعور خود را تسلیم مشتی کاھن و 
 اند؟ و تسلیم ایشان شده شعبده باز (ھندویی) کرده

در واقع آن مسلمان اگر عین ھمان سؤال را از خود بپرسد، عین ھمان 
ن چگونه انسان مؤمن ھوشیار و خردمند آورد. چوجواب قبلی را به دست می

شان مطابق امیال کند که دینعقل و دل خود را تسلیم رھبران و پیشوایانی می
اند؟ چون ھمانگونه که پیروان آیین و معتقدات و تصورات خودشان ساخته

کنند، پیروان این  (ھندو) کیش و دین خود را درست و صحیح قلمداد می
 پندارند. پژوھش ھمه چیز را درست می رھبران ھم بدون تحقیق و

 گیری عقل، اندیشه، تصورات وتربیت و پرورش خانواده در شکل
، انسان، دین و عقیده نقش یھستی، زندگ بینی ما پیرامون جھان جھان

 کند. اساسی را ایفا می
 استاد (محمدسالم خضر) صاحب کتاب (ثم ابصرت الحقیقه) درست 
مذھب بسیاری از مسلمانان امروز ھمانند وسایل  در واقع دین و«فرماید:  می

و اثاثیه منزل و اموال و زمین موروثی است و از پدران و اجداد به ارث 
دین و اعتقادات «روند، چون در زندگی برای  می اند، و بر ھمان راه آنان برده
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ھای ناچیز دنیوی ارزش و پول و ثروت و بھره خود به اندازه ارزش» دینی
 اند. قائل نشدهاھمّیت 
که از  کردند، و به جای این می ھای گذشته پیامبران خدا را تکذیب امت

از جانب خدا آورده بودند استقبال کنند و پذیرای  ھا آنحق و حقیقتی که 
پرداختند، ھمانگونه که خداوند متعال  ھا آنآن باشند؛ به مقابله و دشمنی با 

 فرماید:  می

َولَۡو ِجۡئُت�ُ ﴿
َ
ا وََجد�ُّۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءُ�ۡمۖ ۞َ�َٰل أ ۡهَدٰى ِممَّ

َ
 ﴾٢٤م بِأ

 .]۲۴[الزخرف:
شما  یرا ھم برا ینیا اگر من آئیگفت: آ یشان) میغمبرشان بدیپ(«

ان خود را بر کایه پدران و نکتر باشد  بخش  تیھدا ینیه از آئکآورده باشم 
ش یخو یپرست بر بتد و ینک یم یروید (باز ھم از گذشتگان خود پیا افتهیآن 

 .»)؟دیشو ید مید و دست به دامان تقلیرو یم
 جواب طرفداران باطل و آن جاھالن به حق و حقیقت این بود:

رِۡسۡلُتم بِهِ ﴿
ُ
 .﴾٢٤َ�ٰفُِرونَ  ۦقَالُٓواْ إِنَّا بَِمآ أ

د یا ه (با خود آوردهک یزین است و) اصًال ما به چی! چنیگفتند: (آر یم« 
 ».مید، باور نداریا مبعوث شدهو) بدان مأمور و 

شود، اما این بار درگیری و ستیز این حوادث تعصب و تقلید تکرار می
میان پیامبران خدا و کافران بت پرست نیست، بلکه این بار جنگ میان 

اند  ی حق و کسانی است که دین را از پدران و نیاکان به ارث بردهکلمه
ورزند، از این روی  رای آن تعّصب میپدران خویش را بر آن دین یافتند، و ب

                 .١کنند و به باطل گرویدندحق را رّد می

                                           
 )١١،١٢کتاب "ثم أبصرت الحقیقة"، ص ( -١
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عموم اھل سّنت و جماعت، و عموم تشّیع امامیه (و غیره) مذھب خود را 
ی کسب علم و فھم درست اند، نه اینکه در نتیجهاز آباء و اجداد به ارث برده

نطق تعصب کورکورانه برای مذھب باشند، پس م و تحقیق بدان گرویده 
شود و منطق عقل و خرد و گذشت و بردباری  خودنمایی کرده و آشکار می

 گردد.ناپدید می
نوبت تأثیر و نقش جامعه و محیط زندگی انسان است که فوق العاده در 
معنویت و تصّورات انسان تأثیرگذار است، و قرآن به این حقیقت اشاره کرده 

 د:فرمای آنجا که می

�ِض ٱَوقَاَل نُوٞح رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿
َ
إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم  ٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

اٗر� ٓواْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ  ].٢٧-٢٦[نوح:  ﴾٢٧يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ
افران را کاز  یچ احدیخود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! ھ ینوح (به دعا«
، بندگانت را گمراه ینکشان را رھا یه اگر اکمگذار  ین زنده باقیزم یبر رو

 .»آورند یا نمیند و به دنیزا یافِر سرسخت نمکار و کسازند، و جز فرزندان بزھ یم
آری، محیط اجتماعی و خانواده به ویژه در آغاز زندگی و دوران کودکی 

کند، و انسان  می گیری عقل و اندیشه انسان ایفا نقش بسزایی در شکل
مسلمان و کافر، شیعه و سنی، عرب و غیرعرب، سفید و سیاه، و ساکنان 

 مشرق و مغرب از آن تأثیرپذیری خارج و مستثنی نیستند.
ولی ھمیشه در میان بسیاری از مذاھب و ادیان افرادی ھستند که خود  

ی محیط و خانواده آزاد کرده و در در پی  را از قید و بند اسارت و جاذبه
شود، در طلب  یافتن حق و حقیقت در ھر جا که گمان کنند حق یافت می

محکم و  کنند، و کنند، و ھرگاه آن را یافتند از آن استقبال می آن جستجو می
پذیرند و در مورد آن سستی و سھل انگاری به  قاطعانه آن را با آغوش باز می

گاھانه و از طریق بحث و تحقیق به آن  خرج نمی دھند، زیرا چنین کسانی آ
 کنند. اند و آسان آن را رھا نمی حق نایل آمده
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ھا نفر از اروپائیان و  ام ده ام وشنیده با چشم و گوش خودم دیده
ھایی که خود را از قید و بند سنگین زندگی و محیط اجتماعی  یامریکای

بودند، از طریق پژوھش و تحقیق و گفتگو به   جّذاب و افسونگر رھانیده
 اند. اند و بعد از تحقیق زیاد با مّنت و لطف الھی ھدایت یافته اسالم گرویده

حق و چرا مسلمانان شیعه و سنی مانند افراد اروپایی و امریکایی در پی 
ی  کنند؟ واقع این مسئله نیاز به اراده راستی و ھدایت رّبانی تحقیق نمی

 مؤثر و تصمیم قاطع و عقل گشوده دارد.
و از خدا متعال مسألت دارم که این کتاب را چراغ فروزان بر فرار راه ھر 

طلب قرار دھد که به دور از تأثیر عوامل  خواھر و برادر شیعی حق
قدیم و بدون تأثر از ملحقات بعدی، در جستجو  آفرین موروثی و تعصب

حقیقت ھستند، و از خداوند متعال خواستارم آن را قبول کند و مورد قبول 
 و پسند مردم گرداند.

وار عربستان سعودی در چند سال پیش وقتی که با یکی از شیعیان بزرگ
ی این  گرایی میان شیعه و سنی بحث و گفتگو کردم؛ اندیشه مورد مذھب

ھا را طوری بر  سؤال و جواب به نظرم رسید و پرسش کتاب به صورت طرح
او عرضه کردم که در پایان (مناظره و گفتگو) جز تسلیم شدن به آن حق و 
حقیقتی که از من شنید ھیچ عکس العملی از خود نشان نداد.خدا ھم او و 

و سّنت ھم بنده را به حق و صواب موفق گرداند و ما را برای تمسک به قرآن 
                 .-آمین-صحیح ھدایت فرماید 

 عمر شمری
م۱۵/۴/۲۰۰۵-عمان" اردن" -  



 

 
 

 

 ؟مسلمان است یا کافرلعائشه

 برادر شیعی گفت: با ھم خوش و بش و مصافحه نکنیم؟ 
ابتدا الزم است که صریح با ھم بحث کنیم و روشن  -برادر -گفتم: 

 شویم، بعد از آن با ھم مصافحه کنیم.
 گویی و روشن شدن چیست؟ ی صراحت گفت: منظورت از جمله 

که مادرم را دشنام و ناسزا  گفتم: چگونه با تو دست دھم در حالی 
 گویی؟ می

گز او را گویم، کی و کجا؟ من ھر گفت: من مادرت را دشنام و ناسزا می
ش و دشنام ام، پس چگونه او را ُفح یزی نشنیدهام و در مورد او چ ندیده

 گویم؟ می
تمام  دھید، تنھا تو نه، بلکه گفتم: بله شب و روز او را فوش و دشنام می

گویند، مگر نص قرآن عائشه  ش و دشنام میطایفه و اھل مذھبت او را ُفح
 صدیقه دختر صدیقل مادر مؤمنان نیست؟!

و سایر ھمسران پیامبر  لدر قرآن در مورد عائشه أخداوند مگر
 نفرموده: 

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ْ  ۥٓ ِمۡن أ ْولُوا

ُ
َ�ُٰتُهۡمۗ َوأ مَّ

ُ
رَۡحامِ ٱأ

َ
�ۡ 

ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب 
َ
ِ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ ن َ�ۡفَعلُٓواْ  رِ�نَ لُۡمَ�ٰجِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡعرُ  ۡوِ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ۚ إَِ�ٰٓ أ  ].٦[ األحزاب:  ﴾٦َمۡسُطوٗر� ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َن َ�ٰلَِك ِ�  وٗفا
دارد (و اراده و  یشتریت بیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویپ«

مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست  یو اجتماع یخواست او در مسائل فرد
د احترام یغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و بایشان است) و ھمسران پیا
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شان را بزرگ و ارجمند یا یکایکآنان را از نظر به دور نداشت، و  یمادر
) یاز بعض یگر (از نظر ارث بردن بعضیشاوندان نسبت به ھمدیشمرد)، و خو

 یشتریت بیزدان (قرآن) از اولویتاب کاز مؤمنان و مھاجران، در 
ه کن یباشد)، مگر ا یموجب ارث نم یمان مؤاخات و برادری(و پ خوردارند،بر

ت، یق وصید (و از طریانجام دھ یکیار نکد در حق دوستان خود یبخواھ
ن عمل یه اکد، ینک یشان خوبید و بدیآنان به ارث بگذار یبرا یمقدار

توب و کتاب (قرآن) مکشاوندان) در یم توارث خوکن (حیندارد). ا یمانع
 .»مقّرر است

ی مادر مؤمنان نیست، و در برابر  آیا جرأت دارید بگویید عائشه از جمله
و پروردگار جھانیان قد علم کنید؟ قطعًا تو اگر در مقابل خدا قد  أخداوند

شوید، و از  ای و از شریعت خدا خارج می علم کنی؛ مرتکب کفر صریح شده
شوید، و ھیچ فرض و  می ی مرتد و از دین برگشته محسوبھا آنی انس جمله

شود، و فرجام تو روز قیامت بسوی جھنم ابدی است.  سّنتی از تو قبول نمی
در مقابل خدا و ھرکس  اجماع علمای اسالم از شیعه و سّنی بر این است که

قد علم کند و پاسخ رّد بدھد کافر و مرتد است، و ازدواج  صپیامبرش
شود، و بر  ز او ارث گرفته نمیھمسر مسلمان با او باطل و حرام است، و ا

گردد و  شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمی یاش نماز خوانده نم جنازه
 در آخرت از خسارتمندان است.

 صرا یکی از (ھمسران پیامبر اسالم لعائشه ما اھل سّنت و جماعت
کنیم، پس  پروردگار را تصدیق و تأیید می دانیم و کالم و) مادر مؤمنان می

 ھا و صّدیقه دختر صدّیق است. از بھترین برگزیده عائشه
کنید و ایشان را  اما شما شیعیان شب و روز او را تکفیر و لعن و نفرین می

اید،  گویید، و در مورد او مرتکب گناھی بسیار بزرگ شده دشنام و ناسزا می
 .ندیگو یرا م یسخن ناھنجار و دروغ
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 گوییم؟ گفت: مگر در مورد ایشان چه می
(پناه بر خدا)،  گر بوده گویید عائشه کافر، خائن و فاحشه فتم: مگر نمیگ 

ان مردم انتشار داده است؟ این یو مردم را بر کار زشت واداشته و آن را در م
ھم نوارھای تصویری و صوتی علمای شیعه که آخوندھای شما در بین مردم 

ی و به ھر کنند و مردم عوام و جاھل شیعه در ھر محفل نشر و تبلیغ می
جا را تکرار  ھای بی مناسبتی؛ بویژه در ایام عاشورای حسینی آن حرف

 کنند. می
اما برادر محترم شیعی اجازه دھید بپرسم: آیا تو راضی ھستی با زنی 

گری باشد و آن را  گر ازدواج کنی که اھل پستی بدکار خائن، و ھرزه و فاحشه
 میان مردم انتشار نماید؟ 

بار نه، و این کار مطلقا ممکن نیست. من مردی شریف گفت: نه، و ھزار 
 کنم. ھستم و جز با زن شرافتمند و پاک و پاکدامن و مؤمن ازدواج نمی

 ؟ھستی صتر از پیامبر تر و با تقواتر و پاک گفتم: آیا تو شریف
از  صی بین من و رسول خدا (منزه خدا است) فاصله» حاشا لله«گفت: 

ای بیش  ی خدا است، و من بنده ل و برگزیدهزمین تا ثریا است، او رسو
 ام. امید بسته نیستم و به رحمت خدا

روا  صدارید چگونه برای پیامبر گفتم: چیزی که برای خود روا نمی
ترین و که اشرف مخلوقات و پاک صپیامبر   بینید؟ مگر شایسته است می

و کفر و  پرھیزگارترین انسان است با زنی ازدواج کند که اھل فسق و فجور
دانی... چگونه  خیانت و بدکاری باشد؟! تو این کار را برای خودت جایز نمی

 دانید؟ جایز می صبرای پیامبر
و اصًال چگونه خدا راضی است زنی را برای خاتم پیامبران انتخاب کند 

 که دارای آن ھمه صفات زشت و ناپسند باشد؟
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گونه فکر کنیم و این  ایننه؛ ھرگز، برادرم! ما اھل سّنت ممکن نیست به 
ھای باطل و فاسد را بر زبان آوریم، بلکه گونه یاوه سرایی کنیم چنین حرف

محال است بر دل کسی از ما خطور کند، چون به محض فکر کردن در این 
ایم، ما در مورد (سیده  کنیم مرتکب گناھی بزرگ شده مورد؛ احساس می

گوئیم:  می سقو دخت گرامی صدی صھمسر رسول خدا )لعائشه
پاکی و برائت ایشان را تایید، و در این  ھا آنی آسم از باالی ھمه أخداوند

نور را نازل فرموده است، تا برای ھمیشه این که عفت و ی  مورد آیات سوره
 پاکی و برائت او را به جھانیان اعالن فرماید، آنجا که فرمود:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو  ۡ�ِ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  ۡمرِيٖٕ ٱَخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ٱِمَن  ۡ�تََسَب ٱّمِۡنُهم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ ِمۡنُهۡم  ۥتََو�َّ
نُفِسِهۡم  ِمَ�ُٰت لُۡمؤۡ ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ  ١١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥَ�ُ 

َ
بِأ

بِ�ٞ  � َوقَالُواْ َ�َٰذآ إِۡفٞك مُّ  ].١٢-١١[النور:  ﴾١٢َخۡ�ٗ
ن) پرداخته و یالمؤمن ن تھمت بزرگ را (درباره عائشه، اّم یه اک یسانک«

ن حادثه یه اکد یاز خود شما ھستند، اّما گمان مبر یاند، گروھ ردهکسرھم 
ر شما در آن یتان خوب است (و خین مسأله برایه اکتان بد است، بلیبرا

گناھان را یرامت بکوردل از مؤمنان مخلص جدا، و که: منافقان کاست. چرا 
لوح را  از مسلمانان ساده یند، برخک یدا میدگان را ھویدا، و عظمت رنجدیپ

به اندازه ھریک  اند، زده ین گناھیه دست به چنک یآورد. آنان یبه خود م
 ت و مجازات آن خواھد داشت و)یخود را از مسؤولن اّتھام، سھم یت در اکشر

ه ک یسکد، و یآ یرده است گرفتار مکه ک یارکاز آنان به گناه ھرکدام 
از آن را به عھده داشته  یمین توطئه بوده و) بخش عظی(سردسته آنان در ا

 .»دارد ینیاست، عذاب بزرگ و مجازات سنگ
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ست مردان و زنان یبا ید، نمیدیشن ین تھمت را میه اک یچرا ھنگام
شند و یندی) را نکیو پا یدامنکبودن (و پا یکمؤمن نسبت به خود گمان ن

 ؟ است یار و روشنکن تھمت بزرگ آشیند: اینگو
کند، ولی شما شخصیت و  عائشه را پاک و مبراء اعالم می أخداوند

دھید و در این بھتان و افترای آشکار با  او را مورد اتھام قرار می حیثّیت
شوید؛ و سرور و پیشوای  ھمدست و شریک می صفقین عصر پیامبرمنا

او را به عذاب  أشما در این گناه عبدالله بن سلول منافق است که خداوند
 بس بزرگ تھدید کرده است.

