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اي علمي است با يكي از سران شيعه اثنا عشري در مورد  اين كتابچه مناظره
كنندة آنها، و اين مناظره  اصول الهي هدايت بخش ما، و اصول شيطاني گمراه

دهللا با پيروزي حق و شكست باطل به پايان رسيد، و اهل سنت همواره الحم
شان  خواري و ننگ از چهرهسربلند و پيروزند و شيعه اماميه سرشكسته، 

  هويداست.
  :فرمايد پس ستايش خداوندي را سزاست كه مي
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  ».است يباطل نابود شدن يقيناد، و باطل نابود شد؛ حق آمو بگو «
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  اهداء

زند و از  چنگ مي صبه هر مسلمان پاكي كه به كتاب خدا و سنت پيامبر بزرگوارش
كند، و خويشـاوندان و آل بيـت    پيروزي مي صراه مؤمنان يعني اصحاب بزرگوار پيامبر

 دارد. را دوست مي صپيامبر

ورهـاي گـروه رسـتگار    كنم تا بيش از پيش به اصولي كه با اين كتاب را به او اهدا مي
 هاي آن استوار است تمسك بجويد. (اهل سنت) بر پايه

نمايد و براي نشر سنت و مبـارزه   به هر عالم و دانشمندي كه بر علم خويش عمل مي
كوشد. تا بداند كـه در راه   كند و در راه پيروزي حق و نابودي باطل مي با بدعت تالش مي

نمايند و در مقابل مشركان  ي دارد كه او را ياري ميمبارزه با اهل بدعت و گمراهي برادران
 كنند. و كّفار سينه سپر مي

و به هر كسي كه در ميان راههاي تفرقـه و گمراهـي بـه دنبـال صـراط مسـتقيم خـدا        
 گردد. مي

تا حق را از باطل و هدايت را از گمراهي و سـنت را از بـدعت و ايمـان را از كفـر و     
  اري را از ناكامي تشخيص بدهد و بداند.پاكيزگي را از آلودگي و رستگ

ريزد كه جنايتكاران با  و به هر كسي كه براي وحدت پوچ و تقارب دروغيني اشك مي
  دهند.  دالن و آنان را كه حسن نيت دارند فريب مي آن ساده

تا بداند كه در ميان نور و ظلمت و در ميان كفر و ايمان و در ميان پرهيزگاري و 
اي وجود ندارد. و تا آن كه بداند كه مسلمان راستين به ستمگران و  نهديني راه ميا بي

كند كه  شود زيرا او به فرموده الهي عمل مي گرديد و به آنان متمايل نمي گمران نمي
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  مقدمه

هدی يئات اعمالنا، من يعنه و نستغفره، و نعوذ باهللا من شرور انفسنا و سيان احلمدهللا، حنمده و نست
له، واشهد اّن  يكضلل فال هادی له، و اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شر ياهللا فال مضل له، و من 

  و بعد. .نيه و علی آله و صحبه امجعيعل كه و سلم و بار يعبده و رسوله، صلی اهللا عل حممداً 
روايت شده است كه امت اسالمي به هفتاد و سه  صدر حديث صحيح از پيامبر

گروه روند.   گروه تقسيم خواهد شد و همه اين گروهها به جز يك گروه به دوزخ مي
اند چنگ  و اصحابش بر آن بوده صبررستگار همان گروهي است كه به آنچه پيام

زند، همان اصحابي كه آنان پيشواي مؤمنان و سرور پرهيزگاران و بهترين مردم بعد از  مي
اند، خداوند متعال  پيامبران هستند، و بهترين امتي هستند كه براي هدايت مردم آفريده شده

  فرمايد: مي
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رستگار (اهل سنت و الجماعت) بر آن هستند براساس تمسك به سنّت پيامبر و پيروي از 
  اه مؤمنان استوار است.ر

علماي گروه رستگار, اصول گمراهي هفتاد و دو فرقه ي گمراه,  كه سزاوار و عيد 
اند كه  اند و همه به اين نتيجه رسيده و بر آن اتفاق كرده دوزخ هستند را بررسي نموده

يعه ها شيعه هستند و آنان آن را شيعه باطل، يا شيعه گمراهي، و يا ش ترين اين فرقه گمراه
هاي اسالمي است زيرا آنها  ترينِ فرقه اند. شيعة هوا و هوس گمراه هوا و هوس ناميده

قومي هستند كه باورهايشان نه براساس عقل استوار است و نه مستندي شرعي دارند، پس 
  ترند. آنان مانند حيوانات بلكه گمراه

خودشان تقريباً به نمايد اين است كه شيعه گمراه  تر از اين مي و آنچه مشكل را بيش
ترين آن، فرقه اثنا عشري است، چون اثنا  سيصد گروه گمراه تقسيم مي شوند و گمراه

اند، و هر جا كه صراط  هاي گذشته و كنوني، محكم چسبيده ها به همه گمراهي عشري
  نمايند. مستقيم باشد با آن مخالفت مي
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كننده استوار است،  مراهدين و آئين اين فرقه گمراه براساس اصولي بسيار پوچ و گ
دين آنها بر پايه ترديدافكني در حّقانيت كتاب خدا و بر پايه انكار سنّت و غلو در ائمه و 

و مخالفت با آنها استوار است، و همچنين دروغ و نفاق و فريب  صتكفير صحابه پيامبر
ارزه با و تجاوز به زنان به نام صيغه و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم به نام مب

دشمنان اهل بيت از اصول دين آنهاست. آنها مدعي هستند كه آنان پيروان اهل بيت 
باشند و حال آن كه آنها بزرگترين مخالفان اهل بيت هستند و بلكه از رهنمود اهل  مي

بيت متنفّر و گريزانند. اما با وجود گمراهي و فساد و دروغ و نفاقي كه شيعه اماميه با 
اين روزها فعاليت زيادي مي كنند تا مردم را از راه حق و صراط مستقيم خود دارند در 

كند تا سعي و كوشش  بازدارند، شيطان در اين راستا ياور آنهاست و آنان را تشويق مي
خود و وقت و مال خود را براي نشر و گسترش بدعت خويش و فراگيركردن كفر خود و 

  نمودن باطل خويش مبذول دارند.  ياري
  فرمايد:  داوند متعال ميو خ

﴿ ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x! x. tβθà) Ï!Ζãƒ óΟ ßγs9≡uθøΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁu‹ Ï9 tã È≅‹Î6y™ «! $# 4 $yγtΡθà) Ï!Ζ ãŠ|¡sù §Ν èO 

Üχθä3s? óΟ Îγø‹ n= tæ Zοt� ó¡ym §Ν èO šχθç7 n= øóãƒ 3 zƒÏ% ©!$# uρ (#ÿρã� x! x. 4’ n< Î) zΟ ¨Ψ yγy_ šχρç� |³øtä† ∩⊂∉∪ u”� Ïϑ u‹Ï9 ª!$# 
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tΛ ©yγy_ 4 š�Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝèδ šχρç� Å£≈ y‚ø9 كافران اموال خود را خرج « ]37و  36األنفال: [ ﴾ ∪∠⊃∩ #$

خواهند كرد اما بعداً ماية حسرت و كنند تا از راه خدا  بازدارند آنان اموالشان را خرج  مي
گمان كافران همگي به سوي  ندامت ايشان خواهد گشت و شكست هم خواهند خورد. بي

شوند. تا خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد  گردند و در آن گرد آورده مي دوزخ رانده مي
اشته كند و و برخي از ناپاكان را بر برخي ديگر بيفزايد و جملگي ايشان را روي هم انب

  »آنگاه به دوزخشان بيندازد آنان زيانكارند.
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لوح را به نام دوستي و محبت اهل  و من وقتي ديدم كه اينها بعضي از مسلمين ساده
دانند كه  دالن ما نمي زده شدم، ساده كشانند وحشت بيت به سوي مذهب گمراه شيعه مي

ن را از دين و ايمان و ادعاي محبت اهل بيت فقط پوششي است كه بوسيله آن مسلمي
اسالمشان جدا كنند و آنها را بر آن دارند تا در قرآن شك نمايند و به خداوند كفر بورزند 

  واصحاب را فحش و ناسزا بگويند و با مسلمين دشمني ورزند.
ديدم كه مخالفان حق و شيعه باطل به باطل خود پايبند هستند و براي  وقتي مي

كنند غيرتم به جوش  ق براي آئين راستين خود كاري نميكوشند و اهل ح گسترش آن مي
ه يالحول و القوة اال باهللا، اناهللا و انا ال«تواند بكند جز آن كه بگويد:  آمد اما انسان چه مي مي

  »راجعون
خواست خداوند چنين بود كه من هم در مبارزه با اين فرقة گمراه سهمي داشته باشم، 

ران و سرگردان اهل سنت نزد من آمدف علت حيرت او چنانچه روزي يكي از جوانان حي
اين بود كه دستهاي پليد و آلودة شيعه به سوي او دراز شده بودند و از آن جا كه اين 
جوان از عقايد اهل سنت و حقيقت اين تباهكاران پليد ناكس اطالعي اندك داشت 

بودند گاهي با مكر و بنابراين آنها از همين رهگذر بر او وارد شده بودند، و توانسته 
فريب و گاهي با تشويق و تطميع و گاهي با اظهار دوستي دروغين به جنگ عقيده 
درست و صحيح او بروند. و آنان خود را دوستداران اهل بيت معرّفي كرده بودند از اين 

سواران ميدان حق گمان برده بود، اما  رو آن جوان بيچاره آنان را فرشتگان الهي و شه
د به او فهمانده بودند كه اگر كسي اهل بيت را دوست دارد حتماً با دشمنان آنها خيلي زو

دشمن باشد و دشمنان اهل بيت را نفرين كند و ناسزا بگويد، جوان بيچاره گمان برده بود 
پرستان يا ديگر  كه دشمنان اهل بيت يهوديان و مسيحيان يا مشركين و ملحمدان و بت

تند، اما مصيبت اينجا بود كه به او خبر دادند كه دشمنان اهل دشمنان اسالم و مسلمين هس
  اند!!. هستند كه مرتد و كافر و زنديق و منافق بوده شبيت صحابه
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داند كه اصحاب كرام پيشواي مؤمنان و  خواند و به يقين مي و از طرفي او قرآن را مي
گرفتن امانت  ي به دوشسواران ميدان حق هستند و خداوند آنها را برا حامالن اسالم و شه

دين خويش برگزيده است و آنان را بهترين امتي قرار داده كه به سود مردم آفريده 
خواند كه  اند، و آنان را بهترين ياوران پيامبران قرار داده است، و همواره در قرآن مي شده

و هيزگاران ستايد، و آنان را به پر نمايد و آنان را مي خداوند از صحابه اعالم رضامندي مي
نمايد، اينجا بود كه آن جوان  نيكوكاران، مؤمنين، مجاهدين، صابرين و شاكرين خطاب مي

صدها   در مورد دوستان شيعه خود شك كرد، و اينجا بود كه آن گرگهاي در لباس ميش
نمايد براي او آوردند و او به  بر اهل بيت مي شروايت دروغين كه حكايت از ستم صحابه

خود مشكوك شد و آرزو كرد اي كاش به دنيا نيامده بود، و در اين هنگام تمام اسالم 
  گشت. پيش من آمد و از حيرت خود شكايت كرد و به دنبال حقيقت مي

من حقيقت روشن و درخشان را براي او بيان كردم و او را آگاه نمودم كه اهل حق 
صحاب و اهل بيت باشند و دوستداران ا اهل سنت هستند كه پيروان قرآن و سنت مي

  پيامبرند و اهل اتحاد و وحدت و اهل اسالم و ايمان و احسان هستند.
ها آگاه كردم و او را با خبرنمودم كه اينها كافر  و همچنين او را از حقيقت اين شيطان

اند، و اگر تقيه و نفاق و  و مرتد هستند، و بيشتر علماي اسالم به كافربودنشان حكم كرده
  كردند. بودن آنها حكم مي ود حتي كودكان و زنان و ديوانگان به كافردورويي آنها نب

اشان اين است كه هر كفري را  و به او گفتم كه پيروان دين اماميه تمام تالش و سعي
پرستان مشرك  اند گرد آورند و هر شركي را كه بت هاي كافر به زبان آورده كه ملت

وهر غلو و اغراقي كه يهوديان و مسيحيان و اند فراهم آورند،  گذشته بدان گرفتار بوده
اند را به عنوان دين ارائه دهند و آنها همه  منحرفان در منجالب آن سقوط كرده

ها و  اند دارا هستند و همه گمراهي ها و ملحمدان دارا بوده هايي را كه باطني بندوباري بي
زنند شيعه نيز در  پا ميهاي گمراه معاصر در آن دست و  هايي كه فرقه ها و خرافات بدعت

  آن غرق هستند.
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اند و  اشان را از يهوديان و گمراهي و غلوشان را از مسيحيان گرفته آنها فرومايگي
  اند. اند و تقيه و نفاق را از ملحدان گرفته بيشتر عقايدشان را از مجوسيان فرا گرفته

بدعتشان را و از  –مجوس اين امت  –اند و از قدريه  عقيده جهمي را از جهميه گرفته
اند. و به او گفتم  شان را گرفته  سري معتزله گمراه اعتزال را و از خوارج حماقت و سبك 

اند و هيچ  اند مگر آن را فرا گرفته امامي هيچ گمراهي را ترك نكرده كه شيعه دوازده
اند، و هر كجا گمراهي و غلو و  جهالت وخرافاتي نيست مگر آن كه بدان ايمان آورده

هايي از  ها هستند و شيطان اند، پس آنان شيعيان شيطان اند آن را به تن كرده انتي يافتهخي
نمايند اما كفر و  باشند، و آنان منافقان حقيقي هستند كه ادعاي ايمان مي نوع انسان مي

دهند و آنها را از دايرة ايمان  كنند و مؤمنان پرهيزگار را فريب مي نفاق خود را پنهان مي
نمايند و آرامش و  برند و از يقين خارج كرده و وارد شك مي آوره و به كفر ميبيرون 

نمايند، و تنها  كنند و آنان را گرفتار حيرت و سرگرداني مي اطمينان را از مؤمنان سلب مي
  فرمايد:  چيزي كه مايه دلجويي ماست فرموده الهي است كه مي

﴿ ¨βÎ) tÉ)Ï!≈ oΨ çRùQ$# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x! ó™F{$# zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# s9uρ y‰ ÅgrB öΝ ßγs9 #��� ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪﴾ ] :145النساء[ 

  »ترين جايگاه دوزخ هستند و هيچ ياوري نخواهند داشت. منافقان در پايين«
سخنان من دوستم را راحت كرد و او اعتمادش به اسالم و ايمان و تقوايش بازگشت 

داشت از پيش من رفت. روز  را گرامي مي شو با وضعيتي خوب در حالي كه اصحاب
اند و منتظر شما هستند و آنان تصميم  ها جمع شده دوم باز پيش من آمد و گفت، شيعه

اند با شما مناظره كنند، با توكّل بر خدا با آنها مناظره كن. به او گفتم: اين قوم تا  گرفته
  ند بشنوند.آخرين گرفتار هوا و هوس خود هستند، و آنها حق را از هيچ كس حاضر نيست

و آنان دروغگوترين مردم هستند كه دروغ را دين و عبادت و فضيلت و مايه تقرب به 
پذيرند و  دانند، و هر قشري از مردم كه دروغ در آن رواج داشته باشد حق را نمي خدا مي

ها قومي فريبكار هستند  پذيرند، و شيعه دهند و اگر آن را بشنوند پند نمي به آن گوش نمي
  اي ندارد. كنند، و مناظره با آنها فايده از آنچه در دل دارند چيزي ديگر اظهار ميكه غير
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و عالوه از اين آنان قومي هستند كه عقل و خرد ندارند كه پند بپذيرند وهمچنين 
روايات و نصوص صحيحي ندارند كه بدان مراجعه كنيم و بوسيله آن با آنها بحث و 

ز عواطف و احساسات دروغين و تعصب جاهالنه و اي ا مناقشه نماييم، آنان مجموعه
اند و با آن  پذيرد به عنوان دين پذيرفته هايي را كه هيچ دين و عقلي نمي خرافات و افسانه

ها هستند، پس كجا  كنند و شيفته و دلباخته اين احساسات و خرافات و افسانه زندگي مي
  اي خواهد داشت؟! مناقشه و مناظره با آنها فايده

دوستم قانع نشد و من با دلي ناخواسته براي مناظره رفتم و در حقيقت تقدير الهي اما 
  بود كه با آنها مناظره كنم.

و اين مناظره طوالني شده و بيشتر موارد اختالفي در آن مطرح گرديد و به مدت دو 
  روز همه روزه بعد از نماز عشاء تا نماز صبح ادامه يافت.

آمد تا اينكه در پايان مناظره  او حق به راحتي به زبانم ميمن به فضل خداوند و توفيق 
دوستم فرياد برآورد: ستايش خداوندي را سزاست كه حق را آشكار كرد، ستايش 
خداوندي را سزاست كه حق را آشكار كرد، من اينك دوباره به دنيا آمدم و طعم حق را 

  چشيدم، سپاس خداوندي را كه حق را بر زبان تو بلند كرد.
شيعه در اين مناظره سرشكسته و خوار بودند و بوسيلة حق زبانشان بسته شده بود،  و

گويم خداوندي را كه حق و دليل را آشكار نمود، تا هر آن كس از  پس سپاس مي
گردد از  شود از روي دليل هالك گردد وهر آن كس كه زنده مي حاضران كه هالك مي

ين مستفيد گردند و افراد غافل از خطر اينها روي دليل زنده بماند, و براي آن كه مسلم
اند از همراهي و همنشيني اينان برحذر داشته شوند، و  آگاه شوند و آناني كه اغفال شده

دهند شركت  لوحاني كه اشك وحدت و تقريب بين مذاهب را سر مي براي آن كه ساده
و بدعت و گمراهي كرده شوند و علماي پاكدل حقيقت اينان را بدانند و از كفر و شرك 

بندوباري و فساد و الحاد و  و جهالت و خرافات و دروغ و فريب و نفاق و خيانت و بي
... اينها آگاه شوند، به خاطر همه اين موارد بر آن شدم تا اين برخورد صادقانه و دليل 
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روشن را سپرد قلم نمايم و آن را بنگارم. اميدوارم خداوند آن را براي مسلمين سودمند 
كردن مسلمين از حقيقت دشمنان فريبكار و  گرداند و مشاركتي باشد در راه آگاهب

  نمايم. مّكارشان. اجرء پاداش خويش را از خداوند مسئلت مي
  

  مؤلف
  مجدي بن محمد بن علي بن محمد

  قه  1417الثاني سال  جمعه هيجدهم ربيع
  



 

  

  :باب اول

  پيروزي حق

 

  اين باب مشتمل بر دو فصل است:

  نشيني سيد شيعه ول: مناظره اول و عقبفصل ا

  فصل دوم: تتمه مناظره و پيروزي حق

  



 

  فصل اول:

 نشيني سيد شيعه مناظره اول و عقب

  مقدمه مناظره

اي است كه بين من و يكي از سادات شيعه دوازده امامي  آنچه پيش روي داريد مناظره
مناظره شركت كنم. بدون آن كه از در اين  منانجام گرفته است، تقدير الهي چنين بود كه 

پيش براي آن ترتيبي اتخاذ كرده باشم اما خواست الهي چنين بود كه به بهانه اين مناظره 
حق براي افرادي از اهل سنت كه فريب دعوت پليد يكي از مؤسسات شيعه را خورده 
بودند واضح و روشن گردد، اين مؤسسات به ظاهر دم از تقريب مذاهب و وحدت 

زنند اما در واقع براي گسترش مذهب شيعه در ميان آن دسته از جوانان اهل سنت كه  مي
ها  خواهند با اين فعاليت كند. آنها مي اطالعات كافي از عقايد خويش ندارند فعاليت مي

جوانان را دربارة قرآن و سنت دچار شك و ترديد نمايند و باور و اعتماد آنها را در مورد 
ورد تأييد خدا هستند را به شك و ترديد تبديل كنند وجوانان را بر آن اصحاب پيامبر كه م

دارند تا درعدالت و مقام اين الگوهاي نيكو شك كنند و آنها را نفرين و ناسزا بگويند و 
  تجاوز به جان و مال و ناموس هر مسلماني را حالل بدانند.

به سوي باطل و از  كوشند تا جوانان رااز حق هاي شيعي مي و خالصه اينكه مؤسسه
كنند، اما  هدايت به سمت گمراهي بكشانند، و دراين راستا از هر مكر و فريبي استفاده مي

 فرمايد:  هرگز حق نابودنخواهد شد و باطل پيروز نخواهد شد، زيرا خداوند متعال مي

﴿���s��r�q��p��o���nm��l��k��j��il﴾ ] :و بگو حق آمد و باطل « ]81اإلسراء
  »گمان باطل نابودشدني است. رفت بياز ميان 

اين مناظره به دارازا كشيد و همه جوانب اختالفي بين اهل حق (اهل سنت و 
الجماعت) و بين اهل باطل (شيعه) را در برگرفت، و حق روشن گرديد، تا اينكه در پايان 

خوردگان فرياد كشيد (ستايش خداوندي را سزاست كه حق را آشكار  يكي از فريب
د، ستايش خداوندي را سزاست كه حق را آشكار گرداند، اكنون تازه به دنيا آمدم و گردان

حق را شناختم، ستايش خداوندي را سزاست كه حق را بر زبان تو آشكار گرداند)، و 
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شيعه خوار و سرشكسته بودند، پس سپاس خداوندي را كه حق را آشكار گرداند تا هر 
ماند از روي دليل  گردد و هر كس كه زنده ميشود از روي دليل هالك ب كس هالك مي

  زنده بماند.