که  فھمید، یا این خوانید اما معنای آن را نمی شما قرآن را می ،ای شیعیان
توز خویش آن را تأویل  فھمید ولی مطابق امیال نفسانی بیمار و قلب کینه می

ھرگاه نمک گندید آن را چه بزنند؟ «کنید. در انجیل آمده است:  و تفسیر می
ید چگونه وقتی نور و روشنی قلب تو به تاریکی مبدل شد؛ دیگر تاریکی با

اگر دارای عاقل و خردمند پیشه بودید در برابر اتھامی که منافقان ». باشد؟
گفتید که پروردگار فرموده، آنجا  اند چیزی را می بر آن بزرگوار وارد ساخته

 فرماید: که می

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ ّيِبِ�َ  لطَّ  لِلطَّ
ّيُِبونَ ٱوَ  ۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ  ﴾٢٦لِلطَّ

 ].٢٦[النور: 
ند، و ک، از آِن زنان ناپاکند، و مردان ناپاک، از آِن مردان ناپاکزنان ناپا«

(پس  ند.کبه زنان پا، متعّلق کند، و مردان پاک، متعّلق به مردان پاکزنان پا
ن، فرستاده ین، ھمسر محّمد امیفه رزید به عائشه عفیزن یچگونه تھمت م

شود  یه بدانان داده مک یناروائ یناموس یھا!) آنان از نسبت؟ نیالعالم رّب 
برخوردارند و  یشان از مغفرت الھیل) این دلیمبّرا و منّزه ھستند، (و به ھم
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رقابل تصّور آن یغ یھادان و نعمتیجاوه بھشت کارزشمندند ( یروز یدارا
 .»است

 صترین زنان را برای پیامبر بزرگوار ترین و نجیببنابر این پروردگار پاک
 اند. انتخاب کرده

ناشی از  ،لعّلت نفرت و بیزاری شما از مادر مؤمنان؛ سیده عائشه
است که در جنگ جمل  سطالببا امیر مؤمنان علی بن ابی درگیری او

صورت گرفت، و این واقعه را بھانه و سببی قرار دادید برای تکفیر او و ھمه 
کسانی که به صف او پیوستند. ولی خداوند در رابطه با نزاع بین مؤمنان در 

 فرماید: ی حجرات می سوره

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ۡصلُِحواْ بَۡينَ  ۡ�َتَتلُوا
َ
ُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما فَأ

ۡخَرىٰ ٱَ�َ 
ُ
�ۡ  ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱَفَ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ  �َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱبَۡيَنُهَما ب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا  ].٩[الحجرات:  ﴾٩لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

ان آنان صلح یگروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند، در مھرگاه دو «
ورزد (و صلح  یند و تعدکستم  یگریاز آنان در حق د یکید. اگر یبرقرار ساز

د تا یورزد بجنگ یم یند و تعدک یه ستم مک یا را نشود)، با آن دستهیرا پذ
را یم او را پذکگردد و ح یاطاعت از فرمان خدا برم یه به سوک یزمان

شان دادگرانه یان ایرا شد، در میشود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذ یم
د، یار برکمواد و انجام شرائط آن) عدالت ب ید و (در اجرایصلح برقرار ساز

 .»ه خدا عادالن را دوست داردکچرا 
شوند؛ و ممکن است منجر به قتل برخی  مؤمنان گاھی با ھم درگیر می

شوند، و این آیه دلیل  توسط برخی دیگر شود، اما تنھا با این گناه کافر نمی
جنگ و کشتار و درگیری با ھمدیگر ھم بر ایمان و  بعد از ھا آناست که 
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گوش جان فرا مانند، برادر شیعه توجه کن و با من به این آیه  اسالم باقی می
 فرماید:  ده که می

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ ْ ٱإِۡخَوة َ ٱ �َُّقوا َلَعلَُّ�ۡم  �َّ

 ].١٠[الحجرات:  ﴾١٠تُرَۡ�ُونَ 
ان برادران خود صلح و صفا یگرند، پس میمؤمنان برادران ھمدفقط «

 .»د، تا به شما رحم شودیداشته باشد، و از خدا ترس و پروا ینکبرقرار 
و  لرا مؤمن نامیده، ولی شما عائشه ھا آنخداوند خالق بزرگوار 

ی قرآن  پندارید؟ آیا ما پرودگار عالمیان و نازل کننده ھمراھانش را کافر می
اینکه به خاطر مصلحت دنیوی   را تایید کنیم؛ یا شما و علمایانتان را؟ یا

دھند که خدا و  ند شما را به راھی سوق خواھ (مادی یا معنوی) می
پذیرند! بدون شک مؤمن واقعی خدا و  از آن راه اباء دارند و نمی صپیامبر

چه  ی محترم نظرت در مورد آن نماید، ای شیعه کالم او را تایید و تصدیق می
 ؟از من شنیدی چیست

 نمایم.  گفت: البته کالم پروردگار جھانیان را تایید و تصدیق می
ھا این گونه فکر کنیم که  ه، ممکن نیست بعد از آن ھمه یادآوریبل

زن کافر، فاسد و خائن را برای ھمسری او  صخداوند متعال برای پیامبرش
برگزیند، ایشان پاک و مطھر است، این امری است که با مفاھیم و منطق 

ھای پسندیده و  ایمان و اسالم متضاد است، و با شرافت و مرّوت و اخالق
 آید. سازگار نیست و جور در نمی صالی پیامبر بزرگواروا

*** 





 

 
 

 

 یک نسل نمونه و سمبلیک اما کافر.. و مرتد..!

ھای از آن برادر شیعی پرسیدم: اگر فرض کنیم که از یکی از دانشگاه
ای حدود صد ھزار نفر از دانشجویانش  بخش عمده جھان درخواست شده که

ای مھم و بسیار اساسی آماده سازد که مربوط به سرنوشت و  را برای پروژه
زندگی یک ملت باشد؛ بلکه سرنوشت ھمه جھان بر آن بنا خواھد شد. در 
این صورت آن دانشگاه برنامه و قانون بسیار پیشرفته و مھمی را برای 

ترین و ماھرترین  بیت دانشجویان فراھم کند، و زبدهتدریس و تمرین و تر
ی  آن برنامه  جانبه  استاد را انتخاب کنند، و استاد شروع کند بصورت ھمه

ی سر انگشتی از  ی اجرا و عمل درآورد و به اندازه پیشرفته و مھم به مرحله
ھا در طول بیست  آن تخطی نکند، بلکه خودش برای تطبیق و اجرای برنامه

سال پیوسته تالش کند و در کار خود نمونه و الگو باشد، و دانشجویان  و سه
نجیب و زیرک را بطور مداوم و شب و روز؛ در سفر و حضر؛ بدون وقفه و 
بدون احساس خستگی تعلیم و تربیت نموده و آماده سازد، و آنان را وارد 

خط ای تجارب عمیق و خطیر و مؤثر نماید، و خود نیز ھمیشه در  زنجیره
ھستی خود را در آن راه بذل   مقدم قرار گیرد و آستین ھمت باال زند و ھمه

نماید و از مال و جان خود بگذرد از چیزی دریغ نکند، و به خاطر موفقیت 
این برنامه و پیشرفت و سرفرازی و موفقّیت کارآموزان از ھیچ تالشی 

تی دانشجویان فرسا وق کوتاھی نکند. اّما بعد از ھمه تالش و زحمات طاقت
در آخر مورد آزمون قرار گرفتند از مجموع صد ھزار نفر تنھا سه یا چھار نفر 

 قبول شوند؟!.
 اکنون سؤال مھم این است:



 ام گفتگویی آرام با دوست شیعه    ١٨

 

ی واقعی در این طرح کیست؟! مسئولیت آن شکست  آیا شکست خورده
شود؟ آیا استاد مسئول است که نتوانسته  متوجه چه کسی می سنگین

ی مطلوب و  ی قبولی برساند، یا دانشجویان که نتیجه هدانشجویان را به درج
نمره قبولی و قابل انتظار را کسب نکردند....! یا اینکه مشکل به برنامه و 

گردد چون قابل اجرا و تطبیق نبود و ممکن نیست    قانون تدریس شده برمی
 در زمین پیاده گردد؟

لی شکست یا اینجا بیش از سه احتمال وجود ندارد، عامل و سبب اص 
استاد است یا دانشجویان، احتمال سوم ناھمواری و سخت و سنگینی برنامه 

شد چون قابل  درسی و آموزشی است که نبایستی در خواست پیشنھاد می
 اجرا نبود!!.

گویی؟ دلیل و سبب آن شکست  ای برادر شیعی! نظر تو چیست و چه می
 دھی؟ را به چه کسی ارجاع می
انیم بگوییم: عامل چنین شکست بزرگی؛ استاد تو در جواب گفت: می

 بوده و مسئولیت بر عھده او است. 
بصورت غیر مستقیم چنین  صگفتم: شیعه ھم در شأن پیامبر

گویند، و برخی ھم به آن تصریح دارند، از جمله (دکتر احمد وائلی) در  می
ی کالج تکنولوژی بحرین ایراد  م در دانشکده۱۹۸۰سخنرانی که در سال 

بیست وسه سال برای تربیت یک نسل کافی نیست، و «مود، گفت: ن
 ».آمد تا آن تربیت ناتمام را تکمیل نماید.... ÷حسین

از این پندارھای دروغین که به ایشان نسبت  صحاشا از پیامبر
دھند، و این ادعاھای دروغین طعنه و انتقادھایی است که متوجه رسول  می
 صوند متعال در رابطه با پیامبرو قرآن کریم است! ولی خدا صخدا

 ویارانش فرموده است:
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ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧ ۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َعّلُِمُهُم  [الجمعه:  ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ

٢.[ 
خته است و به یرا برانگ یغمبریسوادان پیان بیه از مکاست  یسکخدا «

شان بخواند، و آنان را یا یات خدا را برایل داشته است، تا آیشان گسیسو
آموزد. آنان  یزدان) را میعت (یتاب (قرآن) و شرکشان  یبگرداند. او بد کپا
 .»بودند یارکآش یخ واقعًا در گمراھیش از آن تاریپ

نبود که خدا او را میان افراد اّمی و درس  صمگر پیامبر بزرگوار
ناخوانده برگزید؟ و مگر افرادی چون (ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، 
ابوعبیده، سعد بن وّقاص، حفصه و عا ئشه و...) در زمان بعثت رسول 

ث شان مبعو نبودند که پیامبر بسوی  ھای اّمی در صدر آن عرب صخدا
 ؟گردید

آیا قرآن مجید آن کتاب نیست که خداوند بر او نازل کرد، و مگر حکمت 
کنند که قرآن  نیست؟ مگر برخی از شیعیان شما ادعا نمی صسّنت پیامبر

شما غیر از قرآن ما اھل سّنت است که اکنون در دسترس ھمه مسلمانان 
 د.پذیرند و قبول ندارن جھان است، پس محتویات این قرآن را نمی

 است. صتوانیم بگوییم: آن استاد بزرگ پیامبر بنابراین می
 ھستند. صو دانشجویان و کارآموزان او اصحاب و یاران بزرگوار پیامبر

است، و  صدرسی؛ قرآن مجید وسّنت پاک پیامبر  وآن قانون و برنامه
برای تدریس و تعلیم واجرای آن قانون و  صاستاد گرامی ومعلم فاضل

 یچ جھت و نظریاز ھدر آن نیست و  یچ گونه باطلیھ برنامه قیام کرد که
یعنی قرآن را با تمام دّقت ھم برخود و ھم بر  ،گردد یمتوّجه قرآن نمباطل 

دیگران تطبیق و اجرا کرد، و قبل از ھر چیز به فضل و یاری خدای بزرگ، 
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جھان  رحمت و قرآن مجید، شاگردانش بھترین امت سپس به فضل پیامبر
 دھد: ھستند، ھمانگونه که خداوند متعال شھادت می

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ].١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ھا  انسان ه به سودکد یھست ین اّمتیروان محّمد) بھتریپ یشما (ا«
 .»دیا ده شدهیآفر

 فرماید: بیان کرده و می أصفات است که خداوندو آن اّمت دارای این  

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب [آل عمران:  ﴾١١٠ �َّ

١١٠.[ 
 .»دیمان دارید و به خدا اینمائ یر مکاز من یامر به معروف و نھ«
آن اصحاب گرامی را اعم از زن و مرد پاک و روشن گردانید، قرآن و  

بھترین اّمت به وجود آورد. صفات آن  ھا آنسّنت را به آنان یاد داد و از 
 گونه است که خداوند متعال آنان را توصیف فرموده:  بزرگواران آن

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ َوتُۡؤمِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱنُوَن ب  .]١١٠عمران: [آل ﴾١١٠ �َّ

را تکفیر کرده و لکه دار و معیوب معرفی  ھا آن - شیعیان – ولی شما 
تعلیم  ھا آنقرآن وسنت را به  صکنید. خداوند متعال توسط پیامبر می

پندارید، کدام را تأیید کنیم،  گمراه می را جاھل و ھا آنداده؛ ولی شما 
 ؟شیعه وآخوندھایشانخداوند متعال را یا 

نماید،  مؤمن و مسلمان واقعی ھمیشه فرمایش خداوند متعال را تأیید می
چون کالم خدا حق مطلق است، اگر چنین است گفتار متناقض آخوندھای 

 شما شیعیان ھیچ ارزشی ندارد.
به حقیقت خدا با نعمت ھدایت و تزکیه و پاکسازی؛ بر اصحاب 

به روح ایمان و پرھیزگاری و تقوا وا داشت.  را ھا آنمّنت نھاد و  صپیامبر
 باد. ھا آنرضایت و خشنودی خدا بر ھمه 
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ی خداوند بزرگوار بشنو که  ای برادر شیعه ھمراه من این فرموده
 فرماید:  می

ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦَعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  �ن َ�نُوا
بِ�ٍ   ].١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤َضَ�ٰٖل مُّ

ارزار که آنان به ھمرا یفراوان یه مردان خداک یغمبرانیار پیچه بس«
ده است (از یرس یه در راه خدا بدانان مک یزیاند و به سبب چ ردهک یم

شدن خود و دوستان) سست و  اران و مجروحیاز  یشدن برخ شتهکل: یقب
اند)  ردهک یم یبائکیه شکاند (و بل داده ینشان نم یاند و زبون شده یف نمیضع

  . »دارد یان را دوست میباکیو خداوند ش
 فرماید:  ھمچنین می

ِينَ ٱإِۡذ َجَعَل ﴿ ْ ِ� قُلُو�ِِهُم  �َّ نَزَل  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱَ�ِيََّة  ۡ�َِميَّةَ ٱَ�َفُروا
َ
ُ ٱفَأ َّ� 

ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
َ
َحقَّ بَِها  �َّۡقَوىٰ ٱَو�

َ
ْ أ َوَ�نُٓوا

ۡهلََهاۚ وَ 
َ
ُ ٱَ�َن َوأ ٍء َعلِيٗما بُِ�ّلِ  �َّ  ].٢٦[الفتح:  ﴾٢٦َ�ۡ

دادند  یشان جایھا ت را در دلیافران تعصب و نخوت جاھلکه کآنگاه «
 ینان خاطریه راه ندھند)، خدا اطمکه مؤمنان را به مکم گرفتند ی(و تصم

شان راه داد، تا یخوش به دلھا یرد (و آرامشکغمبرش و بھره مؤمنان یبھره پ
 یبه قضا یش را فرو نشانند، و راضیخو یپرتو آن، طوفان خشم و ناراحتدر 

. »خود باشند، و سر به شورش برندارند یشوایخدا، و گوش به فرمان پ
روح ایمان را در وجود ایشان ماندگار و جاودانه ساخت  أوندن خدایھمچن

و برازنده آن بودند، و  ؛مانیروح اداشتن سزاوار ھرکس  ازبیش قت یو به حق
گاه و بر ھر  یزیخدا از ھر چ  » توانا است. یارکآ
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ما و امام شما را  ؛ امامسی حضرت علی ای برادر شیعی بیا با ھم فرموده
ی امامیه است که در توصیف  (نھج البالغه) بخوانیم که مورد اتفاق شیعه در

ام  گونه دیده را آن صراستی من اصحاب محّمد«فرماید:  اصحاب بزرگوار می
نیستید، ژولیده وخاکی رنگ صبح  ھا آنکدام از شما شبیه  که ھیچ

داری) سپری  کردند، شب را درحال سجده و ایستاده (در شب زنده می
کردند، وقتی که ذکر و  ھایشان استراحت می کردند، روی پیشانی وگونه می

ستادند، به حدی ای آمد گویی روی اخگر افروخته می یاد معاد به میان می
ایشان چون زانوی ُبز   نمودند که پیشانی ھایشان را طوالنی می سجده

شنیدند؛ چشمانشان  چروکیده بود، ھرگاه ذکر و یاد خداوند متعال را می
شد، و به جھت ترس از  ھایشان خیس می ریخت که سینه قدر اشک می آن

درختان در روز وزش لرزیدند ھمانگونه که  عقاب، و امید به پاداش شدیدًا می
 .١لرزند باد می

ی من ھستند، حق داریم که  آنان برادران از دست رفته«فرماید:  و نیز می
 .٢»ھایمان را بر فراق آنان بگزیم ی دیدارشان باشیم و دست شیفته و تشنه
رم ک ی خداوند متعال، و این ھم سخن که علی بن ابی طالب آن فرموده

 گویند؟ بزرگوار، ولی شیعه وآخوندھا چه می در مورد اصحاب سالله وجھه و
کافر ومرتد  صگویند.... اصحاب بال فاصله بعد از وفات پیامبر شیعه می

گشتند، و از اسالم روی برتافتند، و جز تعداد اندکی ھمچون (سلمان 
فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، و عّمار بن یاسر) کسی بر اسالم و ایمان باقی 

ت دیگر از شیعه نقل شده که تنھا ھفت نفر بعد از وفات نماندند. و در روای
در  صمرتد نشدند. مصداق سخن شما این است که محمد صپیامبر

                                           
 )١١،١٢ص (ثم أبصرت الحقیقۀ، کتاب  -١

 نھج البالغه. -٢



 ٢٣   یک نسل نمونه و سمبلیک اما کافر.. و مرتد...!