  سبب مناظره

اي ندارد، زيرا آنها به حق  سخت بر اين باور هستم كه اغلب مناظره با شيعه فايده
دانند، و هر  دروغگوترين مردم هستند و دروغ را دين و عبادت و مايه تقرّب به خدا مي

شري فايده ندارد چون كه به ظاهر چيزي ديگر قشري كه اينگونه باشد مجادله با چنين ق
توانند  باز هستند و تا آن جا كه مي گويند و دل و درون خود چيزي ديگر دارند، و حقه مي

پذيرد اما در واقع تو را فريب  دهند و اگر با آنها غالب شوي به ظاهر حق را مي فريب مي
  د آورد.اي به بار نخواه دهد و مجادله و بحث با آنها فايده مي

باشند و بدين سبب  و همچنين آنها قومي هستند كه تا بناگوش غرق در هواپرستي مي
  توانند به حق گوش دهند يا در آن فكر كنند. نمي

گيرند و نه نصوص را  و معضل سوم اين است كه آنها نه از عقل و خود كار مي
آنها با يك سري احساسات فهمند زيرا  بزني نمي پذيرند، اگر از نظر عقلي با آنها حرف مي

پذيرد، اما آنها  كنند كه هيچ عقل و ديني آنرا نمي اي زندگي مي فريبنده و خرافات جاهالنه
ها و خرافات هستند. و اگر در چهارچوب نصوص و  به شدت شيفته و فريفته اين ياوه

تر  روايات با آنها سخن بگويي خواهي ديد كه آنها از همه مردم نسبت به نصوص نادان
دهند چنين است پدر بزرگم به روايت از جبرئيل به من  هستند، احاديثي كه ارائه مي

  گويند قلب من به حكايت از پروردگارم گفت..، گفت، يا مي
با توجه به اين موارد و مواردي ديگر باور قطعي داشتم كه مجادله و گفتگو با اينها 

الهي در اين مناظره شركت نمودم. و اي ندارد. كوتاه سخن اينكه بر حسب تقدير  فايده
خو و مؤدب از جوانان اهل سنّت كه اطالعي اندك از  علت اين بود كه جواني خوش

ها افتاده بود ودستهاي جنايتكارانه  كتابهاي اهل سنت و الجماعت داشت در دام شيعه
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ش بر ا شيعه به سوي عقل و قلب او دراز شده بود و آنها از رهگذر جهالت و قلّت آگاهي
او وارد شده بودند و توانسته بودند از اين راه به جنگ عقيده صاف و پاك او بروند آنها 

دادن او شده بودند، تا جايي كه او گمان برده  با تظاهر به محبت و دوستي موفقي به فريب
ها بهترين مردم و داراي بهترين دين هستند، و وقتي كامالً به آنها اعتماد  بود كه اين شيعه

سخن گفته بودند و بيان داشته بودند كه آنان  صرده بود با او در مورد اهل بيت پيامبرك
پيروان اهل بيت هستند همان اهل بيتي كه در ادوار تاريخ مورد ستم قرار گرفته است، و 

او را برادر  صادعا كرده بودند كه آنان شيعه و پيروان علي هستند همان علي كه پيامبر
ه او گفت تو براي من به منزلة هارون نسبت به موسي هستي، و پيامبر خود قرار داد و ب

دارد او را دوست بدار و هر كس  در مورد او فرمود: بار خدايا هر كس علي را دوست مي
ورزد با او دشمني كن، و گفته بودند كه ما دوستداران حسن و حسن و  با علي دشمني مي

و چنان هستيم. باالخره جوان بيچاره گمان  مادرشان بانوي زنان بهشت هستيم، و چنين
برده بود كه آنها فرشتگان خداوند هستند كه آنها را براي هدايت او فرستاده است... و 

دهم او بهتر حالت و وضعيت خود و وضعيت آنها  اينك فرصت را در اختيار او قرار مي
  كند. را براي ما بيان مي

  :گويد خن ميجوان حيران از حالت خود و علت حيرتش س

شدم، او به من گفت:  آن جوان با اخالق پيش من آمد، اولين بار بود كه با او آشنا مي
  كنم اي كاش به دنيا نيامده بودم. فالني من به شدت حيران هستم و آرزو مي

به او گفتم: آرام باش رحمت الهي همه چيز را در برگرفته است، و ما را فرمان داده كه 
بردم كه در تنگناي  دادم و گمان مي د نباشيم و همچنان او را دلجويي مياز رحمت او نامي

  دانستم مشكل او چيست. سختي گرفتار است اما نمي
ام  ام شايد گم شده او به من گفت: چيزهايي خوبي دربارة تو شنيده ام و پيش تو آمده

  را نزد تو بيابم، و نسبت به تو حسن ظن دارم.
  حلّي بيابي. را بگو شايد اگر خدا بخواهد راه به او گفتم: بفرما مشكلت



  17    پيروزي حقاول: باب 
  

  

ام و با همديگر دادوستد و  جوان گفت: مدت زماني است كه با جواني شيعه آشنا شده
 صكرديم و روابط محكمي با هم داريم، او در مورد اهل بيت پيامبر رفت و آمد مي

يش از پيش زد، و در حقيقت عشق و محبت شديد او به اهل بيت ب حرفهاي زيادي مي
توجه مرا به او جلب كرد، چرا چنين نباشد در صورتي كه هر مسلماني بايد اهل بيت را 

  فرمايد:  دوست داشته باشد زيرا خداوند متعال مي

﴿���TS��R��Q��P��O��N����M�����L���Kl﴾� ] :23الشورى[  
  »خواهم مگر دوستي با خويشاوندان. بگو از شما مزدي نمي«

تواند مؤمن واقعي باشد مگو آنكه مرا از  (هيچ كس از شما نمي: ايدفرم مي صو پيامبر
پدر و فرزندش و از همه مردم بيشتر دوست داشته باشد)، و ترديدي نيست كه مؤمن 

  دارد. را از خويشاوندان خود بيشتر دوست مي صخويشاوندان پيامبر
گذار هستند  ه قومي گمراه و بدعتعدانستم كه شي با وجود آن كه چون هر سنّي مي

تر شد. و روز به روز او به من نزديكتر  ام با اين جوان شيعه بيشتر و عميق تعلّق و رابطه
گرفت. تا جايي كه او با ماشين خودش پيش  شد و بيشتر محبت او در دلم جاي مي مي

اش  آمد تا بسياري از كارهايم را انجام دهد، و او توانست با بزرگواري و مهرورزي من مي
(هرگاه با انسان بزرگواري محبت و نيكي كردي گويا : گويد بخود، چنان كه شاعر ميمرا 

  اي) مالك او شده
بردم كه  كه قبل از آن من گمان مي گفت او از عقايد بسيار خوب و نيكويي سخن مي

ها پيامبر و  گفت كه او و همه شيعه شيعه از چنين عقايدي فرسنگها فاصله دارند، او مي
در مورد او فرموده است  صاي كه پيامبر زهرا را دوست دارند، فاطمه دخترش فاطمه

(فاطمه پارة تن من است، هر كس او را اذيت كند مرا اذيت كرده است و هر كس مرا 
گفت حسن و  اذيت كند خدا را اذيت كرده است) و فاطمه بانوي زنان بهشت است، و مي

گفت من و همه شيعه  داريم، و مي حسين كه سرور جوانان اهل بهشت هستند را دوست
كردم و در  علي را برادر و دوست و داماد پيامبر را دوست داريم، من هيچ اعتراضي نمي
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طور اينها  ما هم همين: گفتم داشتم و به او مي دادم و او را بزرگ مي دل خود به او حق مي
  گفت. داريم، و او هم به ناچار چيزي نمي را دوست مي

اخالق و  تر شد و او مرا پيش دوستانش كه همه مانند او خوش و محكمروابط من با ا
كه  گاني هستندتكردم اينها انسان نيستند بلكه فرش برد، و من احساس مي مهربان بودند مي

روند، هرگاه كاري مي داشتم او سر صبح پيش من بود، و هر وقت  روي زمين راه مي
را برسانند، و اينطور مهرباني و دوستي تا خواستند م خواستم به جايي بروم همه مي مي

اينكه كتاب زيبايي به من دادند كه در آن چيزي از آنچه دربارة شيعه شنيده بودم يافت 
كنم، شد، و هميشه آن كتاب را به خاطر دارم كه مرا بر آن داشت تا دربارة شيعه فكر  نمي

اين كتاب مملو از احاديثي بود بوده  ،»ت مقامهم, منهجهم, مسارهميالب  هلأ«م آن كتاب اس
خواندند و اهل بيت در آن احاديث مورد ستايش قرار  كه به محبت اهل بيت فرا مي

گرفته بود و همچنين همه اين احاديث مورد تأييد اهل سنّت بود، اما اين كتاب آهسته 
د برد كه آنها بدان معتقدند، سؤاالتي در ذهن من پدي اي مي آهسته مرا به سوي عقيده

آمد شيعيان به  گفت، و چنان كه از كتاب برمي آورد و بعد از چند سطر به آن پاسخ مي مي
دارند، و هر مسلمان يكتاپرستي بايد  قران و حديث ايمان دارند و اهل بيت را دوست مي

  اينگونه باشد.
شنيدم  خواستم كه در مورد مذهب شيعه سخن بگويد، و گفتم مي از دوستم ،بنابراين

گويد و آنها را  را ناسزا مي صب شيعه مذهب گمراهي است كه اصحاب پيامبركه مذه
ورزد و همچنين به تحريف قرآن معتقدند، و اينك  داند و با اهل سنت دشمني مي كافر مي

  بينم كه كتابهاي شما همه اين چيزها را قبول ندارند، بنابراين در مورد تشيع به من بگو. مي
) بود، 1سم آن را هميشه به به خاطر دارم آن كتاب (المراجعاتاو كتابي به من داد كه ا

چند بار اين كتاب را مطالعه كردم، و از شيخ بزرگ ازهر كه در مقابل همه داليل و 

                                           
ناگفته نماند كه اين كتاب در ايران به زبان فارسي به نام (گفت و شنودهاي مذهبي) ترجمه و چاپ  -١

 شده است.
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الدين موسوي تسليم  عبدالحسين شرف هاي جواني از جوانان شيعه آن وقت به نام سخن
كردم. از ديدن اين كتاب بسيار  پذيرد تعجب مي گويد را مي شود و همه آنچه او مي مي

كردم هيچ  خوانند، و تصور مي چرا اهل سنت اين كتاب را نمي: گفتم خوشحال شدم و مي
دانند وجود  مانعي براي وحدت شيعه و سني جز اينكه علماي ما حقيقت شيعه را نمي

د ندارد، با كمك دوستم وحدت را اينگونه فهميده بودم كه بايدهمه اهل سنت شيعه شون
  . شو اهل بيت او صتا همه ما سوار بر كشتي نجات شويم كشتي پيامبر

ام بيشتر شد تا  حدود چهار ماه به همين صورت گذشت، و ارتباط من با برادر شيعه
  كردم، و اي كاش نرفته بودم! هاي علمي شركت مي اينكه همراه با او در جلسه

م ابوبكر و تم كه هر وقت استم زيرا عادت داشرف شايد تعجب كني! بله اي كاش نمي
است و  صصديق يار غار پيامبر سا، چون ابوبكرماهللا عنه رضي: شنيدم بگويم عمر را مي

ز همه اينها او خليفة مسلمين المؤمنين عايشه است و باالتر ا دومين نفر مسلمان و پدر ام
ا را كسي است كه خداوند بوسيله او اسالم را كمك كرد و شهره سو عمر فاروق است

به دست او فتح نمود و او خليفه عادل و اميرالمؤمنين است، عقيدة من در مورد ابوبكر 
  اينگونه بود.

كرد، و بارها دوستم براي من از ستمي كه بر امام علي شده و  اما در آغاز كار صبر مي
دادم تا اينكه  گفت، اما من حساسيتي نشان نمي حق خالفت او غصب گرديده سخن مي

  : ق افتادآن اتفا
: م عمر فاروق را بردند من بالفاصله گفتمهاي آنها بودم كه اسال در يكي از گردهمĤيي

اي بر من فرود آمد، زيرا اين  سخن چون صاعقه ناست كه اي ن، حقيقت ايرضي اهللا عنه
سخن كجا و آن كتابهايشان كجا كه به من دادند و در آن به صحابه توهيني شده بود، با 

ايد اين مرد متعصب و افراطي هست، اما ناگهان متوجه شدم كه همه آنها خودم گفتم ش
  اينگونه هستند.
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پرده به من گفت: عقيدة ما بر پايه مفهوم والء و براء استوار  و دوستم به صراحت و بي
است والء يعني محبت اهل بيت و براء يعني دشمني و تنفّر از كساني كه بر اهل بيت 

گفت كه چگونه ابوبكر و  ن را از آنها گرفتند. و او با من سخن ميتجاوز كردند و حقوقشا
بر اهل بيت ستم كردند، و چگونه به او توهين كردند و خانه او را سوختند و  شعمر

ها  اي كه در شكم است را سقط كرد و بر اثر همان زخم فاطمه را بر شكم زدند تا آن بچه
كنند اما ابوبكر  گري كه افراد فرومايه آنرا نميفاطمه وفات كرد، و داستانهاي رسواكننده دي

و عمر آن كارها را كردند. و حقيقت اين است كه دژ محكم مذهبي من از هم فروپاشيد و 
كردند تصديق  روايت مي شمن همراه با آنها رواياتي را كه در مورد ابوبكر و عمر 

خنه كرد، آري ديگر بغض نمودم، و باالخره دشمني و نفرت از ابوبكر و عمر به دلم ر مي
شنيدم،  (مصيبت) را مي 1و كينه آنها وارد دلم گرديده بود به خصوص وقتي داستان رزيه

                                           
برند كه پيامبر در اين روز كاغذي  منظور شيعه از اين روز وفات پيامبر است و آنها گمان مي -١

خدا ما را كافي است، اما خواست كه در آن بنويسد كه علي جانشين اوست اما عمر گفت: كتاب  مي
اي به جانشيني علي نشده است و در  الرزيه هيچ اشاره يعه است و در حديث يومشتوهمات  اين از

اين چيز را گفت نه در روز دوشنبه كه در آن وفات يافت. و اين حديث را روز پنجشنبه پيامبر 
و  4432، 4431و در المغازي ) 3168) و در الجزيه (3035) و الجهاد (114بخاري در كتاب العلم (

) آن را 1637) روايت كرده است و مسلم در الوصيه (7366) و در االعتصام (5669در المرض (
) اين روايت را توجيه كرده است. و خالصه 740 – 7/739روايت كرده است و ابن حجر در الفتح (

پيامبر غالب آمد و  دلسوزي نمود و گفت: (درد بر صاين است كه نسبت به پيامبر �موضع عمر
  گويند:  قرآن نزد شماست كتاب خدا ما را كافي است) و احاديث صحيح پيامبر به ما مي

شده است و خداوند حق را بر زبان او گذاشته است و اولين  عمر از آنهايي است كه به او الهام مي -الف
بود، بنابراين  د عمر ميآم دهد عمر است، و اگر بعد از من پيامبري مي كسي كه حق با او دست مي

وقتي او خستگي و بيماري پيامبر را ديد دلش به حال او سوخت و خداوند به عمر الهام كرد كه 
گفت: حسبنا كتاب اهللا (كتاب خدا ما را كافي است، و گفته او به خير و نفع مسلمين بود زيرا مجال 

  بود انتخاب كنند. و فرصت در اختيار است گذاشته شد تا بهترين خود را كه ابوبكر
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ايستاد و او را از نوشتن وصيت منع كرد. با تكرار  صدر مقابل پيامبر سچون عمر
شدن به صحابه هموار گرديد، و  داستانهاي ستم صحابه بر امام علي برايم راه براي بدگمان

شدن حسين راه براي  با تكرار داستانهاي ستم بر بقيه اهل بيت و آل علي و كشته
شدنم از همه كساني كه شيعه نيستند هموار گرديد. و اينگونه با تمام وجود شيعه  متنفر

پذيرفتم كه قبالً تصديق آن براي من ناممكن بود، اينكه  شدم و چيزهايي از آنها را مي
افر شدند, به جز مقداد و ابوذر و سلمان و عمار كه شيعه علي پذيرفتم كه صحابه همه ك 

بودند، بله چرا اصحاب چنين نباشند در صورتي كه حق اهل بيت را پايمال كردند، پس 
كردن آنها استوار نخواهد شد. اما با خودم در مورد اين  دادن و لعنت دين جز بر پايه فحش

                                                                                                             
اش به عايشه گفت: ابوبكر و برادرت را نزد  و در حديث آمده است كه پيامبرص در آخرين بيماري -ب

ترسم كه كسي طمع كند و بگويد من سزاوارترم اما خدا و  اي بنويسم زيرا مي من بياور تا نوشته
و  4/1857يل الصحابه مؤمنان كسي جز ابوبكر را انتخاب نخواهند كرد. صحيح مسلم كتاب فضا

) و در اين 1508، و مسند ابوداود طياسي 1/127، و طبقات ابن سعد 144: 6) و مسند احمد 2387(
  .189مورد نگاه كنيد العواصم من القواصم چاپ بيروت اثر قاضي ابن العرب ص 

به ابوبكر  كرد و به هر حال مسئله آورند چيزي تغيير نمي بنابراين اگر هم مسلمانان كاغذي مي –ج 
شد، پس مشخص است كه حق با  شد، اما فضيلت انتخاب از مسلمين گرفته مي سپرده مي

  بوده است. �اميرالمؤمنين عمر
كرد، و وقتي آن را ترك  بود پيامبرص آن را ترك نمي اگر نوشتن كاغذ و نوشته ضروري و الزم مي –د 

نيم كه دين قبل از وفات پيامبرص دا نمود نشانگر اين است كه ضرورتي نداشته است و همه مي
  كامل گرديده است و به هيچ چيزي كه بعد از او پديدآورده شود نيازي ندارد.

وصيت كند كافي بود كه به مردم امر نمايد و مردم  �خواست كه براي امام علي اگر پيامبرص مي -  ه
  د.كردن كردند و هرگز خالف سخن او را نمي بعد از او به دستور او عمل مي

  بنابراين اوهامي كه در اين باره هست فقط در اذهان شيعه گمراه هستند.
و اما آنچه دانشمند امت عبداهللا بن عباس در اين مورد گفته است كه (الرزية كل الرزية) به خاطر اين 
بود كه او براي گمراهي و سرگرداني كه شيعه بدان گرفتارند ناراحت شده بود و اما صحابه و 

 اند. در راه حق هستند و به حق تمسك جسته پيروانشان
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نبود، وقتي با آنها بودم از سخنانشان متأثر دادن درگير بودم و قلبم به آن راضي  دشنام
شدن حسين  شدم همه حرفهايشان داستانهاي عاطفي بودند كه از مظلوميت علي وكشته مي

گفتند، داستانها تكراري بودند اما انسان را نسبت به كساني كه بر اهل بيت ستم  سخن مي
گفتم   م به خودم ميشد كرد. ولي وقتي تنها مي كردند و حقشان را خوردند متنفر مي

  .فحش و ناسزا بگويي؟! صيار هميشگي پيامبر سكني كه به ابوبكر چگونه جرأت مي
ناسزا بگويي كسي كه حق بر زبانش بود؟! و چگونه  ستواني به عمر و چگونه مي

را ناسزا بگويي و او كسي بوده است كه قرآن را جمع نمود و  سكني كه عثمان جرأت مي
دهي  اختالف آن را مصون قرار داد؟ و چگونه به خود جرأت ميو نوشت و از تحريف 

را ناسز بگويي؟! و آيا وقتي اينها را ناسزا گفتي از اسالم  صكه همه اصحاب پيامبر
  .ماند؟! برايت چيزي باقي مي

داند،  سوگند به خدا كه اين حيرت بزرگي است كه اندازه و مقدار آن را فقط خدا مي
كنم اي كاش به دنيا نيامده بودم، و يا  گويم در حالي كه آرزو مي من دارم با شما سخن مي

  اينكه اي كاش قبل از اين مرده بودم.
سپس رو به من كرد و گفت: اي فالني من حيران هستم نه سني هستم و نه شيعه، از 

كشاند و از سويي  ام مرا به سوي خود مي طرف تسّنني كه تمام عمرم را در آن گذرانده
كشاند، وقتي با آنها  ام مرا به سوي خود مي ه هم اينك در آن قرار گرفتهتشيعي ك

كردن كساني  نيشينم تشيع را به همه خطرهايش از قبيل فحش و ناسزا گفتن و نفرين مي
شوم تسنن و  دهم و وقتي با خودم تنها مي كه سزاوار چنين چيزهايي نيستند، ترجيح مي

دهم. پس اي فالني آيا عالجي  را ترجيح ميداشتن همه (اهل بيت و اصحاب)  دوست
خواهي با من بحث و گفتگو كني با  براي بيماري و ترديد من نزد تو هست، و اگر مي

خواهم به عنوان يك شيعه خالص با تو حرف بزنم و اميدوارم به من بدگمان  اجازه تو مي
  نشوي زيرا من به دنبال حق هستم.
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  عالج حيرت تو آسان است

كوشيدم  دادم و مي گفت و من با تمركز حواس و تدبر به او گوش مي مي دوستم سخن
هاي مرموزي  چيزهايي را در ميان سطرها بخوانم، واضح بود كه دوستم تحت تأثير فعاليت

دهند و در اين  كردن جوانان ما انجام مي قرارگرفته بود كه مؤسسات شيعه براي شيعه
ولي خداوند ما را كافي است، و گفتة او ما را كافي كنند،  راستا مبالغ هنگفتي را خرج مي

  فرمايد:  است كه مي

﴿r� � q� � po� � n� � m� � l� � k� j� � i� � h� � g�

~}���|�{�z��y�� xw��vutsl ﴾ ] :36األنفال [
كنند تا از راه خدا بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواهند  كافران اموال خود را خرج مي«

مت ايشان خواهد گشت و شكست هم خواهند خورد. و كرد، اما بعداً ماية حسرت و ندا
  »شوند. گردند و در آن گرد آورده مي كافران همگي به سوي دوزخ رانده مي

و قبل از از آن با دوستم سخن را آغاز كنم از او پرسيدم: برادرم، آيا وقتي با اينها 
  ديدي؟ بودي كسي ديگر همانند خود را آن جا مي

: آيا آن جا غير از تو سنّي ديگري هم بود كه در گفت: منظورت چيست؟ گفتم
مجالس شما حاضر شود؟ گفت: بله سه نفر غير از من بودند كه هر سه تا شيعه شدند و 
فقط من هنوز در اين باره شك دارم. و در آن وقت گمانم به يقين تبديل شد و دانستم كه 

  ا به صدا درآورده است.رفته كه رنگ خطر ر فعاليت انبوه و زياه شيعه تا جايي پيش
ام اما  ديدم كه او به من گفت: نخوانده از اين وضعيت بسيار ناراحت شدم، زيرا مي

اي، گفت: تمام عمرم را در ميان اهل  دانم. گفتم: از كجا ياد گرفته عقايداهل سنت را مي
ن دانم كه ايما شنوم و مي ام و عقايد و باورهاي آنها را مي سنت و الجماعت گذرانده

داشتن به قيامت و اينكه خير  داشتن به خدا و مالئكه و كتابهاي آسماني و پيامبران و ايمان
و شرّ از جانب خداست اصول اعتقادي اهل سنت هستند. به او گفتم كه اينها اركان ايمان 

كني كه شناخت اينها براي  و اصول عقايد و عناوين جامع آن هستند، ولي آيا فكر مي
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اي سكوت كرد و گفت:  سنت و شيعه برايت كافي خواهد بود؟ او لحظه ترجيح بين اهل
حق با شماست اين معلومات براي ترجيح يكي از دو مذهب كافي نيست. در اين وقت 

بيني در وجود او شكسته شده و او لباس  احساس كردم كه مانع تكبر و خود بزرگ
خوشحال شدم، و از آن جا كه يقين  نمايد تا دانش را فرا بگيرد، بنابراين فروتني به تن مي

تكبر از شنيدن و  –بيني در وجود او شكسته است  كرده بودم كه مانع تكبر و خود بزرگ
به او گفتم:  –كند چه برسد به پذيرفتن حق و انديشيدن در آن  دادن به حق منع مي گوش

د را رد آن تو بايد قبل از همة اين بايد به متون عقايد كه علماي ما چكيدة علم خو
االسالم ابن تيميه و  اند مراجعه كني، و از جمله اين متون عقيده واسطيه شيخ گذاشته

جعفر طحاوي و لمعه االعتقاد امام ابن قدامه مقدسي است. در  العقيده الطحاويه امام ابي
اين كتابها علماي بزرگ ما اصول عقيده را بر اساس مذهب گروه رستگار كه در راه و 

هاي كامل  بايست شرح اند، و تو مي دارد بيان كرده و اصحاب او گام برمي صمبرمسير پيا
  دهند مطالعه كني. اين متون را كه آن را توضيح مي

العز حنفي را بر طحاويه  بايد شرح عقيده واسطيه محمد خليل هراس، و شرح ابن ابي
از آن كه با مذهبي خواندي تا مذهب خود را قبل  و شرح لمعه االعتقاد بن عيثمين را مي

ديگر مقايسه كني خوب بشناسي و بعد از شناخت مذهب خود به اقوال علماي راسخ در 
ها و مفاسد و اشتباهات شيعه  كردي زيرا آنها از من و تو گمراهي مورد تشيع مراجعه مي

ها تو  دهند. و با اين وسيله دانند وبدون ترديد شبهات آنها را بهتر پاسخ مي را بهتر مي
سواري خواهي بود, كه با شمشير و زر و نيزه در حالي كه همه فنون جنگ و  مانند اسبه

دفاعي هستي كه  ها تو مانند كور بي آيد و بدون اين وسيله مبارزه را بلد است به ميدان مي
  آورند. ترين دشمنان او را از پاي در مي رود و ضعيف به جنگ مي

 )العواصم من القواصم(يا در اين زمينه كتاب سپس رو به دوستم كردم و به او گفتم: آ
خواندي هم مرا  اي؟ گفت: نه. به او گفتم اگر اين كتاب را مي قاضي ابن العربي را خوانده

كردي، باز دوباره روبه او گفتم: آيا رساله شيخ محمد بن  و هم خودت را راحت مي
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خواندي هم   اگر آن را مياي؟ گفت: نه، به او گفتم  عبدالوهاب را در رد رافضه خوانده
سپس براي بار سوم رو به او نموده و به او گفتم: آيا كردي.  مراهم خودت را راحت مي

الدين  از محب )ةياالثنی عشر  ةيعه االمامين الشيها ديقام عل يلألسس الت ةضي(الحظوط العر كتاب 
و ترديد رها  خواندي از شك اي؟ گفت: نه، به او گفت: اگر آن را مي خطيب را خوانده

  شد. شدي و من هم خيالم راحت مي مي
اي كه يكي از علماي سنّي به نام احسان الهي ظهير  سپس به دوستم گفتم آيا شنيده

برداشتن از معتقدات پليدشان  شكستن دروغهاي شيعه و پرده  تخصص خوبي در درهم
 )ةعة و السني(الش واگر دو كتاب مهم ا خدا دارد؟ به من گفت: نه، به او گفتم: سوگند به

خواندي حيرت و ترديد تو به يقين و آرامش و سعادت و  را مي )تيعه و اهل البيالش(
كه از اهداف حقيقي ) وجاء دور المجوس(شد. سپس به او گفتم: آيا كتاب  سرور تبديل مي

اي؟ گفت: نه، به او گفتم: اگر آن را  دارد را خوانده و نيات پليد شيعه پرده برمي
بودي، و بخش زيادي از وقت خودرا به  اندي شمشير برّالي عليه شيعه شيطان ميخو مي

دادي، و مبارزه با اينها جهاد بر مرزي است كه بايد از  جهاد با اين منحرفان اختصاص مي
آن دفاع كرد و امروزه به شدت به اين مبارزه نياز است. دوستم با عالقه تمام به من گفت: 

نزد تو هستند، گفتم: الحمدهللا مطمئن باش هرگاه صادقانه به دنبال حق آيا همه اين كتابها 
نمايد، والحمداهللا همه اين كتابها پيش  باشي خداوند راه رسيدن به آن را برايت هموار مي

  خوانيم. من هستند و اگر تو وقت داشته باشي ما به اتفاق همديگر آنها را مي
كنم و تو از  برم آرزوي مردن مي سر ميگفت: من از حيرت و ترديدي كه در آن به 

پرسي كه وقت دارم يا نه. وقت من همه از آن تو است، تا وقتي هر دويمان به حق  من مي
  رسيم. مي

گفتم: بار خدايا پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، پديدآورندة آسمانها و زمين، 
كني، در آنچه  كنند داوري مي ف ميداناي پيدا و پنهان، تو در ميان بندگانت در آنچه اختال
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مورد اختالف است ما را به سوي حق راهنمايي كن، تو هر كس را كه بخواهي به راه 
  نمايي. دوستم گفت: آمين. راست هدايت مي

خواني؟ گفت: بله، گفتم آيا اين گفتة  به دوستم نزديك شدم و به او گفتم: آيا قرآن مي
  د: فرماي اي كه مي خداوندي را خوانده

﴿���R��Q��P��O��Nl ﴾ ] :110آل عمران[  
  .»شما بهترين امتي هستيد كه به سود مردم آفريده شده است«

فهمم كه امت اسالمي بهترين امتي  فهمي؟ گفت مي گفت: بله، گفتم از اين چه مي
است كه براي سود و هدايت مردم پديد آمده است، گفتم: بله، امت اسالمي بهترين امت 

ين مردم براي مردمان هستند، زيرا آنها مردم را امر به معروف نهي از منكر است و بهتر
نمايند، دوستم  كنند و به خداوند ايمان دارند و مردم را به سوي راه ايمان هدايت مي مي

  گفت: آفرين. 
هستند زيرا آنها بودند كه  صپيامبرگفتم: سزاوارترين مردم به اين ويژگي اصحاب 

جان ومال خود  با صانت دين را به دوش گرفتند و دوشادوش ايشاندر كنار پيامبر ام
  در راه گسترش دين وهدايت مردم به ايمان، جهاد كردند.
اند  گويند صحابه همه مرتد شده دوستم گفت: بله درست است. به او گفتم: شيعه مي

لي ا و امام عگويند فقط اينه نفر مقداد، ابوذر، سلمان و عمار و حذيفه، آنها مي 1به جز پنج
بر دين استوار ماندند، آيا معقول است كه گفته شود از صدهزار اصحابي كه در 

نفر بر اسالم باقي ماندند و بقيه  الوداع همراه پيامبر بودند بعد از وفات او فقط شش هحج
تواند بهترين امت باشد، اگر اينها آنگونه باشند كه  همه مرتد شدند! آيا چنين امتي مي

                                           
گويند همه اصحاب به جز دوازده نفر مرتد شدند و  حالت بهترين شيعه هاي اماميه اين است كه مي -١

اش، و سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و حذيفه و ابوهيثم بن  آن دوازده نفر عبارتند از علي و خانواده
امت و ابوايوب انصاري و خزيمة بن ثابت و ابوسعيد خدري، و تيما و سهل بن حنيف و عبادة بن ص

 گويند از اين هم كمترند.  بيشتر اماميه مي
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گويند اينان بدترين امت هستند زيرا به گفته شيعيان آنان مرتد شده و كافر  شيعه مي
  اند. گرديده

   !دوست عزيزم
خوانند آنها اين آيه را تحريف  داني كه شيعه دوازده امامي اين آيه را چگونه مي آيا مي

ن را شكند آ كنند و وقتي آنها ديدند كه اين آيه باورهاي پوچ آنان را كامالً درهم مي مي
گويند (امه) در اصل (ائمه) هست  اند و مي اي اضافه كرده تحريف كرده و به آن همزه

يعني امامان ما! آري شيطان آنها را چنان گمراه كرده كه درست همان يهوديان كتاب خدا 
ولي » ما را بيامرز« »ةُ ِحطَ «�كنند، خداوند به يهوديان فرمان داد كه بگويند را تحريف مي

  .به ما گندم بده!» ةحنط«را اضافه كرده و گفتند » نون«ين كلمه آنان به ا
دوستم گفت: ولي شيعه به قرآن آنگونه كه هست بدون اضافه و كم ايمان دارند و به 

  اند. من همين را گفته
به او گفتم: فعالً صبر كن هنوز وقت اين نرسيده، البته بايد بگويم كه آنها از روي تقيه 

ند و تقيه كه همان دروغ و نفاق است در مذهب و آيين آنها عبات و ا به تو چنين گفته
دينداري است و آنها براي آن كه تو و امثال تو از پيش آنها فرار نكنند شما را فريب   نشان

  فرمايد:  كند كه مي دهند؛ و فرمودة الهي در مورد آنها صدق پيدا مي مي

﴿�������¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®���¬��«��½¼��»���º��¹l ﴾ ] :البقرة

ايم. و هنگامي كه  گويند: ما هم ايمان آورده گردند، مي وقتي كه با مؤمنان روبرو مي«] ١٤
گويند: ما با شمائيم و (مؤمنان را)  نشينند، مي صفت خود به خلوت مي با رؤساي شيطان

  »كنيم. مسخره مي
مده و اكنون بحث ما در مورد و برادر عزيزم هنوز وقت سخن گفتن از تقيه و قرآن نيا

اي كه  است. سپس به دوستم گفتم آيا اين گفتة الهي را خوانده صاصحاب پيامبر
  فرمايد:  مي
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﴿���S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A
��f��e��d��c���b��a`���_��^��]��\[����Z��Y��X��W���V��UT

��o��n��m��l��k���j��i��h��g���v���u��t��s�� rq���p
�� �}��|��{��z��y��x��w﴾ ] :محمد فرستادة خدا است، و « ]29الفتح

كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و 
جويند  بيني. آنان همواره فضل خداي را مي دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي

بند. نشانة ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين طل و رضاي او را مي
توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند 

هاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و  هاي (خوشه كشتزاري هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به شگفت  بگونههاي خود راست ايستاده باشد،  سخت نموده و بر ساقه

آورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به آنان از ايشان كه ايمان  مي
  »دهد. بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

 :گويد ترين دليل بر عدالت اصحاب و ايمان واقعي آنهاست، خداوند مي اين آيه قوي
)F� �E( ،يعني اصحاب و ياران او)�I� �H� �G(  اشاره به يقين و قوت ايمان

�O��Nنمايد، ( خداوند آنهارا تأييد مي) K��J(آنهاست،  �Mره و ) يعني هموا
آنها كارهايشان را مخلصانه و فقط براي رضاي خدا انجام پيوسته مشغول عبادت هستند، 

ر قرآن صحابه اينگونه معرّفي و دهند و فقط از او اميد مزد و پاداش دارند. پس د مي
  اند. توصيف شده

ورزد؟  داني كه چه كسي نسبت به صحابه كينه و دشمني مي دوست عزيزم آيا مي
ورزند و بر آنها خشمگيند،  گويد كافران هستند كه با آنها دشمني مي آنگونه كه قرآن مي

�(فرمايد:  چنان كه مي rq� � �p� � �o(  به كينه با صحاپس جز كافران مرتد كسي
ورزد. اكنون اي دوست عزيزم شما بگو با توجه به آيات قرآن، كافر قراردادن صحابه  نمي
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ورزند؟ قرآن جلوي شماست  تر است يا كافرشمردن كساني كه با آنها دشمني مي آسان
  طبق آن داوري كنيد.

 )��y��x��w(در ) �y(: گويد پس چرا درهمين آيه خداوند مي: دوستم گفت

  اند. بر اينكه برخي از صحابه ايمان وعمل صالح نداشته دليلي است

��A(اند، در آيه آمده است  به دوستم گفتم همة اصحاب مؤمن و صالح و نيكو بوده
F��E��DC��B (اي مؤمن و  حابهاند اغلب ص دانيم كه كساني كه با پيامبر بوده همه مي

نين منافقاني با پيامبر همراه اند. و همچ فرمانبردار و صادق و مؤمن و مجاهد وصالح بوده
باشند، پس آيه  اند و آنها عبداهللا بن سلول و گروهش مي اند كه مشخص و معلوم بوده بوده

روشن نموده كه كساني كه سزاوار تمجيد الهي هستند اصحاب با ايمان و صالح پيامبر و 

ت و بلكه براي در اينجا براي تبعيض نيس )�y(باشند. و كلمة  پيشگامان در راه ايمان مي
بيان جنس است، چنان كه در كتابهاي تفسير آمده است، و اينگونه اين شبهه از بين 

  رود. مي
در فرمودة » من«اند از اين قرار است: كلمة  خالصة آنچه ائمه تفسير در اين مورد گفته

براي تبعيض نيست كه گروهي از صحابه را از گروهي ديگر جدا نمايد و ) �y(الهي 
  فرمايد:  ه مفهوم و بيان جنس است مانند اينكه خداوند متعال ميبلكه ب

﴿����Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»﴾ ]:يعني از پليدي كه « ]30الحج
  .»يزيدو از سخن باطل بپره ،هاست پرهيز كنيد از جنس بت

اي كه  يعني از ساقه )�y(يعني از جنس صحابه, و گفته شده )�y(و همچنين كلمه 
يرون آورده است، و منظور كساني هستند كه بعد از اين كشتزار كه خداوند كشتزار آن را ب

اند و كلمه شطأ رابه صورت جمع آورده تا همه  آن را توصيف نموده وارد دين اسالم شده
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گروند  كساني را كه تا روز قيامت بعد از گروهي كه خداوند توصيف نموده به اسالم مي
  1شامل شود.

  گويد:  اي كه مي الهي را نشنيده سپس به دوستم آيا گفته

﴿�����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A
��[��Z��Y��X���WV��U��T����� � �� � �S��R��Q��P��O﴾� ] :و پيشگامان  ] ١٠٠التوبة

نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه با نيكوكاري از آنها پيروي كردند خداوند از 
از خدا خوشنودند و خداوند بر ايشان باغهاي بهشت را فراهم آنان خوشنود است و آنان 

اند اين  هاي آن) رودها روان است و آنان در آن جاودانه نموده كه از زير (درختان و كاخ
  است رستگاري بزرگ و پيروزي سترگ.

اين پيشگامان اگر ابوبكر و عمر و عثمان و زبير و طلحه و سعد و سعيد و ابوعبيده كه 
  توانند باشند؟! اند نيستند چه كساني مي مژده داده شدهبه بهشت 

و اگر اهل بدر كه به ايمان آنها گواهي داده شده پيشگامان نيستند پس چه كساني 
باشند؟! پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و پيروانشان به  توانند پيشگامان مي مي

هايي در بهشت آماده كرده كه اند، و خداوند براي آنها باغ رضامندي خدا دست يازيده
  اند. اند و آنان درآن جاودانه ها و درختان آنها روان رودها از زير كاخ

دهد معقول است كه  آيا با وجود اينكه اين آيه به نيكوكاري و ايمان صحابه گواهي مي
گويد همه اصحاب به جز سه يا چهار يا پنج نفر  سخن كسي تصديق و باور شود كه مي

  فرمايد:  اي كه مي اند. سپس به دوستم گفتم آيا گفتة الهي را نشنيده مرتد شده

﴿���¯��®��¬��«��ª��©����¨��§��¦��¥��¤��£��¢
���³��²±��°�¾����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´���Â��Á��À��¿

�Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã������Ó��Ò��Ñ���ÐÏ����Î
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�Ö��Õ��Ô���Ø��×� �G��F��E��D��C��B��A��� ������H

��X��W��V���U��T��S��R��Q����P��O��N��M��L��K��J��I
همچنين غنايم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و « ]10تا 8الحشر: [ ﴾

خواهند، و  اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي اموال خود بيرون رانده شده
راستانند. و آنان كه پيش از آمدن مهاجران خانه و  دهند، اينان خدا و پيغمبرش را ياري مي

كاشانه (آئين اسالم) را آماده كردند و ايمان را (در دل خوداستوار داشتند) كساني را 
اند، ودر درون احساس و رغبت نيازي  دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده دوست مي

دهند،  را بر خود ترجيح مي كنندبه چيزهائي كه به مهاجران داده شدهاست، و ايشان نمي
هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و 
محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند. و كساني كه پس از مهاجران و انصار به دنيا 

شي آوردن بر ما پي  گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آيند، مي مي
اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي  اند بيامرز، و كينه گرفته

  .»رأفت و رحمت فراواني هستي
  گانه سورة حشر رد كاملي است بر شيعيان باطل. اين آيات سه 

كردن خدا و  اند و به صداقت و اخالص و ياري در آيه اول مهاجرين ستوده شده
ند، ودر آيه دوم انصار ستوده و به ايثار و رستگاري متصف ا ديدهپيامبرش توصيف گر

ستايند. و آيه سوم ردي است بر  را مي صاند، و بنابراين هر دو آيه اصحاب پيامبر شده
ها، زيرا خداوند بيان داشته كه مؤمنان واقعي كه در ادوار زمان بعد از صحابه  اين رافضي

اند از خداوند طلب آمرزش  ني كه پيش از آنها بودهخواهند آمد براي خود و براي مؤمنا
اي قرار ندهد. ولي  كنند كه خداوند در دل آنها نسبت به مؤمنان كينه مي نمايند و دعا مي

فرستند و آنان را كافر  گويند و بر آنان لعنت مي را ناسزا مي صها اصحاب پيامبر شيعه
روند، چون كه مؤمنان يا  يرون ميشمارند. و آنها با اين كار از سه گروه مؤمن ب مي

مهاجران صادق هستند، و گروه دوم آنها انصار و گروه سوم كساني هستند كه بعد از اينها 



    

  پيروزي حق و شكست باطل      32 
 

 

نمايند و از خدا  آيند و از خداوند براي خود و براي مؤمنان گذشته طلب آمرزش مي مي
ل آنها قرار ندهد. اي در د اند كينه خواهند كه نسبت به مؤمناني كه پيش از آنها بوده مي

  فرمايد:  اي كه خداوند مي سپس به دوستم گفتم: آيا نشنيده

﴿���L��K��J��I���� �H��� � � �G��F��E��D��C��B��A

X��W��V���U��T��S��R��Q��� �P��O��N��M﴾ ] :آنان از شما كه « ]10الحشر
با كساني كه  اند مقام بزرگتري دارند و قبل از فتح(مكه) انفاق كرده و در راه خدا جنگيده

اند برابر نيستند و به هر يك از آنها  بعد از فتح مكه در راه خدا انفاق كرده و جنگيده
  »كنيد آگاه است. خداوند وعده نيكو داده است و خداوند به آنچه مي

اند و آنهايي كه بعد از  در اين آيه خداوند اصحابي را كه قبل از فتح مكه مسلمان شده
ستايد و به هر دو گروه وعده نيك داده است. پس چگونه  اند را مي فتح مكه مسلمان شده

آيند و دين خود را  دهد، شيعه مي در حالي كه خداوند به همه اصحاب وعده نيك مي
ناسزاگفتن و نفرين كردن و كافر قراردادن كساني كه خداوند به آنان وعده نيك داده است 

  دهند. قرار مي
  فرمايد:  اي كه خداوند مي هسپس به دوستم گفتم آيا نشنيد

﴿���]��\��[��Z﴾� ] :١٤٣البقرة[  
  ».روي كرده ايم گمان شما را ملت ميانه و بي«

اين قرآن بر پيامبر نازل شده تا آن را براي اصحابش تالوت نمايد، و قرآن به اصحاب 
گويد كه آنها گواهان بر مردم هستند، پس چگونه اين گواهان افرادي كافر و ملحد  مي

  هستند؟! اين محال است.