 

شان فرستاد عاجز و ناتون  راستای تربیت آن امتی که خداوند او را برای
دفعه کافر و   مانده است و گرنه ممکن نیست این ھمه اصحاب بزرگوار یک

! آیا ھیچ انسانی این صال فاصله بعد از وفات پیامبرمرتد شوند، و آن ھم ب
 که عاقل و مسلمان ھم باشد؟   که به این منطق را قبول دارد، چه رسد به این

که چند آیه قرآن؛ و برھان آشکار در رابطه با توصیف و تمجید   بعد از آن 
از  س، سپس تعریف و توصیف امام علیصخداوند از اصحاب بزرگوار پیامبر

خواھم توجه شما را به سخن امامتان  را برایت نقل نمودم، اکنون می ھا آن
آن «گوید:  ) جلب نمایم که می۱۱۴در کتاب (کشف االسرار ص  (خمینی)

داری و نیل به ُسلطه به جای اسالم و قرآن ھیچ  ھایی که جز دنیا صحابه
ی رسیدن ای برا یی که قرآن را وسیلهھا آناند، و  ھدف وغرض دیگری نداشته

و دستیابی به نیات فاسدشان قرار داده بودند، حذف آن آیاتی که بر خالفت 
شان سھل و آسان بود، ھمچنین تغییر و  کردند برای علی و ائمه داللت می

ی مردم جھان  دور نگه داشتن قرآن از انظار ھمه تحریف کتاب آسمانی و
جھانیان بیندازند، و برای آنان سخت نبوده، تا برای ھمیشه قرآن را از نظر 

بماند، و ھمان عیبی را  ھا آنتا روز قیامت این ننگ برای مسلمانان و قرآن 
گرفتند عینًا برای خود اینھا ثابت  که مسلمانان به کتاب یھود و نصاری می

 ».شود...
است، که حرف  صاین گفتار خمینی در خصوص اصحاب پیامبر 

ی امامیه را نقل و تکرار  ی شیعهپیشینیان خود از جمله بزرگان و آخوندھا
 کرده است.

ھای  ترین شخصیت ی محترم، اگر از یھود سؤال کنیم: بزرگ ای شیعه
 گویند: اصحاب و یاران موسی ھستند. شما چه کسانی ھستند، در جواب می
ترین و برترین افراد دین و مّلت شما چه  و اگر از نصاری سؤال شود: بزرگ

 گویند: حواریون عیسی. کسانی ھستند؟ در جواب می
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به اعتقاد شما چه کسانی ھا  انسان اّما اگر از شیعه سؤال کنیم: بدترین
 !!!؟صدھند: اصحاب و یاران پیامبر ھستند، پاسخ می

این قضیه در واقع دو صورت متضاد و ضد و نقیض نتایج زحمات و 
دھد. یک جھت آن، دیدگاه اھل سّنت؛ و  را نشان می صھای پیامبر تالش

 ی امامیه است.  جھت دیگرش دیدگاه شیعه
انداز و تصّور دارای صورتی درخشان و زیبا و پاک، و  یکی از آن دو چشم

 صورت دیگر آن در نقطه مقابل؛ و درست بر خالف آن است.
کردن دو چیز متضاد در یک امر محال است، چون یا باید نور باشد   جمع 

مورد حکم قرآن ھم ھمانگونه است، یا  یا تاریکی، یا حق باشد یا باطل... و در
قرآن تحریف شده است، و یا ثابت است و از جانت خدا حفظ آن تضمین 

شود، و انسان عاقل  شده است و ھیچ باطلی از ھیچ جھتی متوجه آن نمی
ترین گناه و ستم انسان در حق  سپارد، و بزرگ انتخاب خود را به دیگران نمی
که  رو دیگران باشد طوری ده و دنبالهکنن خویشتن این است که تقلید

 شود. شود و سرنوشتش به کجا ختم می داند به کجا برده می نمی
*** 



 

 
 

 

 را گشودند ها  چه کسانی سرزمین
 ؟و مردم را از بردگی رها کردند

یی ھا آنسؤال سّوم متوجه آن برادر شیعه نمودم و گفتم: برادر گرامی 
ھای فارس، شام، مصر، مغرب، آذربایجان، ارمنستان  که در سرزمین

کردند چه کسانی بودند؟ مگر  وغیره..کشورگشایی کردند و بردگان را آزاد می
ب ھا را آزاد کردند اصحا آنان که اقدام به این فتوحات کردند و سرزمین

 نبودند؟ صپیامبر
 ھا آنھای کسری و قیصر را به لرزه انداختند و  نبودند که کاخ ھا آنمگر 

 ھا و قبایل را به دین اسالم مشّرف کردند؟ را ویران کردند، و ملت
بزرگ را به نتیجه رساندند اصحاب  یا اینکه کسانی که این فتوحات 

 ھا آناند که در مورد  هھای ناشناخته دیگری بود بزرگوار نبودند، بلکه ملت
 اطالعی نداریم.

خالد بن ولید را به عنوان فرمانده جنگ برای  سمگر ابوبکر صدیق
مبارزه با مرتدین در جزیره عرب منصوب نکرد و سپس او را به جنگ فارس 

ھای فارس  نبود که سرزمین سو روم اعزام داشت، و بعد از او عمر فاروق
مان او وارد طاق کسری شدند، و بعد از آن کامًال فتح کرد، و مسلمین در ز

وارد بیت  سھای شام، مصر، و لیبی فتح شدند و حضرت عمر ھمه سرزمین
المقدس شد و کلیدھای آن را از یکی از بزرگان نصاری تحویل گرفت؟ و آیا 

ی عمری نوشت، که تا امروز  نامه ی معروف به پیمان نامه او نبود که پیمان
 ؟ھم ماندگار است
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را تکمیل  سآمد تا فتحات عمر بن خطاب سعثمان بن عفان سپس
تمام جا   را نیمه ھا آنفتح  سھایی که حضرت عمر نماید، خصوصًا سرزمین

گذاشته بود؛ از جمله سرزمین ماوراءالنھر و مناطق خاص دیگری که فتح 
بین مسلمین بوقوع  سزمان حضرت علی شدند، که اگر آن فتنه و آشوب

شدند، و افراد بیشتری از زیر یوغ  ھای فتح می پیوست؛ سایر سرزمین نمی
کنند که اصحاب  ی امامیه خودشان اعتراف می شدند. شیعه بردگی آزاد می

گویند: این فتوحات به  آن فتوحات را در تاریخ ثبت نمودند، اّما می شبزرگوار
ته است، ما (اھل سّنت) صورت گرف سراھنمائی و دستور حضرت علی

گوئیم: اگر با دستور و رھنمون او ھم باشد ھیچ اشکالی ندارد و مورد  می
به خلفای قبل ازخود (ابوبکر، عمر و  سقبول ما است، چون امام علی

ھم با او مشاوره کرده و از او درخواست  ھا آنکرد، و  پیشنھاد می عثمان)
 دادند. تأیید قرار مینمودند، و نظر او را مورد  اظھار نظر می

بعد از وفات  شاکنون باید این سؤال مھم مطرح شود که آیا اگر اصحاب
چگونه راضی شده است که  ساند؛ امام علی کافر و مرتد گشته صپیامبر

 )باشد، حال آنکه (به ادعای شما شابوبکر و عمر و عثمان وزیر و مشاور
 م ھستند؟کافر و مرتد و خارج از دین اسال ھا آندانسته  می

ھم وزیر پادشاه  ÷شاید گفته شود: چه اشکالی دارد، حضرت یوسف
پرست بود، با این  مصر بود، او مسلمان و یکتاپرست و حاکم مصر کافر و بت

 حال راضی بود که وزیر آن کافر باشد!.
قرآن سبب و عّلتی را یاد آوری کرده که یوسف به خاطر آن سمت اما  

 فرماید:  وزارت را قبول کرد، آنجا که می

ا َ�ََّمهُ  ۦٓ بِهِ  ۡ�ُتوِ� ٱ لَۡملُِك ٱَوقَاَل ﴿ ۡسَتۡخلِۡصُه ِ�َۡفِ�� فَلَمَّ
َ
 ۡ�َۡومَ ٱقَاَل إِنََّك  ۥأ

ِم�ٞ 
َ
ۡ�َنا َمِكٌ� أ  ]٥٤[یوسف:  ﴾٥٤َ�َ
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از اینکه از صداقت، امانت، پاکی و پاکدامنی یوسف باخبر  پادشاه مصر بعد
سالی  شد، او را برگزید و آن انتخاب موفق سبب شد مصر از گرسنگی وخشک

ی امامیه،  مطابق آراء و روایات شیعه سنجات یابد، اما در خصوص امام علی
ی منصوب  به امام و خلیفه صاو با نص صریح از طرف خدا و پیامبر

؛ سپس بعد ساین حال خالفت از او غصب گردید و ابتدا به ابوبکر گردیده، با
چگونه به خود اجازه  سرسید. امام علی س، و بعد به عثمانساز او به عمر

ی مرتد و کافر و نافرمان از امر و  داد که مشاور و دلسوز و امین سه خلیفه
گویی نیست؟ صرف نظر  سرایی و تناقض فرمان خدا گردد؟ مگر این ادعا یاوه

باطل است، زیرا یوسف  ÷بر یوسف سکه قیاس کردن امام علی از این
را به خاطر این نکته دوست  بعنوان مشاور دلسوز انتخاب شده بود و کارش

داشت که از این طریق دعوت توحیدی و رسالت الھی خود را به عنوان 
به قول  -دانست  می سپیامبر خدا ابالغ کند و موفق ھم عمل کرد، اما علی

نه حسن نیت دارند، و نه اھل سازش ھستند و از دشمنی دست  -شیعه
که بایستی یا آن را اجرا دارند، لذا آنجا یک حکم شرعی وجود دارد  برمی

 کرد. کناره گیری می کرد، یا می
که کافر شدند و از  شاین از یک جھت، و از جھت دیگر؛ آن اصحاب

گرایی که(به ادعای  دینی وعقب اسالم روی برتافتند، با ھمین وضع کفر و بی
ھا  شما) داشتند، چرا و چگونه حامل پیام اسالم بودند، و آن را به دیگر ملت

کسی که چیزی را نداشته باشد «ایل رساندند، بر اساس منطق درست : و قب
کرد که این  ھم چنین اقتضاء می ھا آنوضع وحال » نمی تواند آن را ببخشد

ھا و قبایل را به سوی جاھلیت پست دعوت کنند؛ نه به سوی اسالم  ملت
 عظیم.
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کر نه ھرگز، ای برادر شیعی؛ ما چنین منطقی نداریم و اینگونه ھم ف
ی  گوییم: علی مشاور، وفادار، امین و منتخب سه خلیفه کنیم، ما می نمی

اصحاب بزرگوار بوده است، و آن اصحاب گرامی ھمان  قبل از خود و تمام
را از بردگی بندگان به ھا  انسان ھا را گشودند، و بزرگواران بودند که سرزمین

پا  ھا آنبردوش سوی بندگی پروردگار ھمه بندگان رھانیدند، و این دین 
ھای آنان اسالم در تمام  گرفت، و بعد از لطف خداوند متعال با مجاھدت

 جھان منتشر شد. 
ھای دور از جزیره عرب یافت  ی متعدد آن بزرگواران که در سرزمین قبرھا

شود دلیل این مدعاست؛ چون در مسیر دعوت و نشر اسالم شھید  می
در حمل این دین  ھا آنو فداکاری  صداقت و اخالص اند، و شاھد و گواه شده

 اسالم بسوی جھانیان است.
ھای  ھای فارس، روم، شام، مصر و سرزمین ی امامیه سرزمین آیا شیعه 

؟ من این سؤال را از ھر صماوراءالنھر را فتح کردند، یا اصحاب پیامبر
 پرسم. جو می ی عاقل و منصف و حقیقت شیعه

بنشیند و جاھل سخن بگوید،  یکی از بالھا این است که عاقل ساکت
 گرداند). (گنبد کر و ناشنوا جز تکرار و انعکاس صدا چیزی را بر نمی

***



 

 
 

 

 و ائّمه اطهار ص جایگاه پیامبر

 صکردم: از دیدگاه شما شیعیان امامیه پیامبراز آن برادر شیعه سؤال 
 صتر است یا ائمه اطھار اھل بیت؟ در جواب گفت: قطعًا پیامبر بزرگ
تر و بھتر است، او صاحب پیام و رسالت الھی است، او  مقام تر و واال بزرگ

گر اول است، او کسی است که قرآن برایشان  حامل دعوت اسالم و دعوت
 .. تا آخر.نازل گردید، و او... و

گفتم: آن چه گفتید زیبا است، و حق ھمین است، آفرین برشما، اّما  
اطاعت از امامان ھمچون اطاعت «گویند:  چه تو گفتی می شیعه عالوه بر آن

از پیامبران واجب است، و ائمه مانند پیامبران معصوم ھستند، و کسی که 
م و فاسق و معتقد به ائمه معصوم است اھل بھشت است ھر چند که ظال

گناھکار باشد، و مقام ائمه ھمچون مقام پیامبر است، و ائمه اختیار حالل و 
حرام نمودن اشیاء را دارند، خالصه ھمچون پیامبر ھستند، و مقام و جایگاه 

از تمام  ھا آناست، و حّتی  صآنان نزد خدا مانند مقام و منزلت پیامبر
گذشته و آینده باخبر  ی ازتر و باالتر است، و گاھ پیامبران خدا بزرگ

 .١»ھستند
کنند که ھر شب و روز اعمال بندگان بر ائمه عرضه  ھمچنین ادعا می

شوند، و دنیا و  روند، و بر آنان نازل می می ھا آنشود، و فرشته پیش  می
 ھا آنبدھند، ھرکس  توانند به آخرت از آِن ایشان است، ھر چه بخواھند می

میرند.. تا آخر این اعاھای دروغین که نه  میجز به اذن و رضای خودشان ن

                                           
 .ھ١٤٠١لبنان  -روت ی) چاپ  دار صعب ودار التعارف ب١/٢٦٠( یاصول الکاف -١
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ھا  پذیرد، و در واقع این حرف را نمی ھا آنعقل سالم، و نه سرشت درست 
 ای افسانه و خرافات بیش نیستند. مجموعه

ھمراه من بخوان آنچه را خمینی در کتاب خود (حکومت اسالمی) خود  
رای مقام شایسته و ی ما دا ائمه«گوید:  نوشته، که در رابطه با ائمه می

ی مقّرب، و نه پیامبر  ی رفیع وخالفت تکوینی ھستند، که نه مالئکه درجه
پیش از خلق این جھان نورھایی بوده  ھا آنرسند، و  مرسل به آن مقام نمی

منزلت وجایگاھی در  ھا آناند که اطراف عرش الھی حلقه زده بودند، برای 
 ». مطلع است نظر گرفته شده که تنھا خدا از کیفیت آن

ھایی با خدا داریم که نه  ما حالت« گوید: در جایی دیگر از ھمان کتاب می
 ».توانند به آن دست یابند ی مقّرب و نه نبّی مرسل نمی مالئکه

تعالیم ائمه ھمچون تعالیم «گوید:  و در جایی دیگر در ھمان کتاب می 
قرآن است، از این جھت که مربوط به یک نسل مخصوص نیستند، بلکه در 

تا روز قیامت درس و تعلیم است و ھا  انسان ی ھر زمان و مکان برای ھمه
و واجب است اجرا و تطبیق گردد، و از آن پیروی شود، و در مورد ائمه سھ

 ».وغفلت قابل تصور نیست
و این سخنان خمینی است که در واقع تکرار سخن علمای پیشین شیعه  

است. یک سؤال مھم از شما و از ھر برادر عاقل شیعه این است که اگر ائمه 
شما دارای چنین مقام و جایگاھی ھستند و بر تمام ذرات جھان ھستی 

را این قدرت مطلقه را جھت تسلط دارند، و دارای خالفت تکوینی ھستند، چ
تغییر حوادث و مسیر و مجرای تاریخ و به سود و مصلحت خود به کار 

 اند؟  نگرفته
بعد از وفات او به  سپس ساز جمله چرا خالفت را به امام علی

اند، چرا  ندادند اگر در این جھان قادر و مسلط بر ھمه چیز بوده شفرزندانش
مورد آن سخن گفته به سود خود آن  بر وفق خالفت تکوینی که خمینی در
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ی دست از طرف  اند؟ مگر با گفتن یک کلمه و اشاره قدرت را به کار نگرفته
نوعان و  ھم توانستند طبق خالفت تکوینی که خمینی و نمی ھا آن

کنند، ھمه چیز را تغییر دھند، چون قطعًا امام  دھندگان راه او ادعا می ادامه
ریان تاریخ را دگرگون کند، و در نھایت در توان داشته مسیر ج سعلی

که  کردند، و آن با او بیعت می سبه جای ابوبکر صدیق شاصحاب بزرگوار
ی خویش واگذار  خالفت تعیین شده و مقرر را به خود و فرزندان و نوه

به  شنمود، لیکن این امر ھرگز واقع نشد، و جز علی و فرزندش حسن می
 در طول زندگی خود خلیفه نشدند.ی ائمه  خالفت نرسیدند، و بقیه
در کتاب (نھج البالغه) که کتاب مورد تأیید  سبلکه خود امام علی

کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند؛ بر «گوید:  شیعیان است، می
با من ھم بیعت کردند، حاضرین حق اختیار وغائبین حق  ھا آنھمان شروط 

مھاجرین وانصار است، ھرگاه در مورد  رد کردن را نداشتند، بلکه شورا حق
دند؛ رضایت خداوند ھم در ھمین  کردند و او را امام نامی کسی اجتماع می

شد، او را  خارج می ھا آنگری از امر  بود، و ھرگاه کسی با طعنه زدن و بدعت
گرداندند به جائی که از آن خارج شده بود، و اگر امام را قبول نداشت؛  برمی

که راھرو راه غیر مسلمین است، و خدا   کردند، به جھت این می با او مبارزه
. سخنان امام ١»بود ھم از او رویگردان بود تا زمانی که او از خدا رویگردان

 علی در اینجا تمام شد.
پس کجا است آن (خالفت تکوینی) که تمام ذرات جھان ھستی در برابر 

ن ائمه که از دیدگاه شیعه شده و ناتوان ھستند، آ ی آ تسلیم قدرت و سیطره
از انجام آن کار  ھا آنبینیم که  دادند، ولی ما می خواستند انجام می می ھرچه

                                           
 دار الحدیث، قاهرة.) چاپ  ٣٢٢کتاب "نھج البالغه" ص ( -١
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ی  اند، با آن که امامت نزد شیعه مھم به نفع و مصلحت خویش ناتوان مانده
 امامیه رکنی از ارکان ایمان است.