�«��¼�mسپس به دوستم گفتم چند آيه با  �ºl� شوند؟ دوستم گفت:  شروع مي

شوند. گفتم پيامبر قرآن را براي چه  شروع مي  �m¼��»��ºlآيات زيادي هستند كه با 
خواند؟ گفت: براي مردمي كه اطراف او بودند. يعني اصحابش، پس مردماني  كساني مي

دند صحابه او بودند، پس چگونه قرآن آنها را با اي مؤمنان خطاب كه پيرامون او بو
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داند يا شيعه؟ دوست عزيزم بگو خدا، و  را مي صكند، آيا خدا بهتر اصحاب پيامبر مي
اند و آنها جان و مال خود را  بدان كه اصحاب قرآن وسنت و تعاليم دين را به ما رسانده

اند، دوست عزيزم اگر بعد از خدا صحابه  هبراي گسترش اين دين و پيروزي آن فدا كرد
بودند ما امروز مسلمان نبوديم، و در شرق و غرب اين همه مسلمان وجود نداشت،  نمي

آيا مزد و پاداششان اين است كه به آنها ناسزا بگوييم و بر آنان لعنت بفرستيم و آنها را 
. در اينجا دوستم كافر قرار دهيم؟! چنين چيزي هيچ گاه از يك مؤمن سرنخواهد زد

 صگفت: همه قبول دارند كه قرآن اصحاب را ستوده است، اما آنها بعد از وفات پيامبر
اند و آنها خانه  اند و حق امام علي را غصب كرده و بر او ستم روا داشته دين را تغيير داده

او را آتش زدند و همسرش را كه دختر پيامبر بود پس شكمش زدند و او سقط جنين 
  ها جان سپرد. آن كتك  و بعد از مدتي بر اثر زخم كرد

اي؟ علماي ثقه و معتبر  به دوستم گفتم: صبر كن!! اين روايات دروغ را از كجا آورده
دانند زيرا روايات صحيحي نيستند بلكه آنچه  اهل سنت همه اين روايات را دروغ مي

دوستانه و برادرانه اي  رابطه �با امام علي صاصحاب پيامبرثابت است اين است كه 
داني كه اسامي فرزندان امام علي چه بوده است؟ او از بس  پرسم آيا مي اند. از تو مي داشته

و به خصوص خلفاي راشدين را دوست داشت اسم بعضي از  صكه صحابه پيامبر
دخترش  سداني كه امام علي بود، آيا مي  گذاشته شفرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان

دانم، گفتم او دخترش را به  را به ازدواج چه كسي درآورد؟ دوستم گفت نميكلثوم  ام
داني كه در دوران عمر علي  داد، آيا مي �رالمؤمنين عمرعزيزترين مردم براي او امي

داني كه علي بيش از همه مردم خيرخواه عمر بود؟ تا  قاضي مدينه بوده است؟ و آيا مي
ها برود علي به او پيشنهاد كرد كه  جهاد فارسي خواست خودش به جايي كه وقتي عمر مي

خودش در مدينه بنشيند زيرا او اساس و ركن اسالم است كه مجاهان به سوي او 
  دستور داد كه فرد مورد اعتمادي را به جاي خود بفرستد. گردند، و به او بازمي

  در ازدواج علي با فاطمه همكاري كرد؟ �داني كه عثمان آيا مي



    

  پيروزي حق و شكست باطل      34 
 

 

المثل بوده است و خداوند آنها را  محبت اصحاب با يكديگر ضربدوست عزيزم 
  : نمايد چنين توصيف مي

﴿�K��J�I��H��G��F��E��DC��B��A﴾ ] :محمد فرستادة خدا « ]29الفتح
  »است و كساني كه با او هستند نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند.
اشد چون كسي كه در دوست عزيزم مؤمن بايد به پاكي اصحاب پيامبر يقين داشته ب

است،  صفرزانگي محمدپرتو عنايت الهي آنان را تربيت كرده است پيامبر رحمت و 
خداوند او را فرستاد تا همه مردم را پاكيزه و اصالح نمايد، آيا كسي كه براي اصالح همه 
جهانيان فرستاده شده از تربيت و اصالح اطرافيان خود بازمانده و موفق نشده است؟ 

تر  اند ناتوان ه خدا اگر چنين بوده است او در تربيت آنان كه بعد از صحابه آمدهسوگند ب
  فرمايد:  بوده است، خداوند متعال مي

﴿���`��_���^����]��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N

� �c� �b� �a﴾ ] :خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته « ]٢اجلمعة
و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك  است

آموزد، آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي  بگرداند، او بديشان كتاب و شريعت را مي
  .»آشكاري بودند

اي ديگر هست كه در  پذيرم ولي مسئله دوستم گفت: در مورد صحابه سخنان تو را مي
رود، و آن موضوع امامت وتصريح نصوص به  حابه اصل قضيه به شمار ميموضوع ص

خالفت و امامت علي است، اگر ما خالفت و امامت علي را بپذيريم بايد قبول كنيم كه 
اند، و اگر چنين نباشد حق با شماست. به او گفتم: اين موضوع  صحابه حق او را خورده

يد از روي علم و درايت اين موضوع را تراست، ولي به نظر من با گذشته خيلي آسان
كن كنيم، و بعد از آن در آنچه دوست داري با  بررسي كنيم تا بتوانيم شبهات را ريشه

هاي  دانم كه اغلب شبهات در برابر صاعقه همديگر بحث و مناقشه كنيم، و من به يقين مي
  حق و قوت دليل از بين خواهند رفت.
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ما اجازه بگيرم و بروم چون دير شده است و فردا خواهم از ش دوستم گفت: اكنون مي
انشاءاهللا با شما خواهم بود تا به حق واضح برسيم، ولي اين سه كتاب چه هستند؟ گفتم: 

ابن العربي است كه در مورد مواضع صحابه بعد از وفات  »العواصم من القواصم«اولي 
رافضه و دروغهايشان گويد و به حق اين كتاب دژ محكمي در برابر  سخن مي صپيامبر

باشد و به همه شبهات آنها در اين كتاب پاسخ داده شده است. و كتاب دوم الشيعه و  مي
السنه اثر شيخ احسان الهي ظهير است كه در اين كتاب به حقيقت شيعه و مذهب 

طهير است كه  بريم. و كتاب سوم الشيعه و اهل البيت از احسان الني پليدشان پي مي
دانيم كه چگونه ادعاي  بريم و مي به موضع شيعه در برابر اهل بيت پي ميبوسيله آن 

اي شيعي است كه پشت آن هر بدعت و گمراهي كه  محبت اهل بيت در حقيقت پرده
رسند پنهان شده است. دوستم به اميد ديدار در فردا از من جدا  گاهي به كفر و الحاد مي

  شد و رفت.

  ديدار دوم

دانم كه  يم همراه با كيفي كوچك نزد من آمد و به من گفت: ميدوستم روز دوم مستق
ام تا براي جستجو  كني، من از محل كار خود مرخصي گرفته در اين روزها تنها زندگي مي

و پژوهش از حقيقت، فارغ باشم، و تا زماني كه از شك بيرون آمده و پا به يقين بگذارم 
ام، و تنها چيزي كه  روز راحت خوابيدهمهمان تو هستم و من چند ماه است كه فقط دي

مايه آرامش من گرديده است اين است كه اعتماد خود را به صحابه بازيافتم و به ايمان و 
ام. به او گفتم بفرما خانه مال خودت است، بنشين استراحت كن بعد  دينم باز اعتماد نموده

فت من راحتم بيا به كنيم. دوستم با تمام شور و احساس گ بحث و بررسي را شروع مي
ق مواقف الصحابة بعد ي(العواصم من القواصم فی تحقياري خدا شروع كنيم، آگاه من كتاب 

الدين خطيب را به او دادم و به او گفتم:  تأليف ابن العربي با تحقيق محب )صيوفاة النب
او با خوانيم،  من در كنار تو هستم بخوان، و اگر جايي برايت مشكل بود با هم آن را مي

  خواند و من در كنارش بودم. تمام عالقه و تمركز حواس كتاب را مي
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 صكتاب مملو از شبهاتي است كه شيعه در مورد مواضع صحابه بعد از وفات پيامبر
  گردد. كنند و بعد از آن پاسخ اين شبهات بيان مي ايراد مي

احساسات او داد، و گاهي من با  خواند و ادامه مي و اينگونه دوستم كتاب را مي
ام! ابوبكرالعربي  گفت: چقدر من از اين علم و دانش غافل بوده جستم او مي ت ميمشارك

مرا با علم زنده كرد، سپس با احساس رو به من كرد و گفت: كتاب اول را تمام كردم 
اي و فردا ان شاء اهللا  كتاب دوم كجاست؟ به او گفتم امروز استراحت كن خسته شده

ان، اما او اصرار كرد كه كتاب دوم را به او بدهم، من در حالي كه كتاب كتاب دوم را بخو
خيالت راحت شد و  صدادم به او گفتم: اكنون در مورد اصحاب پيامبر دوم را به او مي

شكستن عقايد شيعه كافي است، و در  نسبت به آنها گمان نيك داري و همين براي درهم
حقيقت شيعه و حقيقت معتقدات آنها در مورد  –به كتاب دوم اشاره كردم  –اين كتاب 

قرآن و سنت و در مورد صحابه و همة مسلمين خواهي دانست و از دينشان كه مخالف با 
عه و السنه) ي(الشدين اسالم است كه ما بر آن هستيم بيزار خواهي شد. دوستم كتاب 

چه در طي زد و از حقيقت معتقدات اين گمراهان و آن ظهير را ورق مي احسان الهي
كرد. و اينگونهدو روز گذشت و دوستم  اند تعجب مي كرده ماههاي گذشته از او پنهان مي

خوابيد، او در  شد نيز اندكي مي پيوسته به مطالعه مشغول بود و فقط براي نماز بلند مي
را  ت)يعة و اهل بي(الشو  عة و السنة)ي(الش و (العواصم من القواصم)طي اين دو روز كتاب 

دانست كه  عه كرد. او ديگر نظرش نسبت به دوستان ديروزش تغيير كرده بود و او ميمطال
اند چنان كه  داده آنها براي آن كه او را شكار كنند او را مورد احترام و اكرام قرار مي

اندازد، وهمچنين متوجه  شكارچي براي آن كه ماهي را شكار كند غذايي به سوي آن مي
كشاند، و او ديگر از اهل تشيع  لوح را به انحراف مي نهاي سادهشد كه چگونه تقيه مسلما

گفت: من بايد به جاي ابوبكر و عمر و  نمود و مي كرد و آنها را نفرين مي اظهار بيزاري مي
ها را لعنت كنم. سپس دوستم آماده شد تا از من  عثمان و ديگر صحابه كرام اين شيطان

تشكر كرد و از من خواست تا او را نصيحت  جدا شود او مرا به آغوش گرفت و از من
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كنم من او را به تالوت و مطالعه قرآن و كتابهاي عقيده توصيه نمودم، و به او گفتم: اين 
شيعيان دوازده امامي قومي دورغگو و فاسد هستند پيش آنها مرو و با آنها گفتگو مكن، و 

ابطه كني، زيرا آنها منافق و به نظر من بهترين چيز براي تو اين است كه با آنها قطع ر
فهمند چنان كه خداوند متعال  رود و نمي گمراه هستند، حق به گوششان فرو نمي

  : فرمايد مي

﴿���Y��X��W��V��U��T���S﴾� ] :١٨البقرة[  

(آنان همچون) كران و الالن و كورانندو (به سوي حق و حقيقت) راه بازگشت «
  .»ندارند

  مناظره

وستم پيش من آمد و گفت: فالني، يكي از علماي شيعه بعد از گذشت دو روز د
باشد تا با شما در مورد اينكه كدام يك برحق هستد بحث و مناظره  اكنون منتظر تو مي

شد كه خيلي عجله دارد، من به او گفتم  زد و معلوم مي كند، دوستم با عجله حرف مي
وي اين عالم شيعه دم در او گفت: جواني از س ؟بفرما بنشين و برايم بگو چه شده است

  زدن نداريم. منتظر ماست و وقت حرف
به دوستم گفتم: ما چنين قراري نداشتيم، من به تو نصيحت كرده بودم كه به ديدار آنها 

  اينكه مرا پيش آنها ببري.  نروي و با آنها گفتگو نكني نه
ني. به او كشدوستم گفت: تو بايد حق را آشكارا بگويي و بايد باطل آنها را درهم ب

دانم كه آنها به دنبال  گفتم: اينها قومي هستند كه دلهايشان واژگون است، و به يقين مي
اي ديگر ندارد.  حق نيستند، و مجادله با اينها جز اينكه وقت من و تو را ضايع كند فايده

كرد و نگران بود به خصوص وقتي كه كسي بيرون منتظر  اما رنگ چهرة دوستم تغيير مي
خورد كه بايد با او بروم، و  كشيد و سوگند مي ود، ناگهان او دست مرا گرفت و مياو ب
  گفت: بحث و مناقشه تو با آنها براي من سودمنداست، پس با اين نيت با من بيا. مي
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باالخره با اصرار دوستم لباسهايم را پوشيدم و همراه با او محل مناظره رفتم، آندو وارد 
وارد شدم، ديدم كه سالن پر از مردم است  گويا يك همايش  شدند و من بعد از آنها

علمي است و ديدم كه جلوي همه مردي با عبا و عمامة سياه نشسته است او روي مبلي 
بزرگ نشسته بود كه جاي سه نفر را داشت اما او تنها بر آن تكيه زده بود و بقيه مردم 

خواهد با من  او سيد آنهاست كه ميتر از او روي زمين نشسته بودند، دانستم كه  پايين
بحث و مناظره كند. اين مرد بلند شد و از من استقبال كرد و مرا در كنارش نشاند و با 

  تملّق و تظاهر به دوستي از من احوالپرسي كرد، و سپس سخنانش را اينگونه آغاز كرد: 
از اصول  زديم كه چگونه امامت اصلي قبل از آمدن شما ما در مورد امامت حرف مي

توانند آن را به فراموشي بسپارند يا آن را سپرد مردم عوام كنند  دين است كه پيامبران نمي
تا در دين اختالف نمايند و در زمين فساد و تباهي راه بيندازند. سپس رو به من كرد و 

را بدون آن كه امامي برايشان مشخص نمايد كه بعد  صمعقول است كه پيامبرگفت: آيا 
مبر امت را اداره نمايد و نگذارد با هم اختالف كنند و آنها را به ساحل نجات ببرد از پيا

  .رها كند؟!
زنم كه نشانگر اين است كه تعيين امام و خليفه از نظر عقلي  مثالي ساده برايت مي

گريزناپذير است همان طور كه از نظر شرعي تعيين آن واجب است، فرض كنيد فردي 
است كه شماري از مردم در آن سوارند، راننده و مسئول اين  رانندة اتوبوس بزرگي

پيمايد و به محل  راند و بعد از آن كه كوير را مي اتوبوس از اول راه اين اتوبوس را مي
خواهد اين اتوبوس را رها كند، آيا مناسب است  رسد بعد از خستگي شديد مي امني مي

ند به بهترين صورت اتوبوس را به مقصد توا كه او بدون آن كه بهترين راننده را كه مي
برساند براي آن انتخاب كند اتوبوس را رها كند و آيا معقول است كه اين راننده بدون آن 
كه رانندة ماهري رابه جاي خود بگذارد اتوبوس را رها كند و برود؟ قطعاً چنين كاري 

لي است كه پيامبران اي اصو دانيم كه امامت قضيه شايسته نيست. بنابراين از اينجا مي
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توانند آن را به فراموشي بسپارند و همچنين حق ندارند آن را براي توده مردم رها  نمي
  كنند تا هر يك در مورد آن نظري بدهد و هر يك راهي را در پيش بگيرد.

تر از امامت نيست زيرا دين بوسيله امامت محفوظ  از اين رو در دين هيچ چيزي مهم
  گردد. و برقرار مي رود و امت استوار از بين ميگردد و اختالف  مي

  :اينجانب

  صحبه و بعد: الحمد هللا والصالة والسالم علی رسول اهللا وعلی آله و 
هاي سياسي و  گويد و جهانيان به آزادي در اين زمان كه تمام جهان از آزادي سخن مي

يي كه مهم ترين اصل ها كنند، آزادي اند افتخار مي اجتماعي و فكري كه بدان دست يافته
آن اين است كه (مّلتها در انتخاب رهبران و حكّام خود آزاد هستند) تعجب است كه در 

گويند مردم حق انتخاب ندارد و بايد امام و  چنين زماني برخي از ما با استدالل از عقل مي
كند و عقل  خليفه تعيين شود، در صورتي كه در حقيقت عقل و خرد به اين حكم نمي

  گويد!!. خالف اين را مي 1يمسل
ترديدي نيست كه خداوند اين امت را گرامي داشته و آن را بهترين امت براي خود و 
ديگران قرار داده است، و مؤمنان را محترم دانسته و آنان را راهنمايي كرده تا در 

به  چهارچوب شورا كارشان را انجام دهند، و در واقع معتبر قراردادن شورا احترام كامل
عقل و خرد است كه خداوند آن را به انسان درستي كه حق خدا و حق دين و مصلحت 

داند عطاء كرده است. از اين رو امت اسالمي گلة گوسفندي نيست كه  امت خويش را مي
  بايد چوپاني برايش مقرر گردد تا آنرا به پيش ببرد.

  نمايد:  و خداوند مسلمين را چنين توصيف مي

﴿���p��o��n﴾� ] :38الشورى[  
  .»نمايند آنان در كارها با يكديگ مشورت مي«

                                           
گويد كه به زودي توضيح داده خواهد شد، اما در اينجا  همچنين شريعت خالف اين را مي -١

 خواهيم اين استدالل را كه به حكم عقل بايد امام از سوي خدا تعيين شود نقض كنيم. يم
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بلكه خداوند بيشتر از اين امت اسالمي را مورد تكريم قرار داده و پيامبر معصوم را 
  فرمايد:  فرمان داده است تا با آنها در كارها مشورت كند سپس مي

  ]159آل عمران: [ ﴾[��^��_`���﴿
  »و در كارها با آنان مشورت كن.«
ترين  پيش از هر كسي به حقي كه خداوند به اين امت داده كه مناسب صپيامبر و

  فردخود را به عنوان نماينده خود در اقامه دين و اجراي سياست دنيا احترام گذارده است.
كند بدون آن كه برايش  بينيم كه اين امت را اينگونه ترك مي را مي صبنابراين پيامبر

به اين امت اعتماد دارد كه آنها  صعيين نمايد، زيرا ايشانامام و زمامدار مشخصي را ت
بهترين فرد خود را انتخاب خواهند كرد، و چون كه انتخاب حقي است كه خداوند به 

هاي كسي را كه شايستگي امامت را دارد  ويژگي صآنها عطاء نموده است، اما پيامبر
در وجود ابوبكر بيش از ها  براي اصحابش بيان كرد و اشاره نمود كه اين شايستگي

  ديگران وجود دارند اما وصيت نكرد كه او بعداز من امام و پيشواي شماست.
هايي  هيچ زماني چنين نبوده كه چون پادشاهي دستور صادر كند و پايبندي صپيامبر

هاي سياسي و فكري مسلمين را لغو نمايد، بلكه  را بر آنان تحميل نمايد و حقوق و آزادي
كوشيد تا به آنها احترام بگذاد و از آنان تقدير كند و بيش از همه با  ياو به شدت م

  : يدنما نمود، و خداوند او را چنين توصيف مي اصحاب خود مشاوره و رايزني مي

﴿����� �̈ �§��¦��¥��¤� �£�� �¢��¡���� �~��}��|

��«��ª��©﴾ ] :د پيامبري از خودتان نزد شما آمده كه شما را دوست دار« ]١٢٨التوبة
  .»و با مؤمان مهربان است

و شيوة رفتار او بنگرد خواهد ديد كه ايشان در كارهاي  صهر كس به اخالق پيامبر
كرد، و در جايي كه  امت اغلب براساس وحي الهي يا طبق مشورت مسلمين اقدام مي

گرفت، در قضيه  كرد و مصلحت كلّي امت را در نظر مي وحي نبود با صحابه مشورت مي
قرآني صريحي از رسول خدا نيامده كه امامي را مشخص كند، بنابراين خالفت نص 
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پيامبر مهربان ترجيح داد تا آن را به امت واگذارد و اينگونه به عقل و حق است احترام 
همانند پادشاهان و امرا در امر جانشيني خود دخالت نكرد بلكه  صبگذارد، و ايشان

گيري امت خود احترام  ت كه به آزادي و تصميمآنچه او نمود اقدام يك پيامبر مهربان اس
  گذارد. مي

  : و دوم اينكه

اي هست كه بايد حّضار را  مثال راننده و اتوبوس كه دوست ما ارائه داد در آن مغالطه
وقتي وفات نمود امت او همانند  صاز آن آگاه كنيم، و آن اين است كه پيامبر

ر جستجو كند، بلكه امت او بهترين امت و گوسفنداني نبودند كه براي آنها چوپاني ديگ
در حالي از آنها جدا شد و چشم  صداراي بهترين علم و دانش و اخالق بودند، و پيامبر

دانست كه دهها بلكه صدها فرمانده و رهبر زبده كه صالحيت  از جهان فروبست كه مي
آنها وجود دارد،  توانند آن را به ساحل نجات برسانند در ميان رهبري امت را دارند و مي

توانند بهترين فرد را  در حالي امت را ترك كرد كه اطمينان داشت كه آنان مي صو پيامبر
دادن به امور  به عنوان نماينده خود براي اجراي شريعت خدا و اقامه دين الهي و سامان

  دنيوي انتخاب كنند.
اتفاق  سكر صديقبر رهبري ابوب صو اين اتفاق هم رخ داد زيرا امت بعد از پيامبر

نمودند، و او امت را به ساحل نجات برد و چنان در برابر مرتدين ايستاد كه هيچ كسي 
داند كه چه پيامدهايي  بود خدا مي ايستاد، و اگر او نمي جز ابوبكر آنگونه درمقابلشان نمي

  براي اسالم و مسلمين پيش مي آمد.
  : سوم اينكه

را به عنوان جانشين خود تعيين كند، و امت توانست به صراحت ابوبكر  مي صپيامبر
كردند، اما بعد از ابوبكر تا روز قيامت چه كسي خليفه و  همه از فرمان او اطاعت مي

  كرد؟ جانشين را تعيين مي
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كردن خليفه و پيشوا فرمان داده شود اين در حقيقت دعوتي است براي  اگر به تعيين
شود. و  كه با استفاده از دين حق غصب مي تبديل خالفت اسالمي به پادشاهي خود كامه،

بار خود بدان گرفتار بودند.  شبيه به گمراهي است كه مسيحيان در قرون تاريك و ظلمت 
امت را به حال خودش رها كرد و شورا را اصل در انتخاب نماينده امت  صاما پيامبر

ن اسالم طبق رهنمود دادن به امور دنيوي قرار داد، و دي براي اقامه دين اسالمي و سامان
از طلوع فجر اسالم همواره بر اين حقوق سياسي و فكري و اجتماعي  صخدا و پيامبر

ها در ظلمت و تاريكي و  تأكيد داشته است، حقوقي كه ملّت هاي غربي بعد از آن كه قرن
ر دهند، و اگ ها را سر مي اند و امروز فرياد اين آزادي اند به آن رسيده ستمگري به سر برده

تري خواهند يافت كه بيشتر  آنها به اسالم مراجعه كنند در آن آزادي بزرگتر و درست
  فرمايد:  كرامت انساني در آن موردتوجه قرار گرفته است، چنان كه خداوند متعال مي

﴿���b��a��������`��_﴾� ] :70اإلسراء[  
  .»يمداشت يگراموانسانها را «

  : چهارم اينكه

دانيم  ل دين است كه بايد امام مشخص شود، پس ما همه مياگر امامت اصلي از اصو
همه اين خلفا و اماماني را كه تا  صكه دين اسالم تا قيامت جاويدان است آيا پيامبر

قيامت خواهند آمد تعيين كرده است؟! اگر چنين كرده باشد معقول نيست كه آنچه او در 
 صصالً نشنيده باشيم. و اگر پيامبراين باره گفته است به ما نرسيده باشد و يا آن را ا

امامي را مشخص كرده است و او حق دارد كه بعد از خودش كسي ديگر را تعيين نمايد، 
هاي  پس خالفت اسالمي پادشاهي استبدادي خواهد بود كه امت در آن چون گله

  گوسفندي خواهد بود كه حق رأي و نظر ندارد.
  : توجه

خورند  لوح فريب آن را مي افته كه فقط افراد سادههر چند شيعه با سخناني از خود ب
ها بدون خليفة مشخصي كه  ارائه دهند و بگويند: معقول نيست كه مردم همانند گوسفند
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گوييد  گوييم: آنچه مي از سوي خدا و پيامبرش تعيين شده باشد رها كرده شوند.... مي
ها كه  غيبت امام خيالي شيعه ها يعني از زمان ردي است بر خود شما، زيرا در اينكه قرن

  شده و تاكنون ظهور نكرده است!!!. گويند درغار (سر من رأي) پنهان مي
امام مشخصي را تعيين  صاند چه پاسخي داريد؟ و اگر پيامبر مردم بدون خليفه مانده

كرده است آيا معقول است كه همه اصحاب او با اين نص مخالفت كنند و در سقيفه 
  قضيه خالفت با هم مشورت نمايند؟!. جمع شوند و براي

دانيم، زيرا آنان كساني  پاك مي صما اصحاب را از چنين مخالفتي با دستور پيامبر
هستند كه خداوند از آنان خوشنود است و آنان را خوشنود گردانده است و آنان به ايمان 

ود انسانها و احسان و صداقت و اخالص توصيف نموده و آنان را بهترين امتي كه براي س
گوييم  آفريده شده قرار داده است، و آنان را بهترين ياران پيامبران قرار داده است، ما مي

كنند زيرا آنها به خاطر اطاعت از دستور خدا و  مخالفت نمي صآنها با فرمان پيامبر
كشتند تا اسالم را ياري نماييد، آنان  پدران و برادران و فرزندانشان را مي صپيامبرش

ا را فروختند تا آخرت را به دست بياورند و جان و مال خود را فداي رضامندي دني
اند  خداوند نمودند، آيا چنين كساني كه قبالً جان و مال خود را در راه دين فدا كرده

كنند؟! همه داليل بيانگر اين است  مخالفت مي صتوان گفت كه اينها با فرمان پيامبر مي
اصلي از اصول دين نيست، بلكه امري از مصالح دين و اي اصولي و  كه امامت قضيه

مسلمين است، و خداوند به امت اين حق را داده است تا خودشان نماينده خود را براي 
اقامه دين و برآورده ساختن نيازهاي مسلمين انتخاب كنند. و اصول دين امور مشخصي 

موكدانه انگشت گذاشته  بر آن صهستند كه قرآن در چند جا آن را بيان نمود و پيامبر
  است و اين اصول عبارتند از: 

  (ال اله اال اهللا) كردن معاني پرستي و محقق يگانه
 اهللا) (محمد رسولكردن معاني  اتباع از پيامبر و محقق
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داشتن به روز قيامت و  داشتن به خدا و مالئكه و كتابها و پيامبرانش و ايمان ايمان
سوي او مقدر است، و اينها اركان ايمان هستند كه بدون آن اعتقاد به اينكه خير و شرّ از 

 ايمان درستنيست.

گرفتن ماه رمضان و حج كعبه براي كسي كه  برپاداشتن نماز و پرداختن زكات و روزه
  توانايي دارد، اينها اركان عملي اسالم هستند كه دين اسالم بر آن بنا شده است.

ند كه اسالم به صورت واضح و روشن اين بي هر كس به شريعت اسالمي نگاه كند مي
آيد كه نصوص  قضاياي اصولي تأكيد كرده است، اما در مورد امامت به خاطر نمي

ها دين خود  صريحي باشد كه آن را از اصول دين قرار بدهد، بلكه غلوكنندگان و افراطي
اگر افراد نباشند  كنند نمايند، و فكر مي دانند و در مورد آنها غلو مي را اطاعت از افراد مي

  شود.  دين از بين رفته و دنيا خراب مي
  : سيد آنها

ي طوالني در بيان مذهب خود ايراد كرد كه سخنان او را (با اشاره به من) دكتر مطالب
توان چنين خالصه كرد كه پيامبر براي آن كه امت در انتخاب رهبرش آزاد باشد و  مي

  پيشوا و خليفه تعيين نكرده است.اصل شورا محقق گردد كسي را به عنوان 
را به عنوان امام و جانشين بعد از  سعلي صاما حقيقت غير از اين است، زيرا پيامبر

گنجد. و قبل  خود تعيين كرد، و در اين مورد داليل زيادي هست كه در چندين كتاب نمي
ر گوشزد نمايم خواهم چيز مهمي را به دكت اي از اين داليل اشاره كنم مي از آن كه به پاره

را اضافه ) لهآو ( گويي آوري مي رابه زبان مي صو آن اينكه چرا شما وقتي اسم پيامبر
ايم كه بر آل او درود بفرستيم، و درودي كه شما  كني در صورتي كه ما امر شده نمي
فرستيد درود ناقصي است، زيرا پيامبر به ما آموخته است كه بر او و آل اطهارش درود  مي

  م.بفرستي
  گفتند:  دراين هنگام شور و غوغا در سالن بلند شد و همه يكصدا مي

  » اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد. « 
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سيد  .»اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و علی صحب محمد«(با لبخند):  اينجانب
  آنها در حالي كه خشمگين بود گفت: 

آن را به ما  صنه كه پيامبراي؟ درود آنگو و علي صحب محمد را از كجا آورده
  »اللهم صل علی محمد و علی آل محمد«آموخته اين است: 

  گفتند:  دوباره هياهو در سالن بند شد و همه يكصدا مي
  »اللهم صل علی محمد و علی آل محمد« 

قضيه به اين غلو و تشدد نيازي ندارد، خداوند به ما فرمان داده است تا بر  اينجانب:
  د بفرستيم و فرموده: او درو صپيامبر

﴿�� �p��o��n��m��l��k���j��i﴾ ] :و  يدبر او درود فرست« ]56األحزاب
  »يد.(فرمان او) باش يمو كامال تسل ييدسالم گو

ناقصي  درود »علی محمد و سلم اللهم صل«و حديثي كه در آن آمده كه اين درود 
اين نوع درود گويد  است، حديثي دروغ است كه صحت ندارد، بلكه آنچه آيه مي

  فرمايد:  كند زيرا خداوند مي فرستادن بر پيامبر را تأييد مي 

﴿�� �p� �o��n��m��l��k�� �j��i﴾ ] :و  يدبر او درود فرست« ]56األحزاب
  »يد.(فرمان او) باش يمو كامال تسل ييدسالم گو

گويند درود كامل و داراي اجر بيشتر درود ابراهيمي  و با وجود اين اهل سنت مي
م يبراهإم و علی آل يبراهإت علی ياللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صل«: است

خواندن اين درود در هر نمازي در تشهد اخير واجب است,  »داً يد مجيحم كنّ إن يالعالميف
را دوست  صو در اين امر نبايد سخت گرفت، و هيچ كس در اينكه ما اهل بيت پيامبر

كه خداوند بينش آنها را كور كرده و دلهايشان را  داريم شكي ندارد، مگر كساني مي
  منحرف گردانده است. 
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ايد؟ اين  را از كجا آورده »علی محمد و آل محمد و صحبه اللهم صل«پس : سيد آنها
درود عبادت و از مسايل ديني است كه ما حق نداريم طبق ميل خود آن را اضافه يا كم 

  كنيم. 
ند، خداوند به پيامبرش فرمان داده تا بر اصحاب خداوند تو را هدايت ك: اينجانب

  گويد: اي كه خداوند به پيامبرش مي كنيم، آيا نشنيده خود درود بفرستد و ما به او اقتدا مي

﴿���xw��v��u������t���sr��q﴾ ] :١٠٣التوبة[   
  »و آنان را دعا كن كه دعاي تو مايه آرامش آنهاست.«
فرمان داده شده تا براي  صو وقتي به پيامبر در اينجا به معني دعا است )ة(صلو  

اصحابش دعا كند پس ما بايد از او پيروي كنيم، و صلوه خدا بر بندگان صالحش يعني 
اينكه ما دعا كنيم خداوند آنها را بپذيرد و مقامشان را باال ببرد و در اعمال و درجات و 

شدن عمل و  ت و پذيرفته به معني بركت و رحم ) ة(صلو  هايشان بركت دهد. و اگر نيكي
  فرستد. توان گفت كه خداوند بر بندگانش صلوه مي دعا نباشد چگونه مي

پذيرند و راضي نيستند كه بر اصحاب درود  شلوغ شد گويا جمعيت اين را نمي
  فرستاده شود زيرا نزد آنها صحابه كافر و مرتد هستند.

و و مناظر شما به من وعده گ اينجانب (بر آن كه از شلوغي بيرون شويم) گفتم: سخن
گنجند وجود دارد كه همه بر اين داللت  داد كه داليل فراواني كه در چند كتاب نمي

ترين  خواهم كه لطف كنند مهم است. از ايشان مي صجانشين پيامبر سكنند كه علي مي
اين داليل را ارائه دهند اگر درست باشند حجت خواهند بود، واگر نادرست   و اصول

اي نخواهند داشت و  تري از داليل اساسي هستند فايده بقيه ادله كه در سطح پايين باشند
  دليلي عليه گوينده آن خواهند بود.

كنم كه طبق اصول مناظره و استدالل بايد نصوص  كننده گوشزد مي  و به برادر مناظره
دله را صريح و صحيح باشند كه طرف را ملزم به پذيرفتن قضيه مورد بحث نمايند و مجا

گوييد امامت اصلي  به پايان برسانند، و قابل برداشت و اجتهاد نباشند. و چنان كه شما مي
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از اصول دين است بايد داليل آن نيازي به اجتهاد و استنباط نداشته باشد بلكه اصل و 
  شود كه نابينا باشد. اساس معموالً چون روز روشن است كه فقط كسي منكر آن مي

اولي: حديث غدير خم است، اين حديث در كتابهاي معتبر شما ذكر  دليل: سيد آنها
طبق نص ثابت است  �شده است، و همين دليل به تنهايي براي اثبات اينكه امامت علي

  كافي است.
بفرمائيد و دليل را ارائه دهيد ولي اميدوارم كه بعد از ذكر آن به من اجازه  اينجانب:

ماند و هدايت  وشن شود و هر كس كه زنده ميدهيد تا آن را توضيح دهم تا حق ر
شود از  شود از روي دليل زنده گردد و هدايت شود و هر كس كه گمراه و هالك مي مي

  روي دليل گمراه و هالك گردد.
الحجه اين آيه بر او  وقتي پيامبر از حجه الوداع برگشت در هيجدهم ذي: سيد آنها

  نازل شد: 

﴿�� rq��p���o��n��m��l��k��j���|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s

اي پيغمبر هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به « ]٦٧املائدة: [ �﴾{~�
اي. و خداوند تو را از  مردم) برسان و اگر چنين نكني، رسالت خدا را به مردم نرسانده

  »(اذيت و آزار) مردمان محفوظ مي دارد.
غدير خم (جايي است در ميان مكه و مدينه) توقف در محلي بنام  صآنگاه پيامبر

كرد تا اينكه آنان كه پشت سر او بودند به او پيوستند، و كساني را كه جلو بودند برگرداند 
و اعالم نماز نمود، و نماز ظهر را خواند سپس ايستاد و به سخنراني پرداخت، و در خطبه 

ترم؟ گفتند بله اي  منان از خودتان اوليدانيد كه من براي شما مؤ خود فرمود: آيا شما نمي
ترم؟ گفتند: بلي اي  دانيد كه من براي هر مؤمني از خودش اولي پيامبر خدا. گفت: آيا نمي

پيامبر خدا، آنگاه دست علي را بلند كرد و فرمود: اي مردم خداوند موالي من است، و 
ت، بار خدايا من موالي شما هستم، پس هر كس من موالي اوهستم علي موالي اوس

دارد،  دارد و دشمن بدار كسي را كه او را دشمن مي دوست بدار كسي كه او را دوست مي
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كند و خوار بگردان كسي را كه او را خوار  و ياري كن كسي را كه او را ياري مي
سپس گفت: بار خدايا گواه باش، » ورزد با او كينه بورز. گرداند و هر كس با او كينه مي مي

  پيامبر و علي از هم جدا نشده بودند تا اينكه اين آيه نازل شد:  سپس هنوز

﴿�� � vu� �t��s��r��q��p�� �o��n��m��l��k﴾ ] :٣املائدة[ 

امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را «
  .»به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

د: اهللا اكبر بر اكمال دين و اتمام نعمت و بر رسالت من و فرمو صپس آنگاه پيامبر
واليت علي كه خدا آن را پسنديده است، پس اين حديث كه در غدير خم بيان شده است 

من کنت مواله «كند، زيرا پيامبر فرمود:  دالت مي �نص صريحي است كه بر امامت علي
  ي اوست و والي يعني امام.يعني هر كس والي او من هستم علي وال »فهذا علی مواله

و اگر هدف بيان واليت علي نبود پيامبر همه مردم را كه تعدادشان صد هزار يا بيشتر 
داشت، و چون پيامبر واليت علي را بيان كرد آنگاه دين تكميل شد و  بود نگاه نمي

  خداوند آيه نازل كرد كه: 

﴿�� � vu� �t��s��r��q��p�� �o��n��m��l��k﴾ ] :٣املائدة[ 

امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را «
  »به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم.

  : اينجانب

  الحمدهللا و الصالة والسالم علی رسول اهللا و اله و صحبه و بعد: 
پيوند  كند و كننده روايات متعدد مختلفي را با هم قاطي مي گوي و مناظره سخن

خواهد با آن فريب دهد تا شنونده گمان بردكه همه يكي هستند و روايات  دهد، و مي مي
  متعدد و مختلفي نيستند كه هر يك به خاطر سببي نازل شده و هر يك بحث جدايي دارد.
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گوينده بسيار زيبا وخوب روايات مختلف و متعدد را با هم قاطي كرده و آن را چنان 
دهد تا اعالم كند كه  روايت هستند كه خداوند به پيامبر دستور مي نايد كه گويا يك مي

  علي جانشين اوست، پس خداوند آيه نازل كرد كه: 

﴿���rq��p���o��n��m��l��k��j﴾� ] :٦٧املائدة[  
آنگاه پيامبر مردم را در غدير خم جمع كرد و اين پيام الهي را به آنها رساند و سپس 

  خداوند آيه نازل كرد كه: 

﴿���q��p���o��n��m��l��k﴾ ] :٣املائدة[   
امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم «

  .»را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم
اما اين جعل و تحريف كامالً با حقيقت متضاد است و فقط خيالبافي است كه بعضي 

  اند. ود درست كردهكردن خ آن را براي راضي
  برداشتن از اين جعل و تحريف بايد بگويم:  ها و پرده شكستن اين خيالبافي براي درهم

  اينكه: آيه  اول

﴿���|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p���o��n��m��l��k��j

�� اي پيغمبر هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به « ]٦٧املائدة: [ ﴾{~
اي. و خداوند تو را از  ) برسان و اگر چنين نكني، رسالت خدا را به مردم نرساندهمردم

  »دارد. (اذيت و آزار) مردمان محفوظ مي
رفت يكي از اصحابش  به جنگي مي صسبب نزول اين آيه اين است كه هرگاه پيامبر

ها خداوند كرد تا از او در برابر دشمن پاسداري كنند، تااينكه در شبي از شب را مقرر مي

اش بيرون آورد  سرش را از خيمه صپيامبر آنگاه���mk��jlاين آيه را نازل كرد كه 
و گفت: اي مردم برويد خداوند مرا محافظت نموده است، و بعد از نزول اين آيه 

با تكيه بر اينكه خداوند او را محافظت كرده است براي خودش نگهباني  صپيامبر
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ه است كه مردمي به پيامبر گفت: شمشيرت را به من بده گرفت، حتي در روايات آمد نمي
بود ولي  صتا آن را ببويم، پيامبر شمشير را به او داد و آن مرد هدفش كشتن پيامبر

  خواست انجام دهد. دستهايش لرزيد و خداوند نگذاشت او آنچه را مي
لي بر شود كه اين آيه در شب نازل شده است، و در حا و از روايت گذشته معلوم مي

نازل شده كه او داخل خيمه خود و بر رختخوابش بوده است، بنابراين صپيامبر
در رختخواب بود بر او  صاين آيه در شب در حالي كه پيامبر«گفته است: : سيوطي

  .»نازل شده است
اند، پس چگونه آنها فراموش  ببينيد علما چقدر در تعيين اوقات نزول آيات دقت كرده

يه با واقعه غديرخم ارتباط دارد با اينكه به گفته سيد شيعي اين آيه اند كه اين آ كرده
اند كه  ارتباط تنگاتنگي با واقعه غدير دارد، اما علما اين را مربوط به چيزي ديگر دانسته

  كامالً با قضيه غدير مغايرت دارد.
  آيه  دوم:

﴿�� � vu� �t��s��r��q��p�� �o��n��m��l��k﴾�] :٣املائدة[ 

تان را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را امروز دين«
  »به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم.

در روز عرفه كه روز حج اكبر بود نازل شده است، و در اين هيچ راهي براي ترديد و 
 شك نيست زيرا اقوال ائمه و احاديث صحيح بخاري و مسلم و غيره همه همين را

اي را  گويند. از طارق بن شهاب روايت است كه يهوديان به عمر گفتند: شما آيه مي
در روز عرفه نازل شد و : گويد شد ... طارق مي ما نازل ميخوانيد كه اگر درباره  مي

گويد در اين شك دارم كه روز جمعه بود  سوگند به خدا كه ما در عرفه بوديم. سفيان مي
نازل  صكنند كه اين آيه در روز حج اكبر بر پيامبر اين داللت ميها بر  يا نه. اين روايت

دانيم كه روز عرفه چند روز قبل از روز غدير بوده است پس  شده است، و همه مي
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ائمه به تواتر  توان گفت كه آيه در غدير خم نازل شده است. در صورتي اقوال چگونه مي
  ازل شده است؟!گويند كه آيه چند روز قبل از واقعه غديرخم ن مي

 صكند كه وقتي پيامبر و جعل و تحريف عجيب اين است كه سخنگو ادعا مي
را به عنوان جانشين و امام تعيين كرد آنگاه اين آيه نازل شد، در صورتي كه  سعلي

چيزي نگفت و آيه هم در غدير خم  سدربارة امامت علي  صسوگند به خدا كه پيامبر
  نازل نشده است.