شیعه از  پردازیم که بسیار با اھمیت است، و ی دیگر می ا اکنون به قضیه
ھای علمی و  در کتاب و درس و بحث ھا آنکنند، و علمای  آن بحث می

گاھی  کنند و آن مسئله فقھی خودشان آن را ذکر می گاھی از (غیب) و آ ی آ
بر آینده است، که کلینی در کتاب خود (الکافی) یک باب را تحت عنوان 

یست) تدوین (ائمه از گذشته و آینده خبر دارند و چیزی بر آنان پوشیده ن
 ی خداوند ھستند که فرموده:  کرده که ھمه مخالف و نقیض فرموده

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
ِمن رَُّسوٖل  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

 ]٢٧و  ٢٦[الجن:  ﴾٢٧رََصٗدا ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ 
گاه نمیرا بر غ یسکچ یب خدا است ، و ھیداننده غ«   سازد.  یب خود آ

 یبیحفظ آن مقدار غ یه خدا از او خوشنود باشد. خدا (براک یغمبریمگر پ
در  یان فرشتگان) محافظان و نگھبانانیند، از مک یه او را از آن مّطلع مک
 »دارد. یش و پس او روان میپ

برخی از بندگان صالح خود را جھت  أما منکر آن نیستیم که خداوند 
تکریم و بزرگداشت بر امری از امور غیبی مطلع سازد، اّما ما قبول نداریم که 

 علم و اطالع از غیب در ھر مخلوقی یک اصل و اساس باشد. 
باشد،   باشد و خبر داده  خود پیامبر جز آن که خداوند بدو تعلیم کرده

نص صریح قرآن بیان شده، آنجا که دانست، و آن ھم با  ھیچ غیبی را نمی
  فرماید: می

قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل َلُ�ۡم  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱإِّ�ِ َملٌَكۖ إِۡن �

َ
فََ�  ۡ�َِصُ�ۚ ٱوَ  ۡ�

َ
أ

ُرونَ   ].٥٠[األنعام:  ﴾٥٠َ�َتَفكَّ
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(ارزاق و  یھا نهیم گنجیگو یافران) بگو: من نمکن یغمبر! بدیپ ی(ا«
ت جھان کیت و مالیه الوھکزدان در تصّرف من است (چرا یاسرار جھان) 

ب یه من غکم یگو یسبحان است و بس) و من نم یتنھا و تنھا از آن خدا
و  ھا آنکه در ھمه مکب جھان باخبر است یاز غ یسکه کدانم (چرا  یم

ه من کم یگو یه خدا است) و من به شما نمکحاضر و ناظر باشد  ھا آنزم
از  ین است عوارض بشریم. ایھمچون شما یه من انسانکام. (بل فرشته

شود، جز  یده میوچه و بازار راه رفتن، در من دکل: خوردن و خفتن و در یقب
 یرویشود پ یم ی) من جز از آنچه به من وحشود و یم یه به من وحکن یا

شنوم و تنھا به فرمان او راه  یجز سخن خدا را نم یسکنم (و سخن ک ینم
افته، در شناخت یافر سرگشته و مؤمن راه کنا (و ینا و بیا نابیروم). بگو: آ یم
) مگر ؟زدانندیشگاه یدر پ یمساوھردو  (و ؟سانندیکن حقائق) یا

 .»)؟ار شودکتان نمودار و آش یحق برا پرتو عقل،د (تا در یشیاند ینم
 فرماید: ای دیگر می و در آیه

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱقُل �َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ�  لسُّ نَا
َ
إِۡن �

 ].١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ 
ه ک یستم، مگر آن مقداریخود ن یبرا یانیو ز یسود کبگو: من مال«

و مقتدرم گرداند.)  کا دفع شّر، مالیخدا بخواھد و (از راه لطف بر جلب نفع 
ه با کردم (چرا ک یود مب خینص یدانستم، قطعًا منافع فراوان یب میاگر غ

ه از موجبات کرسد (چرا  یاسباب آن آشنا بودم) و اصًال شّر و بال به من نم
گاه بودم. حال  ات و از موجبات آفات و کرات و بریه از اسباب خکآن آ

گاه خواھم بودیخبرم، چگونه از وقوع ق یمضّرات ب جز  یسک). من ؟امت آ
 .»باشم یزدان) نمیدھنده مؤمنان (به عذاب و ثواب  دھنده و مژده میب
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 دانند و بر ظاھر و باطن و بر آینده و وقایع آن پس اگر ائمه غیب می
از غیب اطالع ندارد (ھمانگونه که قران بیان  صمطلع ھستند، ولی پیامبر

است،  صتر و باالتر از مقام پیامبر بزرگ ھا آنفرمود)، در این صورت مقام 
که برغیبیات و گذشته و آینده مطلع است، بھتر و بزرگتر از کسی   زیرا کسی

 است که بر آن غیبیات ھیچ اطالعی ندارد.
نگاری و چرخش افالک   کسی که قدرت و توانایی آفریدن و ابداع و صورت

را دارد، و ھر کاه که از او درخواست شود قادر به قبول کردن و  ھا ناوکھکش
ھا و مصیبت و  دعا است، ھمانگونه که شیعه در سختیی  استجابه
تر و بھتر از کسی  خوانند، او بدون گمان بزرگ ھا ائمه را به فریاد می گرفتاری

ھا را نداشته باشد، و به اتفاق تمام عاقالن و صاحبان  است که این توانایی
 فطرتھای سالم موجود توانا بزرگتر و بھتر از ناتوان. 

گفت: آری این درست است، کسی که غیب بداند، و از آن برادر شیعی 
آینده اطالع داشته باشد، قطعا برتر است، و مقام قادر و توانا باالتر از مقام 

 جایگاه موجود عاجز و ناتوان است، و عالم برتر و باالتر از جاھل است.
گفتم: اگر این مسئله از ما پذیرفته شده است، خواھشمندم به یک محور 

 ز محورھای گفتگو بپردازیم. آفرین بر شما، بارک الله.دیگر ا



 

 
 

 

 یابیم؟ امامت را در کجای قرآن می
ی امامیه از آن برادر شیعه  در رابطه با مھمترین قضیه در مذھب شیعه

پرسیدم: آیا امامت یکی از ارکان دین و  ی امامت است، سؤال کردم که قضیه
اسالم است که ایمان مؤمن بدون آن صحیح نیست؟ گفت: آری، امامت یک 
رکن اساسی از ارکان دین، ایمان و اسالم است که ایمان مؤمن بدون آن 
صحیح نیست، و اسالم کامًال به آن وابسته است و ایمان مؤمن بدون آن 

 باشد. قبول نمی
ی  مرا بر یک آیه ن را کجای قرآن پیدا کنم؟ خواھشمندمگفتم: این سخ 

صریح و روشن راھنمایی کنید که نیاز به تأویل نداشته باشد. گفت: در قرآن 
کنم؛ لطفًا  چندین آیه وجود دارند که از امامت بحث میکنند.گفتم: تکرار می

ھای  چند آیه روشن و صریح را ارائه دھید که به امامت علی و فرزندان و نوه
طوری تصریح کند که انسان مؤمن بتواند آن را بخواند و به این آیات بر  شاو

 استدالل نماید.  امام مشخص و تعیین شده از طرف خدا
گفت: خیر ، نص مشخص و روشنی در این مورد وجود ندارد، اما 

 کنیم.  استنباط می ھا آنھای عمومی وجود دارند که حکم امامت را از  اشاره
گویید: امامت یک رکن  شیعیان شما عجیب وغریب ھستید، می گفتم: ای

اساسی از ارکان ایمان و اسالم است و ایمان مؤمن بدون آن صحیح نیست، 
کنید، فقط یک آیه در قرآن  ولی انسان را حتی به یک آیه ھم راھنمایی نمی

اش تصریح نماید! چگونه این امر درست  که بر امامت علی و فرزندان و نوه
 ؟است



 ام گفتگویی آرام با دوست شیعه    ٣٦

 

قرآن در مورد چیزھایی سخن گفته، که بسیار کمتر از مسئله امامت  
ھستند، ھمچون موضوع حیض، شیردھی و طالق وبسیاری چیزھای ساده، 

ی مھم که سرنوشت انسان در روز  اما در ھیچ جایی از قرآن این قضیه
قیامت، و امر اسالم و مسلمین مبتنی بر آن است ذکر و تصریح نشده است، 

کنید!! آیا  امامت یک رکن اساسی است، اّما آن را در قرآن پیدا نمی گویید می
تر از امامت است که ھمه  ی حیض و نفاس و ازدواج و طالق مھم مسئله

 ؟-پندارید گونه که می ھمان -چرخد،  محورھای دین بر آن می
گوییم خدا بر  ای برادر محترم ما قایل به چنین چیزی نیستیم و نمی

ی او تصریح نموده، ھرگز، قطعا و مطلقا  علی و اوالد و نوه والیت و امامت
ائمه تقوی و  ھا آنگوییم:  می ھا آنقائل به آن قول نیستیم، بلکه در خصوص 

ھای  ھدایت و ارشاد و تعلیم و جھاد و دعوت و فداکاری در راه خدا و مناره
ی اصحاب رسول  ھدایت ھستند، آنان در رابطه با امامت ھمچون بقیه

ھستند، و ھیچ نقل صحیح و نص صریحی در مورد اختصاص  صداخ
ھای او از نسل امام حسین وجود ندارد، در  و فرزند و نوه سامامت به علی

را به  صاسالم متن و عبارت روشنی وجود ندارد که مردان اھل بیت پیامبر
باشد و  امامت اختصاص دھد، امامتی که ایمان مؤمن بدون آن صحیح نمی

 آید. من آن را انکار کند جھنمی به حساب میھرگاه مؤ
خواھم در اینجا این نکته را یادآوری کنم که اگر بعد از وفات  می
نمودند؛  کردند و با او بیعت می علی بن ابی طالب را انتخاب می صپیامبر

گونه اشکال و اعتراضی در کار نبود، علی ھم از لحاظ وزن کمتر از  ھیچ
دارای سابقه در اسالم ھستند، و از  ھا آننیست،  شابوبکر و عمر و عثمان

چنین  ھا آنی اولین کسانی بودند که ھجرت کردند، و خداوند در شأن  جمله
 فرماید: می
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ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَِر  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

� ٱ ُجودِ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر  ۡلُكفَّ
ُ ٱوََعَد  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 ﴾٢٩َوأ

 ].٢٩[الفتح: 
افران تند که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خدا است و «

وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکو سرسخت و نسبت به 
او را  یند و رضایجو یرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب یسجود م

ن، یان است. ایشان نمایھا یشانیشان بر اثر سجده در پیطلبند. نشانه ا یم
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایما توصف آنان در تورات است، و ایتوص

رون زده، و ی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده باشد، یش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا ن ھا آن

افران را به سبب آنان کآورد. تا  یه برزگران را به شگفت مک یا بگونه
 یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یخشمگ

 .»دھد یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا
را برای  سعلی بن ابی طالب صبنابراین اگر بعد از وفات پیامبر 

گونه اشکال و اعتراضی متوجه کسی  ھیچ کردند، منصب خالفت انتخاب می
د اجتماع (سقیفه) و حضور به ھم رسانی ما بتوانیم در مور شد. اگر نمی

چه خأل سیاسی نامیده  آن -و  صانصار در این اجتماع بعد از وفات پیامبر
و در مورد دعوت آنان برای انتخاب خلیفه تحقیق کنیم، در  -شده است

کنیم که در خالفت تصریح بر شخص معین فالن یا  نھایت یقین حاصل می
رت انتخابات و مشاوره بر کسی را که حایز فالن نشده است، بلکه فقط به صو
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بعد از آن مردم با او بیعت  گرفت، و صالحیت برای این امر بود صورت می
کردند، و در مورد خالفت واگذاری و وراثتی نص و عبارتی از طرف خدا و  می

  ه مؤید این سخنی امام علی در نھج البالغ وجود ندارد، و فرموده صپیامبر
آن کسانی که با ابوبکٍر و عمر و عثمان بیعت کردند با من «است که فرمود: 

 .»داشتند... ھا آنبیعت کردند با ھمان شروط که با 
*** 



 

 
 

 

 !ی فاطمه کجا... کجا و شکستن دنده سشجاعت علی

گویید  چه می سپرسیدم در شأن امام ُھمام علیی محترم  از آن شیعه
زد خاص و عام شده و به صورت ضرب المثلی  که شجاعت و قھرمانی او زبان

اند و شعرای  ھا و ادبیات خود آن را ثبت کرده کتاب در آمده که مورخین
 ؟کنند... عرب چھارده قرن است که از او تعریف و تمجید می

طالب قھرمان قھرمانان و پیشوای امام در جواب گفت: امام علی بن ابی 
ی زھراء است،  و ھمسر فاطمه صی پیامبر دلیرمردان است، و او عموزاده

شناسند، و ھمه مردم با شجاعت و قھرمانی او در تاریخ  را می سھمه علی
 اسالم و مسلمین آشنا ھستند.

ھم  گفتم: این زیبا است، امام علی حقیقتًا که اینطور و بلکه بیشتر از آن
کردی اگر  بوده، اما من دوست دارم که یک سؤال از تو بپرسم: چه کار می

زد،  کرد و مظلومانه او را کتک می کسی در روی ھمسرت یا فرزندت تف می
شدید، آیا ساکت خواھید شد از آن  آنگاه در برابر آن انسان چطور دیده می

 ؟گیری را می انتقام حق خود و ھمسرت ستم و از آن تجاوز بدون دلیل، یا
گفت: اگر چنین اتفاقی برای من بیفتد، اقدام به ادب کردن و زدن او 

نمایم، حتی  کنم، بلکه با تمام قدرت اقدام به شکست و خورد کردن او می می
از این ھم فراتر شاید تا حد قتل او ھم پیش بروم، چگونه در برابر آن ظلم و 

 ؟تجاوز ساکت بمانم، وخون در رگھایم نجوشد
گفتم: با تأسف بسیار شدید، آن چیزی است که شما در حق امامتان علی 

ی  به خانه سگویید: عمر بن خطاب گویید. مگر شما نمی بن ابی طالب می
بیعت بگیرد، و چون او را در  سعلی رفت تا با اجبار از او برای ابوبکر صدیق
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ش ا آنهآنجا پشت دِر خ صدخت گرامی پیامبر خانه نیافت و (فاطمه)
اقدام به فشار دادن دِر خانه کرد در حالی که فاطمه  سایستاده بود، عمر

بین دِر خانه و دیوار قرار داشت، بر اثر آن فشار و ضربه؛ جنین او که بعدًا آن 
را به آتش کشید. مگر این  اش خانهرا محسن نام نھادند سقط شد، و سپس 

 ؟کنند لیغ میھا است و آخوندھای شما تب مطالبی نیست که در کتاب
ای برادر عزیز! شما نسبت به شخص خود راضی به چنین توھینی  

که امام شجاع   سنیستید، پس چگونه نسبت به امام خود علی بن ابی طالب
 شوید که بگویید از زن خود دفاع نکرده؟ و قھرمان نمونه بوده راضی می

، به برادر! اگر در این عصر چنین چیزی برای یک (فاسق) اتفاق افتد
گیرد، بلکه چنانچه شاعر  خاطر حرمت و شرف ھمسرش حتمًا انتقام می

 گوید: دوره جاھلی می

ـــــريض بـــــاميل ال أبـــــدده  أصـــــونُ عِ
 

 ال بـــــارك اهللا بعـــــد العـــــرض باملـــــال
 

را به  نمایم، به سادگی آن  تم محافظت مییثیام از ح یعنی: با تمام سرمایه
آنگاه که آبرو و حیثیتم را از دم، برکت نباد در پول و مالم  باد نمی

 دھم. دست 
پسندید ولی امیر مؤمنان،  حاال شما برای خود چنین رزالتی را نمی

، که چگونه در برابر اھانت و کتک سقھرمان قھرمانان علی بن ابی طالب
زدن و سقط جنین ھمسرش و سوزاندن منزل او چگونه با تمام ضعف و 

ی زھراء)،  او چه کسی باشد؟ (فاطمهذلت ساکت و تسلیم نشست!!، اّما زن 
 و محبوب قلب او . صی پیامبر دسته ریحانه

کند، بلکه دلیل  داللت نمی ساین سکوت کامل بر شجاعت امام علی
ترسویی و ضعف و بزدلی او است، و چنین موضعی او را به(دیوثی) بیشتر 

 کند تا (شجاعت). نزدیک می
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نیستیم و  سآمیز به علی وھینما اھل سّنت و جماعت قایل به این نظر ت
نماییم و ھرگز آن را تأیید  به آن اعتقاد نداریم و به چنین یاوه اعتراف نمی

برد، چه  کنیم. آن نوع موضعگیری مردانگی ھر مردی را زیر سؤال می نمی
ی امامیه به  رسد به اینکه امام و پیشوای مسلمین باشد، لیکن آیا شیعه

زنند، دروغی که  تاریخی به او ضربه نمی ھایی ساختن این دروغ وسیله
اند تا از این طریق  ھایشان ثبت کردهنویسندگان شیعه آن را ابداع و در کتاب

را وادار به ُبغض امیرالمؤمنین  ھا آنعواطف مردم شیعه را برانگیزند، و 
 . ؛ کنند!ی حق از باطل در میان این امت جدا کننده سعمربن خطاب

 -ی خالفتی که به امام علی را در خصوص قضیه به ھر حال شما سکوت
کنید و  توجیه می -آن را از او غصب کرده است سی شما ابوبکر گفته

بود، با  ھا آنگویید: اھتمام اول و آخر او وحدت مسلمین و عدم اختالف  می
ھایی است  گویید یکی از حق گونه که شما می آن که خالفت و امامت ھمان

مجددًا  صسمان بر آن تصریح نموده است، و پیامبرکه خداوند پشت ھفت آ
در (غدیرخم) بر آن تأکید کرد. اّما چه توجیھی برای آن سکوت زشت و 
شرم آور دارید؟ آن سکوت کاملی که ھیچ انسان شرافتمندی نه نسبت به 

پسندد؟ حال چه رسد به علی بن ابی  خود و نه نسبت به دیگران آن را نمی
 الور اسالم است؟که قھرمان و د سطالب



 

 
 

 

 و شوهر دختر اوست!! سدشمن علی سعمر

این سؤال را از آن برادر شیعی پرسیدم: آیا تو دختر و محبوبت را به 
که اسباب و آوری؟ گفت: خیر؛ ھرگز، ھر چند  ازدواج دشمن خود در می

شرایط و ظروف اقتضا کند امکان ندارد که دختر و محبوبم را به نکاح 
 رو شوم. دشمنم درآورم، حتی اگر با فشار مادی و روحی روبه

پسندی برای امام علی بن ابی  گفتم: چیزی که برای خود و دخترت نمی
 پسندی؟  می لکلثوم و دخترش ام سطالب

 طور؟ گفت: چه
و منابع دینی شما ذکر شده که امام علی دختر و ھا گفتم: در کتاب
ترین دشمنش  کلثوم دختر فاطمه زھرا را به ازدواج مھم محبوب خویش ام

ی اطھار و  (از دیدگاه شیعه) در آورده که ھمواره برای علی و ھمه ائمه
 ترین دشمن بوده است.بزرگ ھا آنی امامیه در طول تاریخ  شیعه

یع شدن خالفت از دست علی و رسیدنش به سبب اول و آخر در ضا سعمر
بود، او (از دیدگاه شیعه) نه تنھا دشمن است؛ بلکه کافر و  سابوبکر صدیق

مرتد و ظالم ھم ھست، او از ابلیس ھم کافرتر است، جایگاه او قعر آتش دوزخ 
 جویند. است، شیعیان امامیه شب و روز با فرستادن لعنت بر او تقّرب خدا را می

ین است: آیا برای مسلمان جایز است دخترش را به ازدواج سؤال من ا
 یک کافر مرتد درآورد که سرانجام و سرنوشت او بسوی جھّنم است؟

علمای شیعه و سّنی بر عدم صحت ازدواج زن مسلمان با کافر متفق 
راضی شد و موافقت کرد که دخترش (ام کلثوم)  سھستند، پس چطور علی

 پندارید) درآورد. ه شما او را کافر و مرتد می(ک سرا به نکاح عمربن خطاب
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ی امامیه در این خصوص دارند روایت  تنھا توجیھی که علمای شیعه
است که از امام جعفر صادق نقل کرده  ١ابوجعفر کلینی در فروع (الکافی)

آن فرج و شرمگاھی بوده که از ما غصب شده «در مورد آن ازدواج گفت: 
ام کلثوم را به صورت  سپرسیم: آیا عمر سخن می. ما از مدعیان این ٢است)

 ؟مشروع نکاح کرد یا قھرًا او را غصب کرد
شود واضح و روشن  معنای سخنی که به جعفر صادق نسبت داده می

 گوید!. می ساست، آیا ابوعبدالله چنین سخن باطلی را در مورد دختر علی
ر خدا غصب کرده؛ چگونه پدرش شی کلثوم را ام سباز ھم اگر عمر 

مرد قریش قبول کرده است؟ امروز بعضی از صاحب (ذوالفقار) و جوان
با  سعلمای شیعه به منظور ایجاد شک و گمان در مورد روایت ازدواج عمر

ھای شما کتاب که آن روایت در نند، در حالی ز ھایی می ام کلثوم حرف
 ٣ام)شیعیان ثابت و ماندگار است، و (طوسی) در کتاب خود (تھذیب االحک

با فرزندش زید بن عمر بن خطاب  ÷ام کلثوم دختر امام علی«گوید:  می
تر فوت کرده  ھمزمان در یک وقت وفات یافتند، و معلوم نبود کدام یک پیش

یک نماز  ھا آناز ھمدیگر ارث نبردند، و بر ھر دوی  ھا آناست، ھیچ یک از 
 ».مّیت خوانده شد

 سختر علی بن ابی طالببا ام کلثوم د سدر حقیقت عمر بن خطاب
این ازدواج و  سازدواج نمود، و زید بن عمر از او متولد شد، و قطعًا امام علی

عیت آن ازدواج وخویشاوندی را تبریک گفت، و محدثین شیعه به مشر
 اند. اعتراف کرده

                                           
  . هث، قاھری) چاپ دار الحد٣٢٢کتاب "نھج البالغه" ص ( -١
 .نگاه کن یف: طبرسیتال یبأعالم الھد یکتاب إعالم الور -٢
 .راث، چاپ تھرانی) کتاب الم٢/٣٨٠( یب األحکام طوسیتھذ -٣
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کند که گفت:  روایت می ÷ی بن عمار بن ابی عبدالله کلینی از معاویه
از او سؤال کردم در مورد زنی که شوھرش وفات یافته است، آیا زمان عده را 

بلکه «خواھد؟ گفت:  در منزل شوھرش سپری کند یا ھر جایی که خود می
وفات یافت نزد  سوقتی که عمر سھر جایی که آرزو داشته باشد، چون علی

 .١»قال دادی خودش انت ام کلثوم رفت و او را به خانه
آقای مصطفی حسینی طباطبائی در کتاب (حل اختالف بین شیعه و 

 ایھ در کتاب آن ازدواج«گوید:  می -۴۷ص -سنی در مسئله امامت
(االرشاد) تالیف شیخ مفید و (التھذیب) تالیف شیخ طوسی، و در (وسائل 

 ھای جدید شیعه ذکر گردیده و به آن الشیعه) تالیف حر عاملی و دیگر کتاب
 ».تصریح شده است

*** 
 

                                           
) چاپ ٢/٣١١( زوجها المدخول بها أین تعتد؟الکافی فی الفروع، باب المتوفی عنها  -١

 ھند.



 

 
 

 

 نامگذاری فرزندان به اسم دشمنان!!

ھای  از آن برادر شیعه پرسیدم: آیا امکان دارد که فرزندانت را به نام
ترین دشمنانت نامگذاری کنی؟ دشمنانی که حقوقت را از تو سلب  سرسخت

ات را دچار  اند، و زن حامله اند و منزلت را سوزانده اند، ھمسرت را زده کرده
افته از دین خدا کافر و روی برتھا آنسقط جنین کرده باشد، و اضافه بر آن؛ 

 باشند، و جایگاه آنان جھنم و بدترین قرارگاه است.
ترین  گفت: خیر، و ھزار بار خیر، این امر ناممکن است، چطور نام سخت

کنم، اگر نام ھیچ عیب و اشکالی  دشمنانم را برای پسر و دخترانم اختیار می
 ندارند، بلکه تمام عیب در ُمسّمی و حامل آن است.

و اسم جای بث نیست، احیانًا به کسی   گفتید زیبا است، نام گفتم: آن چه
گوییم  گوییم زیبا است اما در حقیقت زشت است، و به شخص دیگری می می

خوب است اما در حقیقت بد است،...، اما امر عجیب و بعید در شأن شما 
کنید که ائمه بزرگوار برای پسران  ھایی پرھیز می شیعیان این است که از نام

که دختران و پسران خویش را به این  پسندند، و از این  شان می دختران و
ورزید، و ھیچ دلیلی ندارد جز این که نام  ھا نامگذاری کنید امتناع می نام

 شھستند، و به محبت ابوبکر و عمر و عثمان و عائشه صاصحاب پیامبر
شود، بسیاری از مردم عامی شیعی امروز وقتی از این حقیقت  مربوط می
زده  مخفی شده متعجب و شگفت ھا آنھای سال از  شوند که سال مطلع می

ھا این حقایق را از  شوند، چون علمای شیعه و سخنوران منبر و حسینیه می
 پسران و شی اطھار و حقیقت این است که ائمه اند. پنھان کرده ھا آن

اند، و  ھای ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه نامگذاری کرده شان را به نام دختران
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اند، بلکه تمام محبت، احترام و عزت  نکرده در انجام آن کار احساس حقارت
ی امامیه  در اذھان شیعه ھا آنو  اند، اند و بدان افتخار کرده را در آن کار دیده

رتداد و برگشتن به عقب پیوند و ھمان شخصیاتی ھستند که با نفاق، کفر، ا
 ارتباط دارند.

گذاری  ھای ابوبکر و عمر نام این امیرمؤمنان است که پسرانش را به نام
 س. و پس از او امام حسن بن علی١کرد که برادر حسن و حسین ھستند

ھم چنین کرد. و امام  سپسرانش را ابوبکر و عمر نام نھاد، و امام حسین
ابدین) یکی از پسرانش را عمر نامید. و نیز امام علی بن حسین (زین الع

موسی بن جعفر(کاظم) یکی از دخترانش را عائشه نامید، و امام علی بن 
موسی(الرضا) و دخترش را عائشه نامید، ھمچنین امام علی بن محمد ھادی 

ی امامیه ذکر شده  ھای شیعه دخترش را عائشه نامید. این حقایق در کتاب
اند. ای شیعیان امروز آیا شما باتقواتر و  شیعه مخفی کرده اما از مسلمانان

تر ھستید؟ آیا این ادعا  وارع ھا آنو آیا شما از  ی ھستید؟! تر از ائمه بزرگ
صحیح است که شما در ھمه مسائل بزرگ یا کوچک از دین و اخالق و نام و 

 اند. بودهچنین  ھا آنکه  کنید! حال آن ی اطھار اقتدا می گذاری به ائمه نام
(کربال) را  ی ھا حادثه ھا در مناسبت خوانان حسینیه سخنرانان و روضه

ی حادثه کربال و عاشورا آن  کنند، به ویژه به مناسبت سوگوار یادآوری می
دھند و از آن سخن  کننده توضیح می ی تلخ تاریخی را بصورت خسته حادثه

 گویند. می
کنند که در  ھای کسانی یاد می ھا از قھرمانی و فداکاری در این مناسبت

پسران علی بن   اند. اما شگفتا که از ذکر نام شھید شده سکنار امام حسین
کنند، چون نام  ابی طالب و دو برادر امام حسن و امام حسین خودداری می

                                           
 )، چاپ  دار المعرفه، لبنان٢٠٣، ص(یتاب إعالم الوری بأعالم الھدی طبرسک -١
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ھای بزرگوار ابوبکر و عمر بوده و دارای نام سایر پسران ائمه و  این شخصیت
ابوبکر بن علی، ابوبکر بن حسن بن   از جمله سایر ھمراھان ھستند، و که

حمن بن عقیل بن ابی طالب ھستند.  علی، و عبدالرَّ
 ھا آنکه اصًال  اند، مثل این ھای بزرگوار به کّلی فراموش شده این شخصیت

ی کربال در جھاد و  ی طف و حادثه در این دنیا نبوده باشند و در واقعه
ھای زیر را ذکر  فقط نام ھا آنه باشند، استشھاد امام حسین با او شرکت نکرد

 کنند: می
اّول: فرزندان امام علی بن ابی طالب، که عبارتند از: حسین، جعفر و 

ھای (ابوبکربن علی، عمر بن علی و عثمان بن علی)  محمد) و ذکر نام
 اند. را اھمال و نادیده گرفته شبرادران امام حسین

که علی اکبر و عبدالله ھستند یاد  سدوم: از شھادت پسران حسین
 کنند و بس. می

کنند که عبدالله بن حسن و  را ذکر می سسوم: شھادت فرزندان حسن
آید و او را  قاسم بن حسن ھستند، اما از ابوبکر بن حسن ذکری به میان نمی

 کنند. اھمال می
کنند،  ی پسران عقیل بن ابی طالب را ذکر می چھارم: شھادت قھرمانانه

حمن بن ُعقیل خود که داری  جعفر و عبدالله بودند و از ذکر نام عبدالرَّ
 کنند. می

خوانان  کنیم: به چه دلیلی سخنرانان و روضه اکنون ما سؤال می
کند؟! مگر به گمان شما  ھا از ذکر اسامی آن بزرگواران خودداری می حسینیه

شھادت در  ی به واسطه أی معصوم نیستند؟ مگر خداوند پسران ائمه ھا آن
 ؟مّنت ننھاده است ھا آنراه او و ھمراھی با امام حسین بر 

دلیل روشن ومعلوم است، چون این بزرگواران دارای نام اصحاب و یاران 
ابوبکر، عمر، عثمان وعبدالرحمن ھستند، و شیعه  یعنی صپیامبر
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ی اطھار ھم  ی شنیدن آن اسامی را ندارند، حتی اگر نام پسران ائمه حوصله
 شند.با

ی امروزی اسم ابوبکر، عمر، عثمان،  ی شیعه و به آن دلیل در جامعه
آخر) بسیار نایاب است و شاید  عائشه، حفصه، عبدالرحمن، طلحه و زبیر..تا

 اصًال یافت نشود.
آن اسامی در جوامع شیعی کنونی در (ایران و کشورھای حوزه خلیج 

 رو به کاھش است. فارس، عراق، سوریه، لبنان، ھندو پاکستان تقریباً 
را به فال بد  ھا آنبینند و  شیعه امامیه از ذکر این اسامی بزرگ بد

ی معصوم پسران و دخترانشان را به آن نامھا  گیرند، حال آنکه ائمه می
 اند. نامگذاری کرده

ی معصوم ورع و پرھیزگاری  یدانم، آیا شیعیان امروز بیشتر از ائمه من نم
ی معصوم ھستند؟ به خدا قسم نه،  تر از ائمه تر و مخلص مؤمن ھا آندارند و آیا 

ھا از روی تقیه و ناچاری بوده  و ھزار بار نه، شاید به من بگویید: آن نامگذاری
تا از شر متجاوزان به حقوق اھل بیت و ائمه نجات و رھایی یابند، من در 

امًال متضاد و بوده ک گویم: این تقیه با ایمانی که در قلب اھل بیت جواب می
نظیر ایشان؛ از قبیل مردانگی و شجاعت  ناسازگار است، عالوه بر صفتھای کم

را تحقیر کنند، و  ھا آنو ... لذا است برای شیعه زشت و ننگ که شخصیت 
 است. ھا آنرا به چیزھایی توصیف کنند که مخالف شخصّیت و جایگاه  ھا آن

سیاه شما نسبت به اصحاب ای برادر شیعه! حقیقتًا این کینه تاریک و 
قدر بدبین کرده که حّتی از نامگذاری فرزندانتان  بزرگوار است که شما را آن

 کنید. خودداری می شبه اسامی اصحاب بزرگوار
ھرگاه نمک بگندد چه «...قبال ذکر کردم در انجیل آمده است:  چه چنان

 ».ھا معنایی ندارند زنند.. و ھرگاه نور دل به تاریکی تبدیل شود؛ دیگرتاریکی می
 ».شود؟ آیا از خار انگور چیده می«و در انجیل نیز آمده است: 
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ای دیگر برایت بحث کنم که  آن قضیه مرا واداشت که از قضیه
تر از آن بحث نیست، و ھمچنان آخوندھا، نویسندگان، مورخین و  اھمیت کم

ھم عدم  اند. و آن قضیه ادیبان شیعه آن را اھمال کرده و نادیده گرفته
 است. صی پاک پیامبر اھتمام شیعه نسبت به سیره

در زمانی که ھزاران تألیف و کتاب را در مورد سیره و زندگی و تاریخ 
ھایی را که بیانگر سیره و رفتار  یابیم، چرا کتاب می شی اطھار و اھل بیت ائمه

 بینیم، و اگر ھم پیدا کنیم، خالصه و ) را نمیصبرترین پیامبران (محّمد
بینیم یکی از  ی او بیش نیست، و بسیار به ندرت می ای از زندگینامه چکیده

سخن بگوید، و  صی پیامبر نامه ھا از تاریخ و زندگی خطیبان منبر حسینیه
را در  صگرامی ی پیامبر نامه شنویم کسی زندگی بینیم یا می نیز به ندرت می

ھای علمیه ھم  وزهھا به طالب تدریس کند، بلکه حتی درح مساجد و حسینیه
ی نبوی ندارند. و گویی ھمه تاریخ اسالم بزرگ تنھا در  تدریس سیره

 ی بزرگوار خالصه شده است. ی ائمه نامه زندگی
دانید چرا؟ دلیل روشن است، چون تاریخ  ای برادرشیعه ارجمند! آیا می

ی اصحاب و یاران او از جمله ابوبکر و  در برگیرنده تاریخ و سیره صپیامبر
با ھم آمیخته بود، و و قابل جدا کردن نیست،  ھا آنمر ھم ھست، و زندگی ع

ھای آنان در راه  ی ذکر اسامی و بحث فداکاری و آخوندھای شیعه حوصله
 خدا و اسالم را ندارند. 