از آن كه به همراه اهل  بعد صاست كه پيامبرمورد غدير خم آمده اين آنچه در : سوم
 كه در ميان مكه و مدينه  –مدينه راه مدينه را در پيش گرفت در كنار آبگيري بنام حم

اند به او  توقف كرد تا مقداري استراحت نمايد و كساني كه عقب مانده –قرار دارد 
شكايت كردند كه بر آنها سخت گيري نموده  سبرسند، در اينجا بعضي از مردم از علي

  گيري علي در راه حق و به جا بود. است، با اينكه سخت
الوداع برود   پيش از آن كه به حجه صكايت مردم از علي اين بود كه پيامبرعلت ش

آوري  آوري نمايد، علي پس از جمع علي را به يمن فرستاد تا زكات آن جا را جمع
مكه رفت تا با پيامبر حج گذارد، در راه مردم خواستند تا برخي صدقات به همراه آن به 

تحويل دهند،  صاز اموال صدقه را استفاده كنند و وقتي به پيامبر برسند آنها را به پيامبر
كرد و با مردم به بهاي حق رودرواسي  از آن جا كه به شدت احتياط مي ساما علي

ند چون صدقات و زكات متعلق به نداشت نپذيرفت كه مردم از صدقه استفاده كن
المال است و مال آنها نيست، از اين رو بر مردم سخت آمد و وقتي فرصت فراهم شد  بيت

ديد كه علي بر حق است و در راه  مي صاز علي شكايت كردند. پيامبر صپيش پيامبر
 در مالء عام و در صهراسد، بنابراين پيامبر اي نمي كننده خدا از مالمت هيچ مالمت

حضور مردم از او حمايت كرد تا براي همه مردم توضيح دهد كه آنچه شما از علي در آن 
در غدير خم ايستاد و مردم را به  صشكايت داريد، حق با علي است. ازاين رو پيامبر

رعايت تقواي الهي توصيه كرد و آنان را به تمسك به كتاب خدا فرمان داد سپس آنها را 
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صيه نمودو علي نيز از اهل بيت است. سپس باري در مورد اهل بيت خود تو
هركس مرا دوست : كردن علي پيش كساني كه از او شكايت كرده بودند فرمود روسفيد

: دارد علي را دوست بدارد، و براي آن كه بيشتر علي را مورد ستايش قرار دهد فرمود مي
با كسي كه با او دارد و دشمني كن  بار خدايا دوست بدار كسي را كه او را دوست مي

  .1ورزد دشمني مي
همه آنچه كه در غدير خم اتفاق افتاده است همين است، و علتي كه پيامبر به خاطر 

  همين است. (من کنت مواله فعلی مواله): آن فرمود
در خمس بود و حق و عدالت و احتياط را در  صعامل پيامبر سو از آن جا كه علي

ر اين موضع درستش ستود و پيش خدا برايش دعا كرد آن اجرانمود، پيامبر او را به خاط
هايي كه بعضي از طرف خود به حديث پيامبر  ها و مبالغه نمايد. اما اضافه تا او را كمك

اللهم انصر من نصره، و «گويند: پيامبر فرمود:  افزايند صحت ندارد، از آن جمله اينكه مي مي
دايان ياري كن كسي را كه او را ياري بار خ »ث دارياخذل من خذله، و ادر الحق معه ح

رود حق را به  كند، و هر كجا او مي كند، وخوار بگردان كسي را كه از او حمايت نمي مي
  همراهش به همان سو ببر.

ساخت و  اين بود حقيقت واقعة غدير خم كه با آنچه برادر سخنگوي ما مي
  داد فرسنگها فاصله دارد. پرداخت و ارائه مي مي

  : اينكهو چهارم 

قسمت اخير حديثي كه برادر شيعه مطرح كرد كامالً خودساخته و دروغ است و هيچ 
را  دست علي صپيامبرچيزي از آن صحيح نيست، و در احاديث صحيح نيامده است كه 

بلند كرد، و همچنين در احاديث صحيح چنين چيزي وجود ندارد كه هنوز آنها از هم 

و همچنين  ]٣املائدة: [ �﴾�n��m��l��k﴿شد:  جدا نشده بودند كه اين آيه نازل

                                           
وانصر من نصره و اخذل من «حديث غدير از چند طريق از بسياري از صحابه روايت شده است و اما  -١

 .1750حة السلسلة الصحياضافه است و ضعيف است. ن ك  »خذله
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قطعاً در  »هيلعلی بالوالبالرسالة و  لیتمام النعمة ورضا الرب إن و يکمال الدإکبر علی أاهللا «
احاديث نيامده و صحت ندارد. و در حقيقت اينها دروغهايي هستند كه به دنبال هم قرار 

  اند. خطور كرده باشند كه فقط به ذهن بعضي هايي مي دارند و افسانه
  : پنجم

من  (كننده ارائه داد، استدالل او از  قطع نظر از جعل و تحريفي كه سخنگو و مناظره
واز اين رو پس » ولي«يعني » موال«كند  مياشتباه است، او فكر  )کنت مواله فهذا علی مواله

ت، و شود. اين استنباط و فهم مخالف با زبان عربي اس واليت و جانشيني علي ثابت مي
كه در زبان عربي مهارت زياد داشتند آن را اينگونه  صهمچنين اصحاب پيامبر

اند، و هيچ يك از علماي معتبر لغت و زبان چنين چيزي نگفته است. مفهوم  نفهميده
كردن  درست و صحيح آن اين است كه موال به معني موالت و محبت و دوستي و ياري

  است. باشد و در زبان عربي معني آن همين مي
آيا : به بريده گفت صدليلش هم حديث بريده است كه در آن آمده است كه پيامبر

من كنت مواله فعلي «: بله، آنگاه پيامبر فرمود: گويد علي را دوست نداري؟ بريده مي
شود  دارد علي را هم دوست بدارد. از اين حديث ثابت مي موالهم هر كس مرا دوست مي
داشتن است، و بنابراين موالت به معني محبت و  ناخوش كه موالت ضد ناپسندداشتن و

  همكاري و دوستي است. 
  : و ششم اينكه

با وجود آن كه مطالب دروغين و خودساخته زيادي در حديث است اگر از همه اينها 
من کنت مواله فهذا علی «كننده درست است و  چشم بپوشيم و بگوييم كه سخن مناظره

ي است، و اشتباه او را بپذيريم كه موال به معني والي است، بعد دليلي بر خالفت عل »مواله
تواند دليل صريحي  ها باز هم اين حديث نمي ها و تحريف از پذيرفتن همه اي دروغ

تواند نص واضحي در مورد خالفت علي تلقي  باشد، و نمي �ي عليبرخالفت و جانشين
  شود.
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عد از من امام است، يا علي بعد از علي ب: زيرا نص صريح جمالتي از اين قبيل هستند
تر گفته شد  من خليفه است، يا هيچ كس غير از علي جانشين من نيست وامثال آن. پيش

كه واليت از ديدگاه شما شيعيان اصلي از اصول دين است و اصول دين بايد به صراحت 
براي تواند دليل صريح و واضحي  بيان شوند، و وقتي تصريح نيامده پس اين حديث نمي

  امامت و خالفت علي باشد.
نمودن با  داشتن و محبت گويد اين است كه دوست و از نظر ما نهايت آنچه حديث مي

دهند، زيرا آنها  علي واجب است، و اين چيزي است كه همه اهل سنت آن را انجام مي
گويند خدا از او خوشنود باد و او را خليفه چهارم  هرگاه نام علي به ميان بيايد مي

  دانند. و ارضاه مي �مسلمين
نمايد  را بيان مي �اين دليل را بگذار، دليلي ديگر هست كه امامت علي: سيد شيعي

  و آن آيه واليت است. 
  : فرمايد خداوند متعال مي

﴿���É��È���Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶

��Ð��Ï��Î� �Í� �Ì�� �Ë� �Ê﴾ ] :تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و «] ٥٦و  ٥٥املائدة
آورند و زكات مال بدر  دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي مي

كنند. و هر كس كه خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد (از زمرة  مي
   »اهللا پيروز است.  ترديد حزب حزب اهللا است) و بي

اند، كه او  نازل شده �در مورد علينظر دارند كه اين آيات  همه مفسرين اتفاق
مشغول نماز بود كه سائلي آمد و كمك خواست و علي در حال ركوع بود، آنگاه انگشتر 
خود را بيرون آورد و پيش سائل انداخت، پس از آن خداوند اين آيات را در مورد او 

  نازل فرمود.

واليت فقط از آنِ  صعد از پيامبركند كه ب حرف حصراست پس داللت مي) ¶(و 
  علي است، زيرا ايه در مورد او نازل شده است.
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تر است و اگر هم آن را درست فرض كنيم  اين دليل از دليل گذشته سست: اينجانب
  شود. تصريحي بر امامت علي نيست بلكه همه مؤمنان را شامل مي

است و به معني خليفه و كردن  و والء در اينجا هم به معني محبت و دوستي و ياري
در حالي چنين نيست، آيه با لفظ جمع امام نيست. و به فرض اينكه به معني امامت باشد 

  آمده است: 

﴿���Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½﴾ ] :٥٥املائدة[   
  »كنند. دارند و زكات مال بدر مي كساني خاشعانه و خاضعانه نماز را بر پا مي«

نمايد كه آيه هم علي و هم  ر رفته است بر اين داللت ميو از آن كه صيغه جمع به كا
شود. و اينك آيا در مورد علي نازل شده است جاي بحث دارد،  ديگر مؤمنان را شامل مي

زيرا گرچه اين داستان در كتابهاي اهل سنت روايت شده اما سند آن خالي از اشكال 
كسي كه مشغول خواندن نماز كند و نيست، و عالوه از اين عمل كثير نماز را باطل مي

است نبايد در حين خواندن نماز ديگر عبادت ها و كارهاي نيك را انجام دهد، وامام علي 
در فروتني در نماز پيشواي فروتنان است، و اينكه انگشتر خود را در نماز بيرون بياورد و 

  آن را به سايل دهد امر بعيدي است.
ص روشن و واضحي در مورد واليت علي و به فرض اگر هم درست باشد اما اين ن

گوييد امامت اصلي اساسي از اصول دين است، اصول دين بايد از  نيست، شما مي
بينيد كه آيه به چند صورت تفسير شده  نصوص قطعي و صريح ثابت شوند. و شما مي

گويند والء به معني محبت و دوستي و ياري كردن است، و  است، بعضي از مردم مي
گوييد والء به معني فرمانروايي است، و اينكه شما  نظر را دارند، و شما مي اغلب همين

گوييد امام علي در نماز صدقه كرده است جاي بحث دارد و اگر هم ثابت شود كه امام  مي
اند و جمع بر بيش  علي در نماز صدقه داده است, بايد گفت كه آيات كلمه جمع را آورده

كند كه كساني ديگر غير از امام علي با او در  آيه داللت ميشود، پس  از دو نفر اطالق مي
اند، اي هم در صورتي است كه فرض كنيم آنچه به عنوان شأن  اين كار مشاركت داشته
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كنيد درست و صحيح باشد. و نكته ديگر اينكه خصوص سبب مانع از  نزول آيه بيان مي
در قرآن بيان شده فقط  شود، يعني اگر به خاطر سببي خاص فرماني عموم لفظ نمي

منحصر در آن سبب نيست بلكه عموميت دارد، بنابراين آيه بر همه كساني كه نماز 
توانند اين كار را انجام  كند و همه مي دهند انطباق پيدا مي خوانند و زكات و صدقه مي مي

تواند  دهند. حق واضح و روشن است و دليلي كه شما از آن استدالل كرديد حتي نمي
لي ضمني باشد چه برسد به آن كه دليلي صريح و روشن دربارة امامت علي بعد از دلي

  پيامبر باشد.
  : سيد شيعي

 اند و ما هيچ كس جز نازل شده �ات در مورد امام علياند اين آي مفسرين شما گفته
يات كار او را تأييد كرده و بر آاو را سراغ نداريم كه در حال ركوع صدقه داده باشد، و 

نظر و  اند با اينكه فرمود مورد اند، و اينكه آيات با صيغه جمع آمده اليت او تصريح كردهو
باشد يك نفر است، براي آن است كه مردم را تشويق نمايد  كسي كه سبب نزول آيات مي

تا با اقتدا به امامشان در كارهاي خير از يكديگر پيشي بگيرند امامي كه نمازش او را از 
  نداشت. ت فقرا و نيازمندان بازرسيدگي به حال

  : اينجانب

اين حديث كه امام علي در حالت نماز انگشتر خود را صدقه كرده است به اتفاق 
  . و علماي مورد اعتماد ومحقق ما به خود ساخته1علماي محقق موضوع و دروغ است

ي اند پس اگر كسي بدون تحقيق آن را در كتابش آورده اعتبار بودن حديث حكم كرده
توانيد بر اثبات اصلي از اصول دينتان كه آن را از نماز و روزه و  ندارد. و بنابراين شما نمي

  دانيد از حديث موضوع و دروغي استدالل كنيد. تر مي تر و مهم حج مقدم

                                           
، اين را بيان 7و در منهاج السنه، ج  104، ص 1قائق التفسير، ج االسالم ابن تيميه در كتاب د شيخ -١

 داشته است.
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مي از علي برده نشده و كند نص آيه است، در آيه اس له ميآنچه ميان من و تو فيص
است. و نهايت آنچه كه آيه  صوالي و خليفه پيامبركوچكترين اشاره نشده كه علي 

خوانند و زكات  گويد اين است كه بايد خدا و پيامبرش و مؤمنان صادقي كه نماز مي مي
  كنند را دوست داشت. پردازند و فقط براي خدا فروتني مي مي

و در ركوع در لغت به معني خضوع و فروتني است و در قرآن به همين معني آمده 
  گويد:  دهد و مي كوع فرمان مين جا كه خدا مريم را به راست، آ

اي مريم پروردگارت « ]43آل عمران: [ ﴾���¡��¢��£����¤��¥��¦��§��﴿
  »را بپرست و سجده كن و با فروتنان فروتني بنما.

و خداوند در مورد  »كه معنايش اين است و سجده كن و فروتني بنما با فروتنان

��﴿ :گويد مي �داوداش  بنده � �»��� �º�� مشخص است كه داود به سجده   ]24ص: [ ﴾�¹
كوع در اينجا به معني خضوع و فروتني براي خداست. و اينگونه معني آيات افتاد ولي ر

  گردد و معني  آهنگ و منسجم مي هم

﴿���Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶﴾ ] :٥٥املائدة[   

و مؤمناني ياور و دوت شمايند در حال خشوع و شود تنها خدا و پيغمبرا  چنين مي
كنند، و در ركوع نماز  آورند و زكات مال بدر مي فروتني براي خدا، نماز را به جاي مي

گوييد درست  نبايد به كاري ديگر هرچند مهم باشد مشغول شد، بنابراين آنچه شما مي
  شكند اين است:  درهم مينيست. و نكته قابل تأمل ديگر كه استدالل شما ار اين آيه كامالً

﴿�¼��»��º��¹��¸��¶�﴾� ] :٥٥املائدة[    

حرف حصر است، پس اگر چنان كه �)¶�(�كند، و گوييد اين حصر را بيان مي شما مي

�¼(گوييد بگوييم منظور از  شما مي � فقط علي است، تمام مذهب جعفري  )«
گرداند كه آنها خدا و  ميشود، چون آيه واليت را منحصر در سه نفر  اثناعشري باطل مي

شود.  پيامبرش و امامعلي هستند. و طبق تصريح آيه واليت همه ائمه بعد از علي باطل مي
  كردن استدالل شما از اين آيه كافي است. و فقط همين براي باطل
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  : سيد

كند و آن  تصريح مي �هست كه بر امامت علياين دليل را بگذار، دليلي ديگر 
شوي كه نسبت به من بمنزلة  (آيا راضي نمي: فرمود صپيامبر حديث منزلت است كه

ه پس از من پيامبري نيست، شايسته نيست كه من هارون نسبت به موسي باشي، جز آن ك
  »بروم مگر آن كه جانشين من باشي.

حديث منزلت نزد شما صحيح است و بر هيچ كس پوشيده نيست كه در اين حديث 
و در زندگي و پس از مرگش  صدر نبود پيامبرتصريح نموده كه علي  صپيامبر

جانشيت اوست و حديث همه آنچه را كه هارون نسبت به موسي داشته است ثابت 
كند به جز پيامبري هارون وزير موسي و شريك او در كارش و خليفه او در نبود او  مي

  بوده است و اين در قرآن ثابت است كه موسي دعا كرد: 

﴿�À�� � � �¿� �¾� �½� �¼� �»��� �Ç� �Æ� �Å� �Ä� �Ã� � �Â� � �Á﴾ ] :و ياوري از « ]31 تا 29طه
خاندانم برايم قرار بده. برادرم هارون را به وسيلة او پشت مرا استوار دار. او را در كار من 

  »شريك گردان.

  خداوند دعاي موسي را پذيرفت و فرمود: 

﴿���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø﴾ ] :36طه[   
  »اي موسي خواسته تو پذيرفته شد.«

شايسته نيست كه من بروم مگر آن كه خليفه من : به صراحت گفت صامبرو پي
باشي، بنابراين حديث منزلت از بزرگترين داليل واليت علي است ودليل بر اين است كه 

علي را به عنوان جانشين خود در دروان حيات خويش و بعد از حيات خود  صپيامبر
  باشد. او در كارش و وزير او در امتش مي تعيين كرده است و بيان داشته كه علي شريك

  : اينجانب
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آيا دوست نداري كه : فرمود صآنچه نزد ما صحيح و ثابت است اين است كه پيامبر
  1نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي باشي جز آن كه پس از من پيامبري نيست.

يث اين بود كه اما آن قسمت ثابت حديث منزلت داستان مشهوري دارد، سبب اين حد
پيامبر براي جنگ تبوك حركت كرد و از همه مردم خواست كه همراه او به جنگ بروند، 
و علي را به عنوان جانشين خود در ميان زنان و كودكان قرار داد، و جز منافقان و افراد 

  معذور و ناتوان كسي از جنگ باز نمانده بود.
داشت  را دوست مي صراهي پيامبراز آن جا كه جهاد در راه خدا و هم �امام علي

گذارد  نزد پيامبر رفت وگريه كرد و شكايت كرد كه چرا او را در ميان زنان و كودكان مي
براي آن كه او راضي كند و دلش را خوش نمايد و به او بفهماند كه اگر پيامبر  صپيامبر

                                           
الصحابة  ) و مسلم در فضائل4416) و المغازي (3706حديث منزلت را بخاري در فضائل الصحابه ( -١

گويد: اين حديث به چند علت  اند. سويدي در رد استدالل از اين حديث مي ) روايت كرده2404(
توان گفت كه همه آنچه هارون داشته علي داراي آن است زيرا  ل باشد يكي اينكه: نميتواند دلي نمي

هاي هارون اين بوده كه او به همراه موسي پيامبر بوده است و به اتفاق ما و شما علي  از جمله مقام
هم  بود بايد به همراه پيامبر علي پيامبر نيست، و اگر مقامهايي كه هارون دارد براي علي ثابت مي

بود چون پيامبر فرموده بعد از من پيامبري نيست و نبوت در زمان خود كه هارون در زمان  پيامبر مي
موسي داشته است را مستثني نكرده است. و همچنين هارون برادر تني موسي بود، و علي برادرش 

م بر اين نيست، و عام هرگاه بدون استثناء تخصيص شود داللت آن ظنّي خواهد بود. پس بايد كال
باشد و (تا) كه براي  شود كه در يك منزلت و مقام علي چون هارون نسبت به موسي مي حمل مي

رساند. و دراين صورت نسبت به امر معهودي است كه اصل همين  حدت است همين مفهوم را مي
زدل گويند فالني بخشنده است اما او ب است. چنان مي» لكن«در حديث به معني » الّا«است و كلمه

است يعني لكن او بزدل است. پس در قضيه بخش نامشخصي مورد نظر است كه ما آن را از بيرون 
اسرائيل جانشين خود كرد  كنيم و آن منزلت معهود است كه موسي هارون را در ميان بني مشخص مي

��﴿فرمايد:  چنان كه خداوند مي �x��w��v﴾ ] :و  در ميان قومم جانشين من باشد.  ]142األعراف
منزلت علي اين است كه او در زماني كه پيامبر به غزوه تبوك رفته بود در مدينه جانشين پيامبر بود. 

 .)78 – 77(مؤتمر النجف، ص 
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ي آن است كه او را با خود نبرده به خاطر اين نيست كه او را دوست ندارد و بلكه برا
  بسپارد و او را بر آنها امين قرار دهد. زنان و كودكان را به او

  داستان حديث منزلت همين است كه اصالً احتمال معني امامت كلّي را ندارد.
هاي هارون به جز پيامبر  ها و مقام گويي كه طبق حديث همه منزلت و اما اينكه شما مي

هاي هارون است پس او در حيات  ي همه منزلتشود و وقتي او دارا براي علي ثابت مي
است، و او وزير پيامبر  صو در نبودش جانشين پيامبر صپيامبر و بعد از وفات پيامبر

باشد و از ديگران به او و به امامت پس از او سزاوارتر است. حديث بر هيچ يك از  مي
  كند. كنيد انطباق پيدا نمي مطالبي كه شما از آن استدالل مي

  اليل زير: به د

وفات كرده است، و بعد از وفات موسي جانشين او  �هارون در زمان موسي -1
نبوده است و بلكه جانشين موسي يوشع بن نون بوده، و در اين هيچ اختالفي 

  نيست.
هارونرا جانشين خود كرد او را به عنوان جانشين خود در  �زماني كه موسي -2

ناجات با پروردگارش رفت، اما ميان همه ملت يهود مقرر كرد و خودش براي م
و سلم در حالي بيرون رفت كه همه اصحابش با او همراه بودند وعلي  صپيامبر

 را در ميان زنان و كودكان به عنوان جانشين خود تعيين كرد.

شمار زيادي از صحابه را بر مدينه و در جاههاي ديگر به عنوان خليفه  صپيامبر -3
از  صاست، و اينگونه نبود كه هرگاه پيامبرخود مقرر كرده است و اين متواتر 

مدينه بيرون برود علي را به عنوان جانشين خود در آن مقرر كند، پس حديث 
و بعد از وفاتش  صتواند نصي بر وجوب خالفت علي در زندگي پيامبر نمي

 باشد.