را کافر و مرتد  ھا آنکنند حال آنکه  چگونه اصحاب بزرگوار را یاد می
 کنند. ترین صفات توصیف می را به زشت ھا آننمایند، و  قلمداد می

واقعًا این یک حالت روانی و بیماری عقلی و روانی است که از ذکر اسامی 
را کافر و مرتد و منافق و در نھایت حزب  ھا آنافرادی برحذر باشی که 

 پنداری. شیطان می
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ی شیخ عبدالحسین بن مظفر را بخوان که در بین شما   با من نوشته
 وده است. او در کتابش (الشافی فی اصول الکافی)معروف به ابوذر زمانه ب

 گوید: می
ھای  ، چون از برھان روشن و راهصواقعًا آن عارفان، اصحاب پیامبر«

تابناک و اطاعت از غیر اھل بیت عصمت و طھارت رویگردان و منحرف 
را گمراه کرد، پس فاصله گرفتن از آن اصحاب فاصله  ھا آناند، شیطان  شده

 »!شیطان است گرفتن از حزب
استاد (عیاده ایوب کبیسی) در کتاب ارزشمند خود به عنوان: (صحابه 

ترین چیزی که در  گوید: شگفت فی الکتاب والسّنه) می صرسول الله
ام آن است که  ه خواند صھای شیعی در مورد اصحاب رسول خدا کتاب

/ ۲۶ی خود به محمد بھجت بیطار در تاریخ  محمد خالصی شیعه در نامه
اصحاب را به نیکی یاد «گوید:  نوشته است که می -ھجری۱۳۸۲ربیع االول

خواھم به وسیله مخالفت کردنم با قرآن و سنت در مدح  کنم، چون نمی نمی
کسی که قرآن و سنت او را مالمت کرده است با خشم و عذاب خداوند رو به 

و  خواھم بر اثر تعریف و تمجید از کسی که قرآن مجید رو شوم، و نمی
دھد با قھر  رفتار و کردارش را زشت جلوه می صی پیامبر احادیث متواتره

گویم این است که  نویسم و می  ھم رفته آنچه من می خدا رو به روشوم، روی
که صحابه  اند، و به دلیل این در قرآن و سّنت اصحاب به نیکی ذکر نشده

 ».اشاره نکرده است ھا آنھستند به فضیلت 
گیرند و  ی کرام را یاد می صحابه ی امامیه چطور تاریخ آن بنابراین شیعه

ترسند با قھر و عذاب خدا  دھند، زیرا ھمانگونه که (خالصی) گفته می یاد می
 ؟روبه روشوند

 نویسد: نامه آخر حیات حیان می و آن ھم امامتان (خمینی) که در وصیت
در عصر حاضر   آن  یونیلیم  ۀو تود  رانیا  ملت  هک  ھستم  یمدع  با جرأت  نم«
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  و عراق  وفهکـ و   و آله  هیعل الله یالله ـ صل حجاز در عھد رسول  بھتر از ملت
ـ  ھمایعل  الله و سالمه  ـ صلوات  یعل  بن  نیو حس  نیرالمؤمنیدر عھد ام

  ـ مسلمانان  و آله  هیعل الله یـ صل للها در عھد رسول  هکحجاز   . آنباشند یم
  هک رفتند، ینم  جبھه  به  ییھا و با بھانه ردندک ینم  شانیز اا  اطاعت زین

  عذاب  ۀو وعد  فرموده  خیرا توب ھا آن  یاتیبا آ »توبه«  ۀدر سور  یخداوند تعال
  آنان  به منبر، در  نقل  حسب  به  هکبستند   دروغ  شانیا  . و آنقدر به است  داده
  یآنقدر بدرفتار  نیرالمؤمنیبا ام  هک  وفهکو   عراق  اھل  و آن. فرمودند  نینفر

  نقل  تبکدر   از آنان  حضرت  آن  اتیاکش  هکسر باز زدند   ردند و از اطاعتشک
ـ  دالشھدایبا س  هک  وفهکو   عراق  مسلمانان  . و آن است  معروف  خیو تار

 ایردند، کن  دسْت آلوده  شھادت در  هک  شد. و آنان  هکشد   ـ آن  السالم هیعل
شد. اما امروز   واقع  خیتار  تیجنا  نشستند تا آن ایو   هکاز معر ختندیگر

تا   جیو بس  و سپاه  یو انتظام  ینظام  مسلح  یاز قوا  رانیا  ملت  هک  مینیب یم
  پشت  ھا و مردم در جبھه  یو از قوا  و داوطلبان ریاز عشا  یمردم  یقوا

ھا  حماسه  و چه نندک یم ھایارکفدا  چه  اقیو اشت  شوق  مالکھا، با  جبھه
 .»...نندیآفر یم

ھا  آیا کاری از دست مسلمان ساخته است جز اینکه در برابرآن مقایسه
 »!.است ین بھتان بزرگیا پاک و منزھی خدایا، بگوید:

آخوندھا و سخنرانان شیعه از سخن  ھا آنبه خاطر این اسباب و غیر 
کنند، چون  خودداری می صی پیامبر گفتن در مورد زندگینامه

ھای تابناک و درخشانش  تاریخ اسالم را در صفحه صی پیامبر نامه زندگی
 کشاند. به تصویر می
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الثورة (زیبا است که در این مناسبت کالم موسی موسوی را که در کتاب 

خمینی و پدرش از ھند آمدند، و غیر «گوید:  نیم، میذکرکرده نقل ک )البائسة
 داند. خدا می ؟»از این نسب معلومی ندارد، چه معمایی در آن نھفته ھست

* ** 



 

 
 

 

 د؟کن ، و شیعه نفرین میاستراضی  أخداوند

ی دیگری در مورد اصحاب  با من بیا به قضیه ،عزیزی  سپس ای شیعه 
بپردازیم. به حقیقت خداوند متعال از آن بزرگواران راضی گردید، و  شکرام

که  نازل فرمود، برای این ھا آنسند رضایت و مدح خود را در قرآن مجید بر 
 فرمود:  أتا قیامت آن را تالوت کنند، آنجا که خداوند

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
 ].١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

عت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یخداوند از مؤمنان راض«
مان و یشان (از صداقت و ایھا ه در درون دلکدانست آنچه را  یردند. خدا مک

شان یھا به دل ینان خاطریبه اسالم) نھفته بود، لذا اطم یاخالص و وفادار
 .»ردکآخرت) پاداششان  یرا (گذشته از نعمت سرمد یکیداد، و فتح نزد

 ی دیگر فرمود:  و در آیه

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َوَ�َٰهدُ  �َّ ْ وََهاَجُروا ْ ِ� َسبِيِل َءاَمُنوا ِ ٱوا ِينَ ٱوَ  �َّ ٓواْ  �َّ نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ َُّهم مَّ اۚ ل  ].٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ

و در راه خدا  ؛اند ردهکاند و مھاجرت  مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب«
اند، (ھر دو  ردهک یاریاند و  ه پناه دادهک یسانکن یاند، و ھمچن جھاد نموده

سته واژه مھاجر و انصارند و تار و یمانند (و شایقه مؤمن و باایگروه) آنان حق
زدان ی یآنان آمرزش (گناھان از سو یپود جاودانه پرچم اسالمند و) برا

 .»دان) استیسته (در بھشت جاویشا یمنان) و روز
 ):۲۹ی خدا در سوره (فتح: و فرموده
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ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَِر  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

� ٱ ُجودِ ِ�يلِ ٱۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� �َّ ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر  ۡلُكفَّ
ُ ٱوََعَد  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 ﴾٢٩َوأ

 ].٢٩[الفتح: 
افران تند که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خدا است، و «

وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکو سرسخت، و نسبت به 
او را  یند و رضایجو یرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب یسجود م

ن، یان است. ایشان نمایھا یشانیبر اثر سجده در پ شانیطلبند. نشانه ا یم
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است، و اما توصیتوص

رون زده، و ی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده باشد، یش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا ن ھا آن

افران را به سبب آنان کآورد. تا  یبرزگران را به شگفت م هک یا بگونه
 یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یخشمگ

 .»دھد یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا
 و خداوند متعال فرمود: 

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

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

ُ ٱرَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
  ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ�ِيَهآ �
روش آنان  یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار، و ینخست شگامانیپ«

مودند، خداوند از آنان خوشنود یپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایرا در پ
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آنان بھشت را آماده  یشان ھم از خدا خوشنودند، و خداوند برایاست و ا
است و  یھا جار ) آن رودخانهیھا اخکر (درختان و یه در زکساخته است 

 .»سترگ یبزرگ و رستگار یوزرین است پیمانند. ا یجاودانه در آنجا م
آیاتی که در رابطه با این موضوع در قرآن ذکر شده زیاد و متعدد ھستند، 

 است. ششامل مدح و ثنا و اعالن خوشنودی از اصحاب بزرگوار ھا آنو تمام 
ی امامیه  راضی شده ولی شما جماعت شیعه ھا آنچطور خدای متعال از 

را  ھا آندھید و طعنه میزنید و قدر و منزلت و جایگاه  را دشنام می ھا آن
در خصوص ایشان  صکسانی ھستند که پیامبر ھا آنآورید؟  پایین می

نفق مثَل أحد�م أّن أده لو ينفىس ب ياذل صحاىب، فوأال �سبوا «فرمودند: 
 متفق علیه. »فهيال نصدهم وحأمّد  كدرأاُحد ذهبا ما 

ا ناسزا نگویید، قسم به کسی که جان من در دست او یاران مر«یعنی: 
است اگر کسی از شما به مقدار کوه ُاحد جواھرات را صرف کند، به مشتی از 

 ].حدیث متفق علیه است[. »رسد نمی ھا آنصدقه و حتی به نیم مشت 
ی آن بزرگواران که حامل پرچم اسالم به  اما آخوندھای شیعه در باره

و با جان و مال خود در راه خدا  در مشرق و مغرب بودند،ی اقطار زمین  ھمه
 گویند. ، چه میاند و جھاد نموده کردندتالش 

محترم، دوست دارم دو عبارت از گفتار آخوندھای شما را برایت  برادر
کلینی) از «از گذشتگان شیعه آن ھم شیخ استادتان  ھا آننقل کنم، یکی از 

عاصرین که (خمینی) است و از کتاب کتاب (الکافی) و دیگر از علمای م
 (کشف االسرار).

شیخین (ابوبکر و عمر) «گوید:  ی ابوبکر و عمر می باره اّول (کلینی) در
بدون توبه از دنیا رفتند، و فراموش کرده بودند با امیرمؤمنان چه کردند، 

 (پناه بر خدا از کفر).. »لعنت خدا و فرشتگان ومردم برآنان باد
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ابوبکر و عمر و عثمان خلفای رسول «ا صراحت گفته: اما (خمینی) ب
احکام خدا را تغییر دادند، حرام  ھا آن، بلکه فراتر از آن، اند نبوده صخدا

ستم روا دیدند، و نسبت به  صخدا را حالل نمودند، و به فرزندان پیامبر
 ».قوانین خدا و احکام دین جاھل بودند

فرماید، و شیعه در  رگوار چه میی اصحاب بز توجه کن قرآن کریم در باره
را  ھا آنکند و شیعه  اعالن رضایت می ھا آنگویند. قرآن از  چه می ھا آنمورد 

 گویند، کدام را تصدیق نماییم؟ دشنام و نفرین می
قطعًا انسان مؤمن و پرھیزگار و با تقوا کالم پروردگار جھانیان را تصدیق 

 نماید. می
این حادثه گوش دھیم که داستان یکی از  ای برادر محترم، بیا با ھم به

ی امامیه است و (مصطفی حسینی طباطبائی) آن را در  آخوندھای شیعه
 کتابش(حل اختالف شیعه و سنی در مسئله امامت) نقل کرده است.

از ابراھیم بن قدامه بن حاطب از پدرش، و او ھم از علی بن ابی  -قصه 
چند نفر از اھل عراق «ه که گفت: الحسین ملقب به زین العابدین روایت شد

طعنه زدند، بعد  ھا آننزد من آمدند، از ابوبکر و عمر و عثمان یاد کردند و به 
گفت: آیا شما از مھاجرین اولیه ھستید که  ھا آنعلی بن حسین؛ خطاب به 

 فرموده:  ھا آنخداوند در مورد 

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

ُ
أ

ِ ٱّمَِن  وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ [الحشر:  ﴾٨ل�َّ

٨.[ 
اشانه و که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین غنائم از آِن فقرایھمچن«

او را  یه فضل خدا و خوشنودک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیاموال خود ب
 .»نان راستانندیدھند. ا یم یاریغمبرش را یخواھند، و خدا و پ یم
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 نیستیم. ھا آنآن چند نفر در جواب گفتند: خیر ما 
ھستید که خداوند  صگفت: پس شما از انصار و یاری دھندگان پیامبر 

 فرمود:  ھا آندر وصف 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ�  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم 

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�ِ  ۦَخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 ].٩[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱَك ُهُم فَأ

ن اسالم) را آماده یاشانه (آئکش از آمدن مھاجران خانه و یه پک یآنان«
ه کدارند  یرا دوست م یسانکمان را (در دل خود استوار داشتند) یردند و اک

 یازیاند، و در درون احساس و رغبت ن ردهکشان مھاجرت یش ایبه پ
شان را بر خود یمھاجران داده شده است، و ا ه بهک یزھائینند به چک ینم

ه از بخل ک یسانکازمند باشند. یه خود سخت نکدھند، ھرچند  یح میترج
 .»شان قطعًا رستگارندیو مصون و محفوظ گردند، ا ینفس خود، نگاھدار

 از انصار نیستیم. باز ھم در جواب گفتند: نه، ما
دو دسته تبرئه ساختید، و زین العابدین گفت: اما شما خودتان را از آن 

در  أدھم که شما از جمله کسانی نیستید که خداوند من ھم گواھی می
 فرماید: می ھا آنشأن 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغِفرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�ِنَ  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠ا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 ].۱۰[الحشر: 
ند: پروردگارا! یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک«

امرز. و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکما را و برادران ما را 
رأفت  یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جایھا نسبت به مؤمنان در دل یا نهکی

 .»یھست یو رحمت فراوان
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 ».سپس زین العابدین فرمود: بیرون شوید، خدا شما را لعنت کند
*** 



 

 
 

 

 ورزی در ُبغض و کینه افراطافراط در محبت و 

  ؟ی تو چیست دانی مشکل تو و فرقه به آن برادر شیعه گفتم: آیا می
 ؟دانم به نظر شما مشکل ما چیست در جواب گفت: نمی

گردد: افراط در  گفتم: مشکل تو و ھمه شیعیان در یک جمله خالصه می
ورزی، و این مشکلی است که نه تنھا شیعه،  محبت، و افراط در بغض و کینه

 برد. آن رنج میبلکه ھمه بشریت از 
کسی که دوستش داریم (مبارک) است، و آن که را دوست نداریم  

روی در محبت اشخاص  و حد وسط نداریم. یا زیاده  دانیم، نقطه (ابلیس) می
تاحد قداست و (پاک و بزرگ پنداشتن) و یا افراط در کراھیت و بغض 

 تاحد (نجس پنداشتن) است. ھا آناشخاص و کاستن از قدر 
ھمان اشتباھی است که یھود و نصاری در اعتقاد خود نسبت به  و این

مرتکب شدند، یھود از او متنفر بودند، و دعوتش را  ÷حضرت عیسی
نپذیرفتند، و برای قتل او توطئه چینی کردند، او و مادرش را فرزند زنا 

 ولی در واقع -منزه و دور از آن ھستند ھا آنھر دوی  -معرفی کردند
را از این که تن به آن حق دھند که حضرت  ھا آنسی تنفرشان از عی

آورده بود کور و نابینا شدند، و یھودیان بطور  أاز جانب خداوند ÷عیسی
پرورانند و او را نفرین  ی او را در دل می مداوم تا امروز ھم بغض و کینه

کنند، و مادر پاک و بزرگوراش را که مریم دختر عمران است؛ با  می
 کنند.  بد توصیف می ھای زشت و صفت

برای  ھا آنھستند، محبت  ھا آناما نصاری و مسیحیان درست بر عکس 
 -و خدا و به فرزند خدا خواندن) رسید به حد (تقدیس ÷حضرت مسیح
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ولی محبت آنان را  -خدا پاک و منزه است از اینکه پسر و فرزند داشته باشد
حالت ھردو  ، درکور و نابینا کرده است ÷در راستای بشر بودن ایشان

نقص و اشکال در فکر کردن و اندیشیدن است که منجر به نقص و خلل در 
ی امامیه در اعتقادات به ھمان بالیی گرفتار شدند که  گردد. شیعه عقیده می

ی  اند، و در محبت و دوست داشتن ائمه یھود و نصاری بدان گرفتار شده
کنند،  روی می راط و زیادهاطھار تا حد (غلو و تقدیس و معصوم پنداشتن) اف

تا حد (احتقار و پلید پنداشتن) مبالغه و  شو در بغض اصحاب بزرگوار
 کنند. روی می زیاده

به مثالی گوش کن در مورد این افراط و پاک و منّزه پنداشتن شأن 
نوار) تألیف آقای مجلسی است، در آن روایت ساختگی که در (بحاراأل شائمه

به خدا سوگند علم اولین و آخرین به ما «که گفت: از امام صادق آمده است 
داده شده است، یکی از یارانش پرسید: فدایت گردم آیا نزد شما علم غیب 

دانم چه که در پشت مردان و  ھست؟ امام جعفر گفت: وای بر شما من می
ھایتان  ھایتان را بگشایید و چشم در رحم زنان ھست، وای بر شما باید سینه

ا حجت خدا بر خلق خدا ھستیم، و جز دل مؤمن نیرومند بینا باشد، م
ھای تھامه قوی باشد، البته فقط به اذن  ظرفیت آن را دارد که مانند کوه

تان حساب  ریزه ھای کوه تھامه را برای خدا، والله اگر بخواھم ھمه سنگ
گفتم، و ھیچ شب و روزی نیست که  کنم، دقیق تعداد آن را به شما می

شوند، به  گونه که مردم متولد می در آن متولد نشوند، ھمانھا  سنگ ریزه
خدا سوگند با ھم کینه توزی و دشمنی خواھیدکرد، تا این که بعضی از شما 

 ».بعض دیگر را خواھد خورد
و در کتاب (الکافی) کلینی از عبدالله بن بشر از ابی عبدالله روایت شده 

دانم  ھستند، و می ھا آنسمکه در زمین و آ چه دانم آن من می«که گفته: 



 ٦١   ورزی ُبغض و کینهافراط در محبت و افراط در 

 

دانم چه شده و آن چه  در جھنم است، و می چه در بھشت و آن چه آن
 ».خواھد شد..

تر از آن افراط را دیده ای، و انحرافی را در  آیا افراطی بیشتر و بزرگ
 ای؟ اعتقاد ھمچون آن انحراف دیده

از غیب خبر  ھا آنپیشوایان شما معتقدند که  -ای برادر محترم -پس
چه در پشت مردان و رحم زنان است، و نیز به آن چه در زمین  دارند، و به آن

گاه ھستند، و از آن چه در بھشت و جھّنم است خبر  ھا آنو آسم است آ
گاھند، بلکه ائمه کار خلق آفرینش  دارند، و به آن چه شده و خواھد شد آ

، پس بعد از این ھمه کشند کنند و تصویر ھمه چیز را در این دنیا می می
 ؟اید گویی چه کاری را برای خدا باقی گذاشته افراط و مبالغه

اید،  این (افراط و تفریط) یک درد قدیمی است که شما به آن مبتال شده
گونه که قبل از شما یھود و نصاری به آن مبتال شدند، و شما را دچار  ھمان

زمانی به  صپیامبر کوری و تاری دید و عدم ادراک حق روشن کرده است.

كما اطرت  تطرو� ال«آن درد کشنده اشاره کرد که رو به اصحابش فرمودند: 
 روایت بخاری. »اهللا ورسوهل عبد اهللا، فقولوا: نا عبدأنما إانلصاری ابن مر�م، 

گونه که نصاری پسر مریم را تمجید کردند، من  یعنی: مرا تمجید نکنید ھمان
 ی خدا. بگویید بنده و فرستاده خدا ھستم،  و فرستاده  بنده

ھای پیشین از جمله یھود و نصاری  آری.. به حقیقت دچار درد ملت
افراط و زیاده روی کردید تا  شاید، در (محبت وپاک کردن) آل بیت شده

جایی که او را به مقام (الوھیت) و(ربوبّیت) رساندید، و اما (خوارج) آن 
دشمنی کردند تا او را به قتل  سگمراه، با امام علی -خونین -ی فرقه

 رساندند. 
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ی محبت و ُبغض پایبند به حق و  اما اھل سنت و جماعت در قضیه
راستی ھستیم، به دور از افراط و تفریط، و دور از مبالغه و انحراف، نزد ما 

اشخاص معصوم یا مقدس و پاک  صاھل سنت و جماعت جز پیامبر بزرگوار
از جانب پروردگار تبلیغ  رابطه با آن چهشده وجود ندارد، و تنھا او در 

کنند، و گاھی به  کند معصوم است، و سایر مردم گاھی به حق اصابت می می
روند، معصوم کسی است که خدای عزوجل او را مصون و محفوظ  اشتباه می

 ی خدا ھستم. فرمود:) من بنده و فرستاده صگرداند، (رسول خدا
*** 



 

 
 

 

 پیروی کورکورانه از علمای دین

ھایی که در ھمه نقاط جھان شیعه از آن رنج  یکی از بارزترین پدیده
انسان شیعه جز با تقلید از یک مرجع  ی مرجعیت است، چون برند قضیه می

تواند از  دینیش صحیح نیست؛ و نمیھای  دینی شیعه عبادات و فعالّیت
جاذبه و تأثیر آن مرجع دینی نجات و رھایی یابد، و این امر به نسبت (مقلد) 

فکری و جایگاه اجتماعی قرار  یکسان است در ھر سطحی از علم و روشن
 کند. گرفته باشد فرقی به حال او نمی

اعتقاد تقلید و پیروی از مرجع دینی در زندگی انسان شیعه یک مبدأ  
نماید برای پیروانش در امور  ای است، و فتوایی که مرجع دینی صادر می پایه

ید، و  آ ریز و درشت و کوچک و بزرگ دینی ایشان الزام و اجبار به حساب می
 کنند. در تمام امور دنیوی خود از او تقلید می حتی

ای معروف است، ھمچون   ی شیعه مسئله بندی در جامعه طبقه و رتبه
ی کاتولیک، بنابراین  به بندی (قداست) موجود نزد نصاری به ویژه شاخهرت

افراد زیادی را  ھا آندر عراق و خلیج فارس از نویسندگان شیعه و علمایان 
دیدیم که در مورد تقدیس و تعظیم آیت الله (سیستانی)، و قبل از او در 

زیادی را به مقاالت  مورد آیت الله العظمی خویی و محمد باقر صدر و غیره
 اند. ی تحریر در آورده رشته

از زمان تشکیل دولت صفویه و انتشار مذھب شیعه در ایران با استفاده از 
خشونت؛ در جامعه شیعه برترین امتیارات اجتماعی به مرجع شیعه  قدرت و

واگذار شده است، و تا کنون ھم آن تأثیر و جایگاه برای آخوند و مرجع شیعه 
 دارد. به جای خود قرار
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دھد که  می  جایگاه و امتیاز سخن مرجع دینی شیعه را طوری جلوه
و روان و دل شیعه داشته باشد،  ترین اھمیت و قداستش را در روح بیش

بنابراین انسان شیعه توان رد کردن حرف مراجع شیعه و مصاحبه و مناظره 
نظرش را بر او کند و  با آخوند و مرجع دینی را ندارد، چگونه با او مناقشه می

نماید در حالی که آن مرجع نمایندگی امام غایب (مھدی منتَظر) را بر  رد می
 ؟ی امامیه؛ وکیل اوست ی شیعه عھده دارد و در میان اّمت و جامعه

توانیم عّلت پیروی کردن عموم شیعه از علما و مراجعشان را  از آنجا می
مانند رد کردن بر امام  ھا آندرک کنیم و بشناسیم، و بدانیم که رد کردن بر 

است، و رد  صچون رد کننده بر رسول خدا غایب است، و رد کننده بر امام
 چون رد کننده بر خدای تعالی است!!. صکننده بر رسول خدا

از این دیدگاه انسان شیعه جرأت و جسارت مناقشه و جواب دادن به 
عیت و پیروی و مرجع دینی را ندارد، و تنھا کاری که بر او واجب است تب

 تسلیم شدن و گردن نھادن و تواضع و فروتنی در برابر حرف اوست.
این آخوند و  و این در واقع و حقیقت پیروی کورکورانه و تسلیم شدن به

آن آخوند شیعی است، او در واقع مانند شاگردی است در زیر دست استاد 
ال من بیا.. گوید: چراغ عقلت را خاموش کن و دنب جاھل که به شاگردش می

ھمانطور بدون مناقشه و مناظره و فکر کردن، و بدون علم و اطالع درست 
 باید پیروی کند.

ی امامیه خارج  در پرتو این تقلید کورکورانه ھر کسی که از مذھب شیعه 
اذیت و آزار و تبعید و یورش و بدنام کردن  شود، یا سرپیچی کند، در معرض

و خواھد شد، و گاھی تا مرز قتل او ادامه و تحقیر علم و شھرت روبرو شده 
گونه که برای بسیاری از بزرگان شیعه پیش آمده، کسانی که  یابد، ھمان می

که خدا به  اند، بعد از این انحرافات را کنار گذاشته و به آن خرافات پاسخ داده
ی ھدایت و توفیق و ملحق شدن به جمع اھل سنت و جماعت و ترک  وسیله



 ٦٥   پیروی کورکورانه از علمای دین

 

 (برقعی) عالمهعدم پذیرش آن بر آنان منت نھاد. از جمله مذھب شیعه و 
(بت شکن) که در نقد  ھای مھمی مانند ی امام رضا و صاحب کتاب که نوه
 (الکافی) کلینی نوشته و اساسًا آن را باطل و ملغی کرده است. کتاب
گری) و  ھمچنین استاد احمد کسروی صاحب کتاب (شیعه و شیعه 

 ة(الثوراحب کتاب (الشیعه و التصحیح) وکتاب استاد سیدموسی موسوی ص

اسی يالس (تطور الفكرو نیز استاد احمد کاتب صاحب کتاب  ،البائسه)

که در آن وجود امام مھدی منتَظر را نقض انکار کرده است.  )عييالش
ھمچنین آقای آیت الله العظمی ابوالحسن االصفھانی و سید حسین موسوی 

 کنند).  (اھل بیت از خود دفاع می )خي(هللا..ثم للتارصاحب کتاب 
ی شیعه که از  ھا جمع زیادی دیگر از علماء و اساتید برجسته عالوه بر این

ی  ھای شیعه مند شده و تمام خرافات و افسانه نعمت ھدایت الھی بھره
 (صفوی) خونین و تروریست را رھا کرده اند.

سپس امام برقعی فرزند امام ابوالحسن اصفھانی با ترور به قتل رسید، 

کشته  عا)ي(رمحهم اهللا مجگونه که احمد کسروی و سید حسین موسوی  ھمان
 و ترور شدند.

اما بزرگواران موسی موسوی و احمد کاتب در معرض ضرب و تھدید و 
 برای (وھابیت) مواجه شدند. اذیت و اتھام به مزدوری

ین اواخر آیت الله العظمی محمد حسین فضل الله با اذیت و بدنام و در ا
شدن و خلع مقام مرجعیت و اتھام به مزدوری برای آژانس اطالعاتی امریکا 

ھایی  ی او کتاب از طرف منبرھای حسینیه و عزاداری مواجه گردید و در باره
ن تالیف دھد..) بر ضد ایشا را نظیر کتاب (حوزه علمیه علیه انحراف رد می

 کردند، و خیلی چیزھای دیگر...
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ھای کورکورانه که ذکر شد در  ترور و تعصب  ام، آن ای رفیق شیعه
است  ترین صورت و اشکال خود صورت گرفت که یادآور دولت (صفوی) زشت

کرد، و اقدام به سر بریدن و کشتار  که در گذشته بر ایران حکومت می
را مجبور به  ھا آنکردند، و  نی میھا سنی ایرا جمعی و ترور ملیون دسته

ی امامیه (صفوی) کرد، و این حوادث در ایران اتفاق  پذیرش مذھب شیعه
افتاد است. و در اثنای حکومت صفوی بر عراق در عصر حاضر ھم این حادثه 

 اتفاق افتاد.
آن ترور و خفقان در واقع دولت بزرگ ترور و ارعاب (امریکا) و دست 

اندازد که رئیس جمھور آن جورج  یل) را به یاد ما میی او (اسرائ پرورده
ی یازده سپتامبر با تمام وقاحت و صراحت  بوش پسر؛ بعد از حادثه

 ».دشمن ما است کسی که با ما نیست..«وگستاخی گفت: 
ی صفوی  در حقیقت مذھب تشیع دوازده امامی وارد مذھب شیعه 

و معروف شیعه   دهگونه که متفکر آزا ی علوی، ھمان شدند، نه شیعه
(دکترعلی شریعتی) در کتاب (تشیع علوی..و تشیع صفوی) این موضوع را 

 روشن کرده است.
احترام شیعه به مرجعیت و پایبند بودنش به آن چه از او صادر  آری..

شود قابل ستایش است، و اگر آن احترام و تقدیر به مرجعّیت از روی  می
گاھی و بصیرت عدم تعطیلی بخشش بزر باشد نوعی » عقل«گ الھی آ

موفقّیت و است. ولی قرآن مجید بشریت را به تفّکر، تعّقل، بصیرت و تدّبر 
چراغ عقلت را خاموش «دعوت کرده است، نه به تبعیت و پیروی کورکورانه: 

در ھر » استخدام کن«، بلکه بخشش پروردگارت را »کن و از من پیروی کن
ھیچ  صاکیدًا غیر از پیامبرخداچیزی که پروردگارت را راضی گرداند، 

 ای معصوم نیست.  متبوع و پیروی شده



 

 
 

 

 سازی شیعه وسنی یک دعوت مخلصانه برای نزدیک

امروز امت اسالمی ما شامل تعداد زیادی مذاھب فکری و مدارس فقھی و 
ی مختلف است، بلکه در یک مذھب واحد تعداد زیادی ھا آنزبنژادھا و 

اختالفات زیادی در احکام و آراء  ھا آنمدارس فقھی وجود دارد، و بین 
 خورد. اجتھادی به چشم می

ترین  ای از اوضاع کنونی سّنی را بیان کنم که بزرگ توانیم چند نمونه می
باالترین سطح است.  مذھب اسالمی است و از لحاظ جمعّیت و پراکندگی در

شناسند، مانند کشور مغرب عربی  کشورھایی ھستند که فقط یک مذھب می
ادر مورد حکام فقھی اھل سّنت در میان چھار مذھب  بزرگ که مردم آنجا

فقھی (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) تنھا مذھب (مالکی) را به آغوش 
ھای مسلمان  و جمھوریکه در ترکیه، پاکستان، ھند،   چنان  گرفته اند. ھم

نشین استقالل یافته از اتحاد شوروی (سابق) پیروان مذھب حنفی بیش از 
ھای نه چندان دور اختالف بین  دیگر مذاھب انتشار یافته است. در گذشته

پیروان آن مذاھب داغ بود، حتی اختالف به جایی رسیده بود که پشت سر 
کردند. و در  ین عبادت نمیخواندند، و در مساجد مخالف یکدیگر نماز نمی

اذان و قامت و نماز بر اساس  مساجد حرمین (مسجدالنبی و مسجدالحرام)
 شد. ھر چھار مذھب اھل سّنت اقامه می

کنم که اختالف در مسائل فقھی به قضایای ازدواج و  اضافه می
بود، در بعضی از کشورھای عربی،   خویشاوندی سببی ھم سرایت کرده

کرد، و بالعکس. و حنبلی  ش با مرد شافعی را رد میحنفی ازدواج دختر
که آن چھار امام بزرگوار برخی  خواند، حال آن پشت سر مالکی نماز نمی

 اختالف بوجود آمده است. ھا آناند، اما میان پیروان  شاگرد برخی دیگر بوده
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که پیروان مذاھب سنی به قدری که به دالیل رسد  می امروز به نظر
دھند؛ به مذھب گرایی فقھی  شرعی برگرفته از قرآن و سنت اھتمام می

از  ھا آنی  دھند، بویژه جوانان متدّین، به این جھت که ھمه اھتمام نمی
و حتی گاھی فقھای یک مذھب بر  اند، نظرکرده گرایی صرف ی مذھب مسئله

دھند، و با این کار از مکتب فقھی  ت فتوا میاساس دیگر مذاھب اھل سنّ 
 کند. خود تجاوز می

تر به  اینک دانشمند بزرگوار (دکتر یوسف قرضاوی) اگر رأیی را نزدیک
گیرد، حال آنکه او  مذاھب سنی برمی  تر تشخیص دھد از ھمه حق و درست

چون دیگر  (حنفی) مذھب است. و سایر فقھای معاصر را بر او قیاس کن،
ساز بوده؛  ف مذھبی نزد آنان آنگونه که در میان گذشتگان مشکلاختال

نیست، بلکه ھمه مسائل به دلیل شرعی سرچشمه گرفته از دو اصل بزرگ 
 گردد. (کتاب و سنت) بر می

ی خود به چند  ھم به نوبه ھا آننزد شیعه نیز چنین است، زیرا  مسأله
امیه) که نزد شیعیان و مدرسه تقسیم شدند، دوانزده امامی (ام مذھب فکری
تر است، سپس (زیدیه) در یمن،  تر و شامل ی مدارس آنان بزرگ جھان از ھمه

ی ھند و در قسمتی از کشورھای شام وجود  و (اسماعیلیه) در شبه قاره
 دارد.

ی فقھی وجود  تر از یک مدرسه و حتی تنھا در یک مذھب شیعه بیش
کشورھای خلیج عربی و در  دارد. بعنوان نمونه مذھب (امامیه) موجود در

شان به دو قسمت  جمھوری اسالمی ایران را در نظر بگیر که پیروان
ی (شیخیه) ھم به  شوند، و گاھی فرقه گرا) و (اخباریه) تقسیم می (اصول

 شود که در برخی مناطق احساء و عراق وجود دارند.                    اضافه می ھا آن
گذشته تا حد جنگ و درگیری و انگشت نما  ھا در اختالف میان آن فرقه 

که شیخ (یوسف بحرانی) آمد و  کردن و افتراء و اتھام زدن پیش رفت تا این 
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ھای معروف خود در میان آن دو مدرسه  تالش کرد و توانست با یکی از کتاب
توافق حاصل کند، و بعد از او تعداد زیادی از فقھای امامیه به این راه ادامه 

گونه که نزد اھل سنت و جماعت اتفاق افتاد، پیروان مذھب  ھماندادند، و 
ی  مدرسه امامیه پارافراتر از اختالف مذھبی و فقھی گذاشتند، صاحبان

ترگردیدند، بویژه بعد از پیروزی انقالب  تر و عام اصولی نزد شیعه بزرگتر، غالب
ھا  ی اصولی اسالمی در ایران و تشکیل حکومت که از جانب مدرسه

ی امامیه، و  جا تنھا شیعه قدرت دارد، مخصوصا شیعه شود، و آن اھنمایی میر
در مسائل عبادی و شئون زندگی خویش به مرجع علمی و فقیه جامع 

گاه تر بودن، پاکی، عدالت.. تا آخر)  الشرایط که آو شروط عبارتند از (آ
 کنند. مراجعه می

برند تنھا در  ن میاما اختالف بین شیعه و سّنی آنگونه که برخی گما 
کند که اختالف  فروع نیست ، بلکه گاھی به اصول اعتقادی ھم سرایت می

ی (ازواج موّقت یا  ی فقھی فرعی ھمچون قضیه ا در اصول اختالف در مسئله
دانند، این  پندارند، و سنی حرام می را مباح می صیغه) نیست که شیعه آن 

طایفه در این ھردو  توقف شود،ای نیست که الزم باشد زیاد روی آن  مسئله
ی (اصول) است، مثال  تر مسئله ی مھم مسئله دلیل شرعی دارند، اما قضیه

ی جوھری و اساسی در مذھب امامیه  شیعه امامت تعیین شده را یک مسئله
و فرزندانش تا امام  سکنند که به امامت امام علی دانند و ادعا می می

اند، و امامت یکی از ارکان  نصوب شدهدوازدھم با نص صریح خداوند متعال م
 آن مذھب است.

ولی در مقابل؛ اھل سنت (امامت) را یکی از ارکان دین به حساب  
گونه که معتقد به منصوص بودن امامت (علی) و  آورند، ھمان نمی

ی بزرگوار دین و  از طرف خدا نیستند، لیکن آنان را ائمه شفرزندانش
و دارای بزرگواری و  صاھل بیت پیامبرصاحب جایگاه و نسب شریف و از 
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اختصاص ندارد  ھا آندانند؛ لیکن امامت تعیین شده به  احترام می
کنند، بلکه اھل سّنت تا مرز برتری دادن ابوبکر  گونه که شیعه ادعا می ھمان

روند، و این امر نزد اھل سّنت  پیش می شو عمر و عثمان بر امام علی
 معروف و مشھور است.

ی (معصوم بودن ائمه) شیعه اعتقاد دارند که یکی از  با قضیه در رابطه
جویند و  ضروریات مذھب امامیه است، از این رو به اقوال ائمه تمّسک می

کنند، و از  محسوب می صھای رسول خدا را در سطح فرموده ھا آنگفتار 
گذاری از زمان پنھان شدن امام (مھدی)  دیدگاه شیعه امامیه تشریع و قانون

 ر غیبت کبری متوقف شده است.د
اما اھل سنت به معصوم بودن ائمه اعتقاد ندارند، چون معصوم فقط 

از دنیا رحلت فرمودند تکمیل  صاست، و دین زمانی که پیامبر صپیامبر
 گردید.