كردن دل علي و تسكين خاطر او بود  حديث سبب مشخصي دارد و آن خوش -4
 با زنان و كودكان گذاشته بود. زيرا پيامبر او را
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هاي ديگري آمده است كه از بس امام علي به شدت عالقه به جهاد  و در روايت -5
راه ب صاين سخن را به او گفت به دنبال پيامبر صداشت بعد از آن كه پيامبر

ترجيح  نافتاد و او اين جانشيني را دوست نداشت بلكه جهاد در راه خدا را بر آ
 داد.  مي

توان با استدالل از حديث همه آنچه هارون نسبت به موسي داشته است  پس نمي -6
وفات  صرا به فراگير بر امام علي تطبيق داد، واگرنه بايد امام در زمان پيامبر

  كرد چنان كه هارون در زمان موسي وفات كرده است. مي
  برند:  نكته مهمي هست كه اهل زبان و انديشمندان بدان پي مي

مگر آن  »يإال انه النبی بعد«كه فرمود:  صكه استثناء در فرموده پيامبرو آن اين است 
گويد همه منازل هارون  گو مي كه بعد از من پيامبري نيست. اگر ان طور كه برادر سخن

ومقام هاي او را بر امام حمل كنيم بايد چنين بفهميم كه علي همراه محمد پيامبر بوده 
: كه بعد از من نبوت فرمود صو پيامبرمبر بود، است. چون هارون در زمان موسي پيا

هاي هارون در علي وجود دارد پس  نيست، و اگر بگوييم طبق اين حديث همه ويژگي
كند كه مفهوم حديث را اينگونه  توان نفي كرد. و دوست شيعه ما تأكيد مي نبوت او را نمي

، پس اگر چنين است بيان كند كه علي داراي همه مقامهايي است كه هارون داشته است
 صهارون در زمان موسي همراه با او پيامبر بوده است و علي هم بايد در زمان ما محمد

  پيامبري ديگر در كنار او قرار داده شود و چنين ادعايي كفر است.
  : تر از آن اينكه و مهم

داد، پس آيا اين  بسياري از صحابه را با بسياري از پيامبران تشبيه مي صپيامبر
صوص فراگير و كليت دارند؟! ثابت است كه پيامبر ابوبكر را با ابراهيم و عيسي تشبيه ن

هستي كه ... . و مثال تو چون مثال موسي است.  �تو همانند نوح: داد و به عمر گفت
اند زيرا آنها از  ي از هارون بهتر بودهسو معلوم است كه ابراهيم و عيسي و نوح و مو

باشد چنان  ند. پس حديث منزلت فقط فضيلتي براي امام علي ميپيامبران اولوالعزم هست
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اي به واليت وخالفت  حديث هيچ اشاره اين كه ديگر صحابه داراي فضايلي هستند، و در
علي در حيات پيامبر و بعد از وفات او نشده است، چه برسد كه به صراحت چنين مطلبي 

  در آن بيان شده باشد.
اي مسلمانها علي : بگويد صه به عنوان مثال پيامبرو نص صريح مانند اين است ك

علي بعد از من امام شماست، يا بگويد علي را به : بعد از من جانشين من است، يا بگويد
گويند نص صريح، اما  كنم، به اينها مي عنوان جانشين خود پس از وفات خويش تعيين مي

  يستند.نص صريح ن –مانند حديث منزلت  –غير از اينگونه موارد 
  : ريزد) (در حالي كه عرق مي سيد آنها

من در پايان حديث منزلت نص واضح و روشن را برايت بيان كردم، نصي كه علماي 
اند و بخاري شما كه نزد شما مانند قرآن  شما در كتابهاي معتبر حديث روايت كرده

ته شايس«: فرمود صصحيح است آن را روايت كرده است و آن اين است كه پيامبر
  »نيست كه بروم مگر آن خليفه من باشي.

  : اينجانب

ها اين جمله اضافي هرگز نيامده است، بلكه اين دروغ است،  در بخاري و ديگر كتاب
كه بدون ترديد او از علماي برجسته و محقق اهل سنت  –: يميهاالسالم ابن ت و شيخ
حديث افزوده شده گويد اين دروغي است كه به  در مورد اين جمله اضافي مي –است 

ه غير از امام علي را بكه بسياري ديگر از صحا صاست، و همچنين عملكرد پيامبر
را به يمن فرستاد  سعلي صكند و پيامبر جانشين خود در مدينه كرد اين را تكذيب مي

در مدينه بود و بعد از آن به حجه الوداع رفت و قطعاً كسي ديگر غير از صو خودش
  علي هم به حج رفت. در مدينه نمود چونعلي را جانشين خود 

گويد: شايسته نيست كه من بروم مگر آن كه تو جانشين من باشي؟!  پس چگونه مي
بودن اين جمله اضافي كه به حديث پيامبر افزوده  اين تناقض واضحي است كه بر دروغ 

  كند. شده است داللت مي
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خواهم يك حقيقت  مي »ت.بخاري پيش شما مانند قرآن اس«و در مورد اينكه گفتي: 
دهيم و هيچ  روشن را توضيح دهم و آن اينكه ما هيچ چيزي را با قرآن برابر قرار نمي

گوييم اين است كه همه  كند، و همه آنچه كه در مورد بخاري مي چيزي با آن برابري نمي
آوري كتابش شرايط  احاديث بخاري مورد قبول هستند، چون كه امام بخاري براي جمع

آوري نموده است، و  ار دقيقي گذاشته است و آن را از ميان هزارها حديث جمعبسي
  آوري احاديث صحيح به خرج داده است. نهايت دقت و تالش و احتياط را براي جمع

  : سيد شيعه

گوييد همه  در بخاري احاديثي هست كه به يقين ثابت است كه دروغند، و شما مي
  احاديث آن صحيح است.

  

  : اينجانب

لطفاً از محور مورد گفتگو دور نشويم تا از موضوع اصلي مورد بحث كه بيان داليل 
امام  صكند كه علي بعد از وفات پيامبر صريح و صحيحي است كه به صراحت بيان مي

  و خليفه اوست، بيرون نرويم.
گنجند، و تا از آن  شما گفتي كه اين داليل چنان زيادند كه در چندين جلد كتاب نمي

  بينيم. يك دليل نميحتي 
بريم كه تا چه حد  اما موضوع احاديث بخاري جاي ديگري دارد كه درآن جا پي مي

اين احاديث صحيح هستند و چقدر در آن دقت شده است. و به افتخار اهل نسبت به 
را در ادوار تاريخ  صعلوم حديث و علوم اسناد و علوم جرح و تعديل كه سنّت پيامبر

  ان مصون داشته است آگاه خواهيد شد.از دروغ و دروغگوي
كند كه ساكت شويد، و با دست اشاره  (سالن شلوغ شد، و سيد آنها با دست اشاره مي

كرد كه بلندگو را قطع كنيد، سپس به صورت جديدي بدون رو درواسي سخنش را 
كه  شروع كرد, شايد او يقين كرده بود كه تقيه با افرادي مانند من كارساز نيست، و فردي
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برده است شكار آساني نيست كه بوسيله آن اهل  جلوي اوست آن گونه كه او گمان مي
سنت رسوا كرده شود و در مالء عام صدا زده شود كه من با اهل سنت بحث و مجادله 
كردم و آنها را شكست دادم ببينيد چقدر ضعيف و متردد هستند و از دين خود آگاهي 

  ان سابق چنين كرده بودند.خوردگ ندارند، چنان كه با فريب
نمايم و من جز يك  كنم و بر او توكّل مي خدا را ستايش مي الحمدهللا،گويم:  و من مي

طلبه كوچك از مدرسه اهل سنت بيش نيستم، مدرسه اهل سنت همان مدرسه حقي كه 
اند در برابر آن  ناتوانان و درماندگان اهل باطل آنان كه عمرشان را در باطل به سر كرده

  آورند. همانا باطل رفتني است.)  تاب مقاومت نمي
  

دشانسي :  

شود از استادان و فقهاي تأويل و توجيه است،  اين دوست دكتر ما، چنان كه معلوم مي
فشارد و  كردن نصوص واضحي كه در مورد امام علي آمده است پاي مي او بر تأويل

داده و پيامبرش به آن توصيه كوشد حق را ناديده بگيرد همان حقي كه خدا به علي  مي
گيرد،  قرار مي مورد ستم ؛كرده است، اما اين اولين و آخرين باري نيست كه امام علي

اند، در گذشته حق او را غصب كردند و همسرش  همواره با او و بااهل بيت چنين كرده
اش را  فاطمه زهرا سالم اهللا عليها را زدند، و فرزندش محسن را در شكم او كشتند و خانه

سالم اهللا عليه را سوختند و خودش را به قتل رساندند و فرزندان او را كشتند، و حسين 
  حسين را چون گوسفند سر بريدند... . ،آري .سر بريدند ...

زد، احساس كردم كه او دوست  (سيد شيعه با صدايي غم انگيز با دوستانش حرف مي
دوستان خود حرف بزند، اما من دوست  دهد با ندارد به مناظره ادامه دهد و ترجيح مي

  نداشتم مناظره اينطور تمام بشود.)
  بنابراين حرف او را قطع كردم و گفتم: 
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ببخشيد، بحث و بررسي در مورد حق نياز به برخورد دليل با دليل دارد و بايد در برابر 
ها در جايي كه سخن از عقل و  حجت، حجت آورد، اما عواطف و احساسات و افسانه

گوييم و به دنبال آن هستيم تنها  ليل است جايگاهي ندارند. و وقتي ما از حق سخن ميد
خردان هستند.  زنان و بي هها حيله بيو ها، زيرا افسانه كارساز خواهند بود نه افسانه 1داليل

  يكي از حّضار (با توجه به لكنتي كه در گويش او بود به گمانم عجم بود) گفت: 
با تو برخورد كرديم و از آن جا كه ميهمان هستي به تو احترام بيني كه خوب  تو مي

  گذاريم. مي
  : اينجانب

من ميهمان شما نيستم، شما از من خواستيد كه با شما مناظره كنم، و من به درخواست 
  شما پاسخ مثبت دادم.

  : سيدشان

  دار كند. ناراحت نشو، منظور او اين نيست كه احساسات شما را جريحه
  : اينجانب

ترين داليلي كه به نظر شما به  الحمدهللا اتفاقي نيفتاده است، اكنون شما بفرما و مهم
  گويد را بيان كن. مي صصراحت سخن از جانشيني علي بعد از پيامبر

  : سيد آنها

دهم شايد خداوند محبت امام و محبت اهل  داليل زيادند، اين دليل را به تو ارائه مي
دليل (آيه تطهير و حديث كساء است)، خداوند متعال بيت را در دلت جاي دهد. 

  فرمايد:  مي

                                           
اند همه  گويند كه صحابه بر امام علي ستم كرده نخواستم در اينجا به اين اشاره كنم كه آنچه اينها مي -1

باشند، تا دوباره وارد مناظره شويم و الحمدهللا  اينها مي دروغ و تهمت هستند كه ساخته و پرداخته
 بعد از اين فرصت براي موضوع ستم صحابه بر امام علي باقي است.
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﴿��a� �`�� �_��~� �}� � � � �|� �{�� � �z��y� �x� � � � � �w﴾ ] :33األحزاب[ 
خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر دور كند و شما را كامالً پاك  خداوند قطعاً مي«

بيت علي و فاطمه و حسن و  اند كه منظور از اهل سازد. مفسرين همه بر اين اجماع كرده
  »كنند. حسين هستند و روايات شما نيز اين را تأييد مي

همسرت و : به فاطمه گفت صروايت است كه پيامبر صهمسر پيامبراز ام سلمه 
دو فرزندش را نزد من بياور، فاطمه آنها را آورد، آنگاه پيامبر عبايي بر آنها انداخت و 

مد هستند درود و بركت خويش را بر آل محمد قرار گفت بار خدايا اينها اهل بيت مح
گمان تو ستودة بزرگواري. ام سلمه  اي بي بده چنان كه آن را بر آل ابراهيم قرار داده

من عبا را بلند كردم تا با آنها داخل آن شوم پيامبر آن را از دست من كشيد و : گويد مي
  تو برخيز هستي.: گفت

دور ساخته است،  صپليدي را از اهل بيت پيامبر كند كه خداوند پس آيه داللت مي
نمايد كه اهل بيت علي و فاطمه و حسن و حسين هستند، و  و حديث بر اين داللت مي

باشند، و وقتي  وقتي كه خداوند پليدي را از آنان دور ساخته است، قطعاً آنها معصوم مي
را آنان معصومند و آنها معصوم هستند پس آنان از ديگران به خالفت سزاوارترند زي

  ديگران معصوم نيستند. 
  : اينجانب

گنجند به  گفتي در چندين جلد كتاب نمي آيد كه داليلي كه شما مي چنين به نظر مي
خواهي ربطي  كني كه اصالً به آنچه شما مي اند كه شما از چيزي استدالل مي هوا رفته

  ندارد.
كجا،  صبعد از پيامبرمامت علي آيه تطهير و حديث كساء كجا و استدالل از آن بر ا

كه هر كس با او مخالفت كند بر او ستم كرده و سزاوار نفرين و ناسزا و ارتداد و كافر 
نازل شده است،  صشدن است؟! ترديدي نيست كه آيه در مورد همسران پيامبر قرار داده

  و اين آيه ويژه آنهاست.
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ين در سورة احزاب آغاز به اين آيات نگاه كنيد و خوب در آن بينديشيد كه چن
  شوند:  مي

﴿���§� �¦��¥� �¤� �£� � �¢� � �¡� � ��� �~� �}� �|� �{

����� �̧�¶��µ��´�����³���²���±��°��¯���®��¬��«��ª��©���¨

����Æ��Å�� �Ä��Ã�� �Â��Á��À��¿� �¾��½�� �¼��»���º��¹

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���I��H��G��F��E��D��C��B��A
�� � �R��Q��P��O��N��M��L��K��J��Z��Y��X�� WV��U��T��S

��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_��^��]���\��[
��y��x�� � � � �w�� vu��t��s��r��q��p���o�� nm��l��k

a�� �̀ � �_��~� �}� � � � �|��{�� � �z ﴾ ] :اي « ]33 تا 28األحزاب
خواهيد، بيائيد تا  پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن مي

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم. و اما اگر شما خدا و  ه شما هديهب
خواهيد خداوند بر نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده  پيغمبرش و سراي آخرت را مي

ساخته است. اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو 
براي خدا آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش برابر خواهد بود، و اين 

خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم داد، و 
  ايم. براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته

 اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم)
انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد كه  خواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس نيستيد. اگر مي

بيماردالن چشم طمع به شمار بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد. 
هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و  و در خانه

را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت  خودنمائي نكنيد و نماز
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خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را  نمائيد. خداوند قطعاً مي
  »كامالً پاك سازد.

  نگاه كنيد و بينديشيد، فرموده الهي كه: 

﴿�a� �`�� �_� �~� �}� � � � �|� �{�� � �z� �y� �x� � � � � �w﴾�» ًخداوند قطعا
  »خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كامالً پاك سازد. يم

ست كه از امهات المؤمنين و همسران پاك قلي نيست و بلكه قسمتي از آيه ايه مستآي
آيد سخني از همسران  گويد، و همچنين آياتي كه بعد از اين مي سخن مي صپيامبر

ترين دليل است بر اينكه آيه در اصل دربارة  مهم نمايد، و اين پيامبران را تكميل مي
كنم كه الحمدهللا اين آية مستقلي نيست  همسران پاك پيامبر نازل شده است. باز تكرار مي

اي ديگر هست كه در  پردازان به بهانة آن دروغي ببافند، و بلكه بخشي از آيه  تا دروغ
ن و آيات بعد از آن در مورد گويند و نيز آيات قبل از آ مورد زنان پيامبر سخن مي

، و  سگويند، به خصوص از عايشه صديقه دختر ابوبكر صديق همسران پيامبر سخن مي
المؤمنين ام  و از ام سدختر عمر فاروق 1دار حفصه گذار و هميشه روزه از بانوي عبادت

  گويد. سخن مي صو ديگر زنان پيامبر  لسلمه
همه بر همين باور هستد. زيرا  صپيامبر و علما و فقها و اهل قرآن و محققان امت

اين نص قرآني است همان قرآني كه باطل ازهيچ سويي بدان راه ندارد و از جانب 
خداوند فرزانة ستوده نازل شده است. اين بود بحث آيه تطهير، اما حديث كساء نهايتش 

د را در زمرة آن اهل بيت خو شو حسين علي و فاطمه و حسن صاين است كه پيامبر
خواهد پليدي را از آنها دور سازد و كامالً پاكشان گرداند، و به  قرار داد كه خداوند مي

معني اين نيست كه اهل بيت فقط فاطمه و علي و حسن و حسين هستند، دليلش اين 
  است كه: 

                                           
فرستند و بدترين تهمت  نام بردم چون كه شيعه اماميه بر آنها لعنت مي لقصداً از عايشه و حفصه -١

 شمارند. يعه او را اهل بيت نميكنند و ام سلم را نام بردم چون كه ش را نثار آن دو مي
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﴿�a��`���_��~��}�����|��{����z��y��x������w ﴾   
باشند، و  مي صپيامبر آن همسراندر وسط آياتي آمده است كه فقط مخاطب 

علي و فاطمه و حسن و حسين را براي اين داخل چادر كرد و گفت اينها هم  صپيامبر
اهل بيت من هستند كه در اين قسمت هم خير و بركت شامل حال آنها شود، به همين 

تو «: به او گفت صل عبا زير چادر برود پيامبرآخاطر وقتي ام سلمه خواست به همراه 
را خداوند در سورة  ، يعني اين خير و بركت»گمان تو بر خير هستي بي«يا » بر خير هستي

  احزاب شامل حال شما گردانده است.
جزو اهل بيت نيستند، طبق آيات گذشته  صگويند همسران پيامبر اما اينكه بعضي مي

سخني باطل و مردود است، و قرآن بر هر كس دليل و حجت است. و همچنين در قرآن 
بيني كه  ه كه بيانگر اين است كه اهل بيت مرد يعني همسرش، آيا مگر نميآياتي آمد

  گويد:  مي � خداوند متعال در مورد ابراهيم

﴿���[Z��Y��X��W���V��U﴾ ] :73هود[  
  .»رحمت و بركت خدا بر شما اهل بيت باد«

به جز زنش نبود و او فرزندي  � و معلوم است كه در آن وقت كسي با ابراهيم
 �باشند، و خداوند متعال در مورد موسي ا گفته شود كه منظور فرزندانش مينداشت ت

، و مشخص است كه او به »گويد: (و سار باهله) او به همراه اهل خود حركت كرد مي
نمود. پس زن به طور خاص اهل مرد است، و همين كافي  همراه همسرش طي طريق مي

  ﴾~��_���`������z��y��x������w��a}��|�����{��﴿است كه آيه: 

آيات قبل از آن و بعد از آن همه از امهات  آيه آمده و آيه مستقلي نيست و در وسط
  گويند. سخن مي صالمؤمنين همسران پيامبر

  : توجه

از جمله چيزهايي كه شيعيان از آن براي بيرون قراردادن همسران پيامبر از اهل او 
با صيغه مذكر خطاب كرده و به جاي گويند خداوند  كنند اين است كه مي استدالل مي
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گفته است پس مشخص است كه زنان از اهل  طهرکم)ي(و  (عنکم)و  طهرکن)ي(و  (عنکن)
  فرمايد:  بيت نيستند. پاسخ اين است كه خداوند متعال مي

﴿����T��S��R��Q����P��O��N��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B

��[�����Z��Y����X���W��������V��U��]���\﴾ ] :29القصص[  
اش حركت كرد، در  هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده«

بينم، شايد از آن  اش گفت: بايستيد من آتشي مي جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده
  »اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد. جا خبري (از راه) يا شعله

  دراينجا همسرش بود.  � نواده و اهل موسيو خا
  گويد:  مي � و خداوند متعال دربارة خواهر موسي

﴿����½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ��´���������³��²﴾ ] :و گفت آيا شما « ]12القصص
اي رهنمود كنم كه برايتان سرپرستي او را برعهده گيرند و خيرخواه و دلسوز  رابه خانواده

  »او باشند؟
  اند. ت ديگر هستند كه در آن زنان با صيغه مذكّر مورد خطاب قرار گرفتهو آيا

و در احاديث صحيح آمده است كه آل عباس و آل عقيل و آل جعفر به اضافة آل علي 
تا قيامت صدقه و  صدر اهل بيت داخل هستند، و اينها كسانيند كه بعد از مرگ پيامبر

ل بيت پيامبر هستند. نكته مهم ديگري هست زكات برايشان حرام است و آنها از زمرة اه
كه بايد بدان توجه كنيم تا آيه تطهير را اشتباه نفهميم و آن اين است كه خداوند متعال 

  گويد:  مي

﴿������|��{����z��y��x������w﴾� 33ألحزاب: [ا[  
  »خواهد پليدي را از شما دور سازد. قطعاً خداوند مي«

است يعني خداوند مقرراتي براي زنان پيامبر مقرر خواستن در اينجا به معني شرعي 
اگر بدان تمسك بجويند پاك خواهند شد. و خداوند چنين كرد. و اگر  داشته است كه

پيروي كند خداوند  صاهل بيت به معني عام باشد، يعني هر كس از رهنمودهاي پيامبر
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 صپيامبر ستوراتگرداند، و هر كس به د كند و او را پاك مي پليدي را از او دور مي
  فرمايد:  گردد، مانند اينكه خداوند متعال مي پايبند نباشد مشمول تطهير الهي نمي

﴿���E��D��C��B��A﴾ ] :27النساء[  
  »خواهد توبه شما را بپذيرد. و خداوند مي«

نمايند، پس داللت  كنند و برخي توبه نمي و مشخص است كه برخي از مردم توبه مي
خواستن در اينجا ارادة شرعي است و ارادة فعلي نيست، واگرنه ما كند كه منظور از  مي

بايد همه اهل بيت را اگر به معني عام بگيريم تا قيامت هرچه بكنند پاك بدانيم، و هيچ 
  عالم معتبري اين سخن را نگفته است.