ی دیگر سایه افکنده  ا ی معصوم بودن ائمه بر قضیه این تصور در مسئله 
ی (جرح و  فرقه پدید آمد، که قضیهکه در آن اختالف واضحی میان آن دو 

 ×تعدیل) است، یعنی از اعتبار انداختن راوی حدیث و تأیید صداقت راوی 
توانیم آن مصطلح را  است، و می صکه مخصوص راویان حدیث پیامبر بزرگ

ی (معیارھا و یا تصحیح و بھاگذاری) نامگذاری  به زبان معاصر به مسئله
کنیم که مخصوص رجال و راویان حدیث است، با ھمه اشخاصی که در میان 

اند، و احادیث  داشته صآنان است؛ از صحابه که افتخار مصاحبت با پیامبر
 زندگی و دین روایت کرده اند. زیادی را در رابطه با تمام شئون

اھل سنت در گرفتن و پذیرفتن حدیث و روایت، ھمه افراد صحابه را 
خواھم وارد بحث تعریف شوم که صحابه چه کسی  دانند. نمی عادل می

که در مورد تعریف صحابه میان سّنی و شیعه  است؟ اما نکته شایان ذکر ایم



 ٧١   شعیه و سنی سازی یک دعوت مخلصانه برای نزدیک

 

متی از اصحاب را تزکیه از آن دو دسته قسھرکدام  اختالف نظر ھست،
کنند و قبول ندارند، که به  را تزکیه نمی ھا آنکنند که آن قسمت دیگر  می

 عنوان مثال نه به صورت انحصاری ابوبکر و عمر و عثمان و ابوھریره از جمله
ھای  شان را قبول ندارند، اضافه بر آن؛ کتاب ھستند که شیعه روایت ھا آن

به ما  ھا آناز راه آن بزرگ مردان و غیر حدیث حاوی روایاتی ھستند که 
بینیم که اھل سّنت  رسیده، و در روایات شک افتاده است، از این رو می

ھای  که آن حدیث با احادیث کتاب احادیث (کلینی) را قبول ندارند مگر این
ھای  در عدم قبول کتاب صحیح اھل سّنت موافقت داشته باشد، شیعه نیز

که موافق  کنند، مگر این سان عمل می مسلم) بدینامام (بخاری) و امام (
 چه نزد آنان معتبر است.  باشد با آن

ی معکوس  ای از مسائل فقه و حدیث نتیجه و این قضیه بر بخش عمده
ھا  اختالف در معیارھا و تصحیح -به اصطالح جدید -داده است، و سبب آن 

 . و یا (جرح و تعدیل) خاص به اھل حدیث و راویان آن است
ی تحریف قرآن  که آن مسئله اینجا کم خطرتر از مسئلهرسد  می به نظر

باشد که در تاریخ اّمت اسالمی مناقشات طوالنی و مناظرات زیادی بر آن 
ی امامیه را  جریان داشته است، به این جھت اھل سنت و جماعت شیعه

 کنند که در میان تفاسیر علمای شیعه ی تحریف قرآن می متھم به مقوله
ھای دروغ و غیر  ھا چند نمونه از آن تحریف ثبت شده است، و در آن کتاب

اند، از قبیل کتاب (فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب  واقعی را ذکر کرده
 رب االرباب) تالیف نووی طبرسی.

ھر چند که اغلب مسلمانان امروز از شیعه و سنی قایل به محفوظ و  
 ستند.مصون بودن قرآن کریم از تحریف ھ
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بینیم که اختالف  و ھرگاه به مسائل عبادتی ھمچون (روزه) بنگریم می
ی(الی) منجر به اختالف در  گردد، و تنھا کلمه به طبیعت لغت عربی برمی

 یک قضیه گردید.
بعد از روزه گرفتن مذکور در » فطر«  ی اھل سنت و جماعت از کلمه 

  فرماید: ) که می۱۸۷ی (بقره: ی شریفه آیه

واْ  ُ�مَّ ﴿ تِمُّ
َ
َيامَ ٱأ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ َّ� ١٨٧﴾. 

 .»دیسپس روزه را تا شب ادامه دھ«
کنند که آن (الی) حدی است، یعنی: به محض غروب  استنباط می

اند که (الی) برای  چنین فھمیده افطاراست، اما شیعه از آن خورشید زمان
یعنی ورود  (غایت) است، و گریزی از وارد شدن زمان غایت در مغّیا نیست،

جزئی از شب (حدود یکربع ساعت بعد از غروب) اجباری است، آنگاه فطر و 
ی  ی مسائل فقھی را از جمله مسئله گردد، و بقیه روزه شکستن واجب می

وضو یا طھارت و حیض و غیره یک اختالف علمی است که ناشی از اجتھاد 
 در فھم متن قرآن مجید است.
خواھند مخالف سنی باشند، و ھمچنان سنی  من معتقدم که شیعه نمی

دوست ندارند که در آن قضایای علمی با شیعه مخالفت داشته باشند، پس 
 پیوندد.  اختالف در فھم کالم الھی ناگزیر بوقوع می

کند بپرھیزیم،  گویم اگر از مسائلی که ما را متفرق می از اینجا من می
دسته ممکن خواھد بود حد اقل در قضایای اختصاصی ھردو  برای فرزندان

آورد، بعنوان  سازی بوجود  خودشان ھمدیگر را یاری کنند، و نوعی نزدیک
 مثال 

ھای خونینی را بر عھده ندارم که  ما فرزندان معاصر مسئولیت جنگ اوال:
 -شود از ما سؤال نمی ھا آنی  ی کرام اتفاق افتاده و درباره در عصر صحابه

 است:  ی ما چنین توصیه فرموده وند به ھمهخدا
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ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ� ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا  َٔ تِۡلَك أ لُوَن َ�مَّ

 ]١٣٤البقرة: [ ﴾١٣٤َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
ه کبودند  یشان قومی!) ا؟به ھر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا«

آنچه به چنگ آوردند متعّلق به خودشان است، و آنچه شما  رفتند،مردند و 
ده یاند از شما پرس ردهک ید، از آن شما است، و درباره آنچه میا فراچنگ آورده

 .»شود ینم
ھرگاه در آن مسئله توافق حاصل گردید؛ حتمًا در فراھم کردن عوامل و 

سازی میان شیعه و سنی قدمی به جلو  دھی و نزدیک اسباب آشتی
 ایم. برداشته
کدام از ما فساد اداری و مالی و اخالقی را در جوامع اسالمی و  ھیچ دوم:

ھای انسان  مسلمین دوست نداریم، پس برای مبارزه با آن بیماری که ویژگی
 کند بیایید ھمکاری کنیم. اش را تخریب و ویران می و زندگی آینده

در مقابل خطراتی که عموما ما مسلمانان را در این منطقه از جھان  سوم:
اند بصورت یک صف واحد ایستادگی کنیم، چرا که دشمنان خدا  احاطه کرده

گیرند، بلکه در نظر  (شیعه و سنی) بودن ما را در نظر نمی صو پیامبر
شویم، و به خاطر  ھمه ما مسلمان ھستیم، و در یک کلمه خالصه می ھا آن

سازجلب  ی سرنوشت ی انفال توجه ما را به آن قضیه آن قرآن در سوره
 کند: می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض� إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ�  �َّ
َ
�ِض ٱَ�َفُرواْ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
�ۡ 

 یاران برخی یافرند، برخکه ک یسانکو « ]٧٣[األنفال:  ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ 
و ھمسنگرند.  یبا مؤمنان ھمرأ یاز باطل و بدسگال یجانبدار گرند (و درید

ه اگر کد) یوشکمان بید و در حفظ عھد و پیرینگ یشان را به دوستیپس ا
 .»دھد یم ین رویدر زم یمید فتنه و فساد عظینکن نیچن
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پس گزیری از وحدت و تعاون بر نشر اسالم و دعوت به سوی آن در این 
 سازی. ی نزدیک ، این قدم سوم بود در مسئلهجھان آشفته و پریشان نیست

دعوت به سوی گفتگوی سازنده میان پیروان آن دو مذھب بزرگ  چھارم:
گری که جز تفرقه و اختالف و  زا و تعصب و طائفه و پرھیز از مسائل تنش

ای را برای ما در برندارد. ای سروران برای ما کافی است  جنگ و جدال بھره
ھایی که پارچه  ثمانی و صفوی عبرت بگیریم. جنگھای دو عھد ع از جنگ

ی اسالم را پاره پاره کردند، گفتگو یک مبدأ و اصل مشروع اسالمی  تنه
ھای  بینیم گفتگو در بین کلیسا دار است، ننگ است بر ما که می ریشه

شود، ولی بر ما  مختلف و مذاھب نصرانی متعدد مفید و مثمر ثمر واقع می
وار است که با ھم به گفتگو بنشینیم، پس به ھمه اھل اسالم سخت و دش

نوع گفتگوی فردی یا جمعی در ھمه سطوح و در اطراف مسائل مورد 
کنم. و اینجا قبل از ھمه نوبت علمای دین  اختالف به گفتگو دعوت می

 در آن خصوص الگوی خوبی ھستند. ھا آناست، 
دعوت بسوی احترام و رعایت حقوق و کرامت انسان؛ ھر مذھب  پنجم:

گرایی و شلی و  گری، گزینش، حزب یا نژاد و زبانی داشته باشد، و از طایفه
سستی دور باشیم، و بدین ترتیب دعوت بسوی آزاد اندیشی و آزادی فکر و 

 ھا و مسائلی دیگر که خداوند عقیده و آزادی نقدسازنده دعوت کنیم، که این
 فرماید: توصیه فرموده، و می ھا آنما را به حفظ و صیانت از 

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم ﴿  ].٧٠[اإلسراء:  ﴾٧٠۞َولََقۡد َكرَّ
پندار و گفتار و  یرویار، نیزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختیا آدمم«

 »ایم.... مورد اکرام قرار داده ره)ینوشتار، قامت راست، و غ
بندی بین جنس یا  آدم بدون فرق و جدایی و بدون امتیاز بنیی  پس ھمه

 رنگ یا نژاد نزد خدا گرامی ھستند.
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برای ھوشیاری و بیداری بخشیدن به کشورھای عربی و اسالمی  ششم: 
گری مبغوض و  به طور عموم تالش کنیم و تالش نماییم، دور از فضای طایفه

ال ارعاب و افراط و ھا و اشک تجزیه طلبی، و پرھیز از تمام صورت
صورت منجر به تشکیل  مآبی و سختگیری منفی، چرا که در غیر این خشونت

گیرد و نه  شود که نه آرام می دریایی از خون در کشورھای اسالمی می
 آیند. کوتاھی می

کاشت مبادی گذشت و انسانیت، به ھنگام ارتباط بین افراد این  ھفتم:
گونه  مسلمان برادر مسلمان است، ھماندو مذھب بزرگ، بخواھد یا نخواھد 

ھمه اھل یک  ھا آنکریم آمده است، مؤمنان ھمه با ھم برادرند،  که در قرآن
گیری امیرمؤمنان  و یک قبله ھستند، موضع صدین، و دارای یک پیامبر

بھترین الگو است، او در پرداختن به جنگ با خوارج  سعلی بن ابی طالب
شما را از نماز «گفت:  ھا آنتاب عمل نکرد، و به که بر او شوریده بودند با ش

کنیم، و شما را از  خواندن در مساجدی که مربوط به ما است منع نمی
داریم، و تا شما اقدام به جنگ نکنید وارد جنگ باشما  برگشتن بازنمی

که خوارج خون حرام را ریختند و شمشیر را مقابل آنان   وقتی» شوم.. نمی
را  ھا آنبجنگد و دست  ھا آنمنان واجب گردید که با کشیدند، بر امیرمؤ

   کوتاه کند، تا این که به دست یکی از خوارج گمراه به شھادت رسید.
ی از تقویت اعتماد بین پیروان این دو مذھب نیست، ھرگاه گریز ھشتم:

و راستگویی وجود نداشته باشد،   اینجا نوعی تبادل اعتماد مبتنی بر صراحت
با  ھا آنه رویکرد دو جانبه اتفاق بیفتد، پس نباید یکی از ممکن نیست ک

طرف مقابل خیانت کند، و نباید طرف را متھم کنند، و نسبت به نیات طرف 
ھا  بدگمان باشند، زیرا محل نّیات قلب است و خداوند حتی از صاحب قلب

گاه ھا آن به  چه امروز و تر است، ما حق نداریم جز بر ظاھر حکم کنیم، آن آ
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قبل از ھر چیز برای ما مطلوب است تصریح و راستگویی است، اّول 
 گویی و صداقت، سپس دست دادن و ارتباط.  صراحت

دھی و  قطعًا وجود تبادل اعتماد و اطمینان متقابل برای شروع آشتی
تقریب بین شیعه وسنی امری اساسی است. در اینجا گفتگویی را ذکر 

اگردش دایرگردید، شاگرد از معلمش کنم که در بین حکیم چینی و ش می
 پرسید:

ھا بر اساس چه چیزی استوار  ای استاد شایسته! به من بگو دولت 
 ھستند؟

حکیم در جواب گفت: بر اساس سه چیز: لشکر، سپس کار و بعد  
 اعتماد.

یک  بخواھیم یکی از این سه چیز را رھا کنیم از کدامھرگاه  شاگردگفت: 
 ؟دست بکشیم بھتر است

 حکیم گفت: از لشکر.
شاگرد گفت: اگر بخواھیم از دّومی دست بکشیم از میان آن دو که باقی 

 ؟ماند از کدام دست بکشیم
حکیم گفت: از کار، اما ای شاگرد نجیب ممکن نیست که از اعتماد 
دست بکشیم و دولت ھمچنان پابرجا باقی بماند، چون مردم تنھا به 

تبادل اعتماد و محبت کنار ھم زندگی و  نزد خود دارند از ی آن چه وسیله
 کنند. داد و ستد می

ی عربی و اسالمی  و این مصداق ما پیروان آن دو مذھب بزرگ در منطقه 
است، و خالصه این که آن نکته مصداق احوال و اوضاع ماست. بدیھی است 
که بر ماست ابتدا به مصلحت وطن و سرزمینمان بیندیشیم، سپس مصلحت 

ملتمان را در نظر داشته باشیم و بدان بیندیشیم، و پیش از ھمه فرزندان و 
ی  و بعد از ھمه به فکر مصلحت دین اسالم عزیز باشیم که خداوند به وسیله
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آن ما را عزیز کرده و عّزت بخشیده است. سپس الزم است ھمه بدانیم که ما 
ر که د ھمه مسافران یک کشتی ھستیم، ھرگاه که کف کشتی سوراخ شود آن

 گرفته نجات نخواھد یافت.  ی باالی کشتی ھم قرار طبقه
ی اّمت  مطالب فوق یک دعوت راست و درست و مخلصانه است از ھمه

سازی توجه کنند و در مورد آن  اسالمی خواستارم به اسباب و عوامل نزدیک
تر تالش  ای وسیع و با گذشت و اعتماد بیش بیندیشند برای بناسازی آینده

و در  نمایند، و باید در اموری که مورد اتفاق ھمه است با ھم ھمکاری کنیم،
 اختالف داریم معذرت یکدیگر را پذیرا باشیم. ھا آناموری که در 

ھای خیر و  ی ما را به سوی راه از خدای متعال خواستارم که دست ھمه
 امنیت و صلح برای وطن و امت اسالمی بزرگمان بگیرد.





 

 
 

 

 پایان

فقط به این دین بزرگ وابسته شده ھا  انسان ی و بعد. سرنوشت ھمه
برای ما آورده، نه بر طبق آن چه  صچه پیامبر است؛ ولی مطابق با آن

 رسد، در ھا. به ھیچ انسانی سود و منفعت نمی علمای ادیان و مذاھب و فرقه
ر گرفته باشد که در روز قیامت نزد خداوند پروردگار ھر زمان و مکانی که قرا

 جھان عذر بیاورد و بگوید:

َضلُّونَا ﴿
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا بِيَ�۠ ٱَوقَالُوا ٓ َءاتِِهۡم  ٦٧لسَّ َر�ََّنا

 ]٦٨-٦٧[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ  ۡلَعَذابِ ٱِضۡعَفۡ�ِ ِمَن 
م و آنان یا ردهک یرویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیگو یو م«

اند. پروردگارا! آنان را دو چندان  ردهکاند و گمراه  ما را از راه به در برده
 ین ترّحمیمترکامًال از رحمت خود به دور دار (و کشان را ین، و اکعذاب 

 .»)شان منمایبد
ی بسیار مھم و بزرگ است، زیرا  ی اعتقاد یک مسئله حقیقت قضیه 

ی اعتقاد سرنوشت دنیا و آخرت است، ھرگاه تصور در اعتقاد و در  مسئله
امور مربوط به عبادت نادرست باشد، در حکم کردن بر دیگران ھم نادرست 

تر است، چون در آخرت سرنوشت  خواھد بود، اما در آخرت قضیه خیلی مھم
 رجام یا بسوی بھشت است یا جھنم (اعاذناالله).و ف

ھا حقایق علمی و قواعد فکری  آزاد، عاقل و منصف، این ی ای شیعه
را پیش روی تو بگذارم  ھا آنوعقلی و اساسیات منطقی ھستند، که خواستم 

و تفکر و اندیشه زیاد  ھا آنکه خداوند مّنان تو را موفق به عمل به  به امید این
گیری برای موروثیات  اند، و به دور از تعصب، خودگیری وسختو مفید گرد
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فکر  ھا آنآباء و اجداد، و یا متأثر شدن به محیط خانواده و محیط زندگی به 
کنی بدان امید که خداوند توفیق استفاده مثمر از آن را به شما عنایت 

 بیاندیشی، پس مسئولیت در اصل و اساس فردی است: ھا آنفرماید و به 

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ وَ ﴿
َ
كَِ�ٰٗبا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�ُنقِهِ  ۥُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �

 ٱ ١٣يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا
ۡ
[اإلسراء:  ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا ۡ�َۡومَ ٱكَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ۡقَرأ

١٤ - ١٣.[ 
م (و او را یا ختهیبند) به گردنش آو را (ھمچون گردن یسکما اعمال ھر«

ه کرا ( یتابکامت یم) و در روز قیا دار رفتارش ساخته ردار و عھدهکگروگان 
ه گشوده به (دست) او کم یآور یرون میب یو یارنامه اعمال او است) براک
تاب (اعمال) خود را بخوان (و کشود:)  ی(در آن روز بدو گفته م. رسد یم

ه خودت امروز حسابگر کاست  یافکش را بدان). یا شقاوت خویت سعاد
 .»یشتن باشیخو

اش تمنا  دار و مخلصی است که برای برادران شیعه این کالم برادر دوست
که دوستداران و  ھم در زمانی ھا را دارد، آن و آرزوی نیل به ھمه خیر و خوبی

 یابند. مخلصان کم

 .نيالعاملهللا رب  ن احلمدأآخر دعوانا و
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