  : اي ديگر اين است كه و قضيه
ند، (با اينكه اينگونه به فرض اينكه اهل بيت فقط علي و فاطمه و حسن و حسين باش

نيست)، در آيه و حديث چيزي نيست كه به اين داللت كند كه علي جانشين بالفصل 
داشت بايد امامت بين چهار تا علي و حسن و  است، واگر بر اين داللتي مي صپيامبر

 اي نگفته است چه برسد به آن حسين و فاطمه تقسيم شود، و چنين سخني را فرد ساده
  را بگويد.عالمي آن  كه

و همچنين آيه داللتي بر عصمت اينها ندارد، زيرا نهايت مفهوم آيه اين است كه آنها 
كنند و مرتكب خطا و لغزش  اند، اما نه اينكه فراموش نمي از پليدي پاك گردانده شده

زند، پس عصمت  گردند و از آنها اجتهادي كه مخالف صواب و درستي باشد سرنمي نمي
ناز پليدي چيزي ديگر، و نبايد هر دو مطلب را قاطي  گرداند پاكچيزي ديگر است و 

  كنيم.
  : خواهم چيزي ديگر را هم توضيح دهم و اينجا مي

گفت از بيانات او  سخن مي »آيه تطهير و حديث كساء«و آن اينكه وقتي سخنگو از 
يرا او و اهل بيتش را دوست ندارم، ز �كند كه من امام علي چنين فهميدم كه او گمان مي
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در آغاز صحبت خود به من گفت اين دليل را بگير شايد خداوند محبت امام علي را در 
  دل تو جاي دهد.

را دوست داريم و به او احترام  �امام علي» اهل سنّت«دوست دارم بگويم كه ما همه 
 شده بودند دانيم خلفايي كه راهيافته و هدايت گذاريم و او را چهارمين خليفه راشد مي مي

را به  سآنان چنگ بزنيم. پس ما همواره امام علي رهنمود و و ما بايد با دندان به شيوه
داريم و همه اهل بيت  گذاريم و او را دوست مي كنيم و به او احترام مي خوبي ياد مي

گوييم خدا از همه اهل بيت پيامبر از همسرانش و از  را دوست داريم، و مي صپيامبر
عقيل و آل عباس راضي باد، زيرا اينها همان اهل بيت پيامبر صالحان آل جعفر و آل 

  خواهد پليدي را از آنان دور سازد و كامالً پاكشان گرداند. هستند كه خداوند مي
اما آنچه مايه هالكت و تأسف است اين است كه ما در محبت اهل بيت غلو و افراط 

در پيش گرفتند و چنان غلو  كنيم چنان كه مسيحيان در مورد عيسي راه افراط و غلو را
  ورزيدن به خدا گرديد. كردند كه محبت با عيسي راهي براي سقوط آنها در شرك

  : اند و در اين راه دو گروه گمراه شده

ها، آنها كساني هستند كه با علي دشمني ورزيده و او را كافر قرار  ناصبي: گروه اول
  اند. اهل بيت او دشمني كردهاند و  اند و ريختن خون او را حالل دانسته داده

گويند  اهل سنت از اينها بيزارند، و بلكه اهل سنت امام علي را دوست دارند و مي
اهل سنت داشته  خداوند از او راضي باد، و اگرنگاهي گذرا به هر كتابي از كتابهاي عقيده

  باشيد اين مطلب را به وضوح و روشني در آن خواهيد يافت. 
(شيعه) هستند كه غلو و اغراق در محبت علي آنها را واداشته  روافض: و گروه دوم

خدا براي او پسنديده است باالتر ببرند و به  هاست تا امام علي را از جايگاهي ك
جايگاهي برسانند كه خود دوست ندارد كه او آنگونه توصيف شود. غلو شيعه در محبت 

آناني كه  صاك و نيكوي پيامبرعلي آنها را بر آن داشته است تا با اصحاب و ياران پ
گرفتن امانت دين الهي و ياري  خود و به دوش صخداوند آنها را براي همراهي پيامبر
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كردن آن برگزيده است دشمني و كينه بورزند، همان اصحابي كه از ميان همة ياران 
نسانها كه به سود ا پيامبران بهترين ياران هستند و خداوند آنها را بهترين امتي قرار داده

  اند، پس آنها سرچشمه هر خير و بركت و حقيقتي هستند. آفريده شده
آنان را وادار نموده تا با اين  �خالصه اينكه غلو و افراط در محبت امام علي 

ها گمان بد كنند و بگويند  اصحاب دشمني كنند و به آنها توهين روا دارند و در مورد آن
اند!!!  اند و بر او ستم كرده اند و حق علي را خورده كه آنها دنيا را بر آخرت ترجيح داده

عدالت نكرده است چه كسي  �كنم، اگر ابوبكر صديق من از چنين قومي تعجب مي
عدالت و دادگري ننموده چه كسي عدالت خواهد نمود؟!  �كند؟! اگر فاروق عدالت مي

و اگر عثمان همان فاروقي كه خداوند حق را در دل و بر زبان او قرار داده است، 
كردند عدالت نكرده است چه كسي عدالت  كسي كه فرشتگان از او شرم مي �النورين ذي
  نمايد؟! مي

كرد و  (فرياد و هياهو در سالن بلند شد، و يكي از حّضار ايستاد و با دستش اشاره مي
محمد ! اينها كافر و مرتد بودند و دين : رضي اهللا عنهمگويي تو مي: گفت زد و مي فرياد مي

و وصيت او را تغيير دادند، اينها كافرند، مرتدند، اينها كافرند. و با تمام سوز و گذار 
چطور اين را رها : نگاهي با حاضرين در جلسه انداخت و رو به سوي آنها فرياد زد

گويد خداوند از آنها  دهيد كه مي چطور به او اجازه مي –منظورش من بودم  –كنيد  مي
شنويد كه  گذاريد و با گوشهاي خودتان مي ، چطور او را مي(صحابه) راضي باد

  .)�گويد مي
  : گويد سيدشان (با اشاره به آن فرد) مي

  : اين سخن مناسبي نيست، بنشين بنشين. مردي كه فرياد برآورد
  توانيم صبر كنيم. گيرد، ما نمي شنوي كه چگونه از ما ايراد مي سيد تو مي

دير شده من بايد اجازه : گويد شود و مي است بلند ميسيدشان در حالي كه خشمگين 
  بگيرم و بروم.
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  همچنين براي من هم دير شده و بايد مرخّص شوم. : اينجانب
خواهيم باتو مناقشه و بحث كنيم،  نه جناب دكتر ما مي: يكي از حاضران در جلسه

  بحث و مناقشه هنوز تمام نشده است.
كنند و به من اجازه بده كه بايد االن بروم،  ه ميحّضار با شما بحث و مناقش: سيدشان

  اهللا در جلسه اي ديگر باهم بحث و مناقشه خواهيم كرد.  و ان شاء
  ان شاء اهللا، بفرما.: اينجانب

و  –به ظاهر افراد عامي بودند  –(بعد از آنكه سيدشان رفت بيشتر حّضار بلند شدند 
  ن ماندند.از آنها فقط ده الي پانزده تا جوان اطراف م



 

  فصل دوم:

  تتمه مناظره و پيروزي حق

دكتر بگذريم از داليلي كه سيد بيان كرد، و تو پاسخ آن را گفتي، من : يكي از آنها
  خواهم از چيزهاي ديگري از شما بپرسم. مي

  بفرما برادرم.: اينجانب
  تر بود؟ كدام اصحابي از همه صحابه عالم: پرسشگر
  تر بود. ه عالمابوبكر ازهمه صحاب: اينجانب

من شهر علم و علي دروازة آن «است كه:  نفرموده صآيا مگر پيامبر: پرسشگر

  ؟!»است
  تر بوده است. از همه صحابه عالم �كند كه علي داللت مياين حديث  

اين حديث از ديدگاه ما ثابت و صحيح نيست از اين رو استدالل از آن : اينجانب
  درست نيست.

  در كتابهاي شما وجود دارد.ولي اين حديث : پرسشگر
علم حديث نزد ما به صورت سطحي كه ديگران بر آن هستند نيست، بلكه : اينجانب

شماري درمورد آن تأليف شده  ياي است كه كتابهاي ب علم حديث علم و دانش گسترده
از  آوري حديث و جداكردن صحيح آن و علماي زيادي عمر خود را در جمع است

  اند. از نادرستش سپري كردهدرست آن  ضعيف آن و
ترين كتاب  هايي دارند، صحيح و كتابهاي حديث نزد ما از نظر صحت و ثبوت رتبه

صحيح بخاري و صحيح مسلم هستند، و اگر حديثي در يكي از اين دو كتاب آمده باشد 
براي هر مسلمان قابل قبول است. و بعد از اين دو، كتابهاي چهارگانه حديث هستند كه 

د از ترمذي و ابوداود و نسائي و ابن ماجه، اما اگر كسي حديثي از اين كتابها بيان عبارتن
كند بايد طبق قواعد دقيق علم حديث، و طبق آنچه علماي جرح و تعديل در مورد 

  اند، آن حديث صحيح باشد. حديث و راويان آن گفته
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مانند سند دارمي و هر اند  صحاح تأليف شده  و بعد از اينها كتابهايي هستند كه به شيوه
دو صحيح ابن خزيمه و صحيح ابن حبان و مستدرك حاكم، همچنين اگر كسي حديثي از 
اين كتابها بيان كند بايد صحت و عدم صحت آن حديث را توضيح دهد، زيرا در اين 
كتابها احاديثي ذكر شد كه ثابت و صحيح نيستند و بلكه در آن احاديث موضوع 

ارد، كه ذكر احاديث موضوع جايز نيست چه برسد به آن كه از آن (دروغين) نيز وجود د
هستند، در اين كتابها هم  صاستدالل شود. و بعد ازاينها مسانيد و جوامع حديث پيامبر

حديث صحيح و هم ضعيف و هم دروغين ذكر شده است، بنابراين اگر كسي حديثي از 
  ا بيان نمايد.كند بايد درجه حديث و صحت آن ر اين كتابها بيان مي

تواند باشد،  و خالصه اينكه هر حديثي كه در كتابهاي ما باشد به طور مطلق دليل نمي
و بلكه فقط احاديثي حجت هستند كه طبق قواعد علم حديث و قواعد جرح وتعديل كه 

  اند صحيح و درست باشد. علماي محقق آن را وضع نموده
ث تا وقتي كه رتبه آن بيان نشده كافي دادن حديث به كتابهاي حدي بنابراين فقط نسبت

نيست، مگر آن كه حديث در بخاري و يا مسلم روايت شده باشد زيرا امت احاديث اين 
  اند. دو كتاب را پذيرفته

خواستم شما را از گستردگي علم حديث نزد ما، مطلع  اين مختصر سخناني بود كه مي
نيست، واگر هم ما بپذيريم  1صحيح كنم. و اين حديثي كه شما آن را بيان كرديد ثابت و

كه  بينيم كه اين حديث به هيچ صورت به معني اين نيست و با شما همگام شويم، مي
تر بوده است، بلكه نهايت مفهوم حديث اين است كه علي  ازهمه صحابه عالم �علي

هاي  هاي علم و دانش است، و مشخص است كه هر شهري درها ورودي دري از دروازه
شود، و علي فقط  ارد و اگر فقط يك ورودي داشته باشد به آن شهر گفته نميزيادي د

و ترديدي نيست كه درهاي ديگري هستند كه بزرگترين  يكي از درهاي اين شهر است،

                                           
بلكه حديث موضوع و دروغيني است و وقتي من به خانه برگشتم درمورد آن بررسي كردم ديدم كه  -1

 ابن جوزي آن را جزو موضوعات قرار داده است.
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كردند  دانشي كه نياز پيدا مي ها به هر است، همان كسي كه مسلمان �آن ابوبكر صديق
ترين جمعيت  تر برايتان گفتم كه عالم يافتند، پيش ميبود و آن را نزد او  حتماً او بدان آگاه

اش كه به وفات  در آخرين بيماري صدر پيشنمازي از همه سزاوارتر است، و پيامبر
  فرمان داد تا پيشنماز مردم شود. �ايشان انجاميد به ابوبكر

ود به ابوبكر فرمان داده كه با مردم نماز بخواند و پيشنماز ش صاينكه پيامبر: پرسشگر
  در كتابهاي شما آمده و ما آن را قبول نداريم و براي ما دليل نيست.

العلم كه حديث موضوع و دروغيني است  سبحان اهللا شما از حديث مدينه: اينجانب
پذيرم، و بعد من از حديثي استدالل  دهم و مي استدالل مي كنيد و من به شما اجازه مي

كنيد، تو را به خدا سوگند  ن را قبول نميكنم كه بخاري روايت كرده است و شما آ مي
  صحت حديث نزد شما چيست؟! دهم معيار مي

همه احاديث شما براي ما حجت نيستند و ما به آنها اعتماد نداريم، و من به : پرسشگر
  دانم كه براي شما حجت هستند. خاطر آن از آن استدالل كردم چون مي

كه نيمي از وحي است و قرآن را  صيامبرحديث پ، الحول وال قوة اال باهللا :اينجانب
دهد اين حديث كه علماي ما زندگي خود را  دهد و معاني آن را شرح مي توضيح مي

  كنيد. اند به همين راحتي رد مي وقف حفاظت از آن و تحقيق آن نموده
دانستم كه ما (اهل سنت) براي اين اهل سنت هستيم كه به سنّت و حديث  مي
كنيد و آن را  و شما به خاطر اين رافضه هستيد كه سنّت را انكار مي باور داريم صپيامبر
خود اين امر را مشاهده كردم و به آن يقين نمودم، پس ما  پذيريد، و اينك به چشمان نمي

  اهل سنت هستيم و شما تاركان سنت هستيد.
ما احاديث مخصوص به خودمان را داريم، و همه احاديث ما از اهل بيت : پرسشگر

باشند، و علم و  اند و آنها وارثان همه علم و دانش هستد و آنان معصوم مي ايت شدهرو
  دانش آنها علمي خالص الهي و رباني است.
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شما در علم حديث سرمايه و بهرة اندكي داريد، و شما از همه مردم با : اينجانب
تعديل  شناسيد و جرح و حديث و علوم حديث فاصله بيشتري داريد سند و متن را نمي

دانيد، و همه آنچه كه در اين زمينه داريد اندك است و سودمند نيست. اين را  را نمي
اند كه در احاديث  اند، آنها گفته گويم بلكه ائمه و علماي شما به اين امر گواهي داده نمي

شما اختالف زيادي هست، و تقريباً هيچ حديثي نيست مگر آن كه حديثي ديگر بر ضد و 
كنيد كه همه احتماالت  اي چنان اختالف مي ود دارد و شما در هر مسئلهخالف آن وج

بودن وهم  ن جاي دارد طوري كه در يك قضيه هم به ممنوعيت هم به جايزآمتناقض در 
شود، و اين تناقض عجيب  به وجوب و هم به كراهيت و هم به استحباب آن فتوا داده مي

ن است كه همه احاديث شما باطل و متناقض و سرگرداني هولناك بارزترين دليل براي اي
شوند، زيرا اختالف عالمت باطل  و دروغ هستند كه به اهل بيت پيامبر نسبت داده مي

  : فرمايد است، خداوند متعال مي

﴿�y��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o﴾���]  :82النساء [  
  .»يافتند ميبود در آن اختالف زيادي  و اگر از جانب غير اهللا مي«

و واقعيت شما همين است. برادر عزيزم فرق علوم اهل سنت در حديث باعلوم شما 
در حديث به اندازه زمين و آسمان است، احاديث ما توسط بيش از چهار هزار زن و مرد 

اند از  صحابي كه بيست سال و اندي قبل از هجرت و بعد از هجرت همراه پيامبر بوده
ها و كارها و دستورات و عبادات و رفتارهاي  ، و آنان همه گفتهاند روايت شده صايشان
اند و همه حركات و سكنات و رفتار او درخانه و با  را براي ما نقل كرده صپيامبر

ها و  اند، و همچنين عملكرد او را در جنگ اش و با مردم را براي ما حكايت كرده خانواده
رفتن او را به دستشويي  اند، حتي روشن كرده در رفتار با مسلمين و كفار، براي ما روايت

  اند. آمدن او را از آن و آداب قضاي حاجت را براي ما روايت كرده  و طريقه بيرون
اند براي ما  و از اين چهار هزار صحابي هزاران نفر از تابعين كه شاگردانشان بوده

انهايت دقت و توجه اند تا اينكه كتابهاي حديث نبوي ب را روايت كرده صاحاديث پيامبر
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ها و بر همه مردم و برهمه  اند و ما به اين سنت و احاديث بر همه ملت تدوين شده
  كنيم. اند افتخار مي هاي گمراهي كه از راه سنت او منحرف شده فرقه

ايد، زيرا شما اقوال ائمه را به منزلة حديث  اما شما حديث را به مسخره گرفته
دانيد، اين گمراهي بزرگي است، و راز اختالف  ست ميوحي الهي ا  كه گفته صپيامبر

شديد شما در دينتان همين است چون هر امامي قول واجتهاد خودش را گفته است. و از 
بار اين است كه شما بيشتر علم خود را از كودكي دوساله  جمله امور مضحك و تأسف

اره وجود او اختالف ايد، كودكي كه در وجود آن ترديدي بزرگي هست، و شما درب گرفته
شديدي داريد و آن كودك محمد بن حسن عسكري است. تو را سوگند به خدا چگونه 

پذيرند كه علم و دانش را از كودكي دوساله كه پنهان است فرا بگيرند؟! اي كاش  عقال مي
گرفتند، آنها مستقيماً از او فرا  كه علم ودانش را به صورت مستقيم از آن كودك فرا مي

هاي پوست و اوراقي كه او آن را شبانه در تنة درختي پنهان  يرند بلكه از طريق تكهگ نمي
آورند!! شما را به خدا سوگند  كند و نمايندگان او روزها آن را از آن درخت بيرون مي مي

شود، يا اينكه  توان سند معتبر حديثي دانست كه طبق آن خدا بندگي مي آيا اين كار را مي
هايي است كه كودكان خردسال هم آن را باور ندارند چه برسد به  افسانهاين از عجايب و 

  عقال و علما؟!
اسم  گوييد اهل سنت؟! علت نامگذاري ما به اين دانيد كه چرا شما به ما مي آيا مي

 صكنيم) اين است كه ما به شدت به رهنمود و سنت پيامبر (اسمي كه بدان افتخار مي
كنيم و ما اهل حديث وحامل آن هستيم و متون و اسانيد و  منديم و بدان عمل مي عالقه

دانيم و دراين مورد همه در برابر ما قاصر هستند. و همين افتخار براي  موارد حديث را مي
ما كافي است كه احاديث ما از چهار هزار از صحابه پيامبر كه كارشان حفظ كتاب خدا و 

  اند. را ترك نكردند، روايت شده يادكردن سنت نبوي بود و هيچ چيزي از سنت او
علم امام علي از همه اينها بيشتر است، و آنچه ما  كند): پرسشگر (سخنم را قطع مي

  داريم علم و دانش امام علي است.
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خواهيم درست و عاقالنه حرف بزنيم، آيا علم يك صحابي از علم و  مي: اينجانب
امام علي هميشه همراه پيامبر  ر هزار صحابي بيشتر است؟! و گذشته از اينادانش چه

شد و همسران او چنان  با همسران پاكش تنها مي صوده است، و معلوم است كه پيامبربن
را به يمن  سعلي صداند، و معلوم است كه پيامبر دانشي دارند كه امام علي آن را نمي

من بود، در ي سعلي در مدينه و صفرستاد و در آن مدت همراه پيامبر نبود، زيرا پيامبر
وقتي به غزوه تبوك رفت او در مدينه به عنوان جانشين خود  صو معلوم است كه پيامبر

نبود، پس چگونه امام علي از چهار هزار صحابي كه در هر  صگذاشت و او همراه پيامبر
اي يكي از آنها با پيامبر بوده است،  اند و حتماً در هر لحظه وقت و زمان همراه پيامبر بوده

  باشد؟! مي تر عالم
  پيامبر علومي به علي سپرد كه به ديگران آن را نداده بود.: پرسشگر
بخشي از علم را از صحابه پنهان كرده است خيال و دروغ  صاينكه پيامبر: اينجانب

نيست كه چيزي از علوم دين را پنهان كنند، پس است كه براي علما جايز  است، و معلوم
از علم را پنهان كرده است؟!! پيامبري كه خداوند بر او گوييم پيامبر بخشي  چگونه ما مي

  چنين نازل كرده است:

﴿���«��ª��©���¨��§��¦��¥¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x
��¹��¸��¶��µ��´��³�� گمان  بي« ]١٧٤البقرة: [ ﴾¬��®��¯���²��±��°

آن را به بهاي اندكي دارند آنچه از كتاب را كه خدا نازل كرده است و  كساني كه پنهان مي
رود، و خداوند روز قيامت با آنها سخن  فروشند جز آتشي چيزي به شكمشان فرو نمي مي

  »دارد و آنان عذاب دردناكي دارند. گويد و آنان را پاكيزه نمي نمي
بريم و از آن بيزاريم، مگر آن كه تو بگويي  ما از چنين عقيدة فاسدي به خدا پناه مي

  مراجعه كند علم لدنّي داشته است.  صپيامبر علي بدون آن كه به
شكي نيست كه علي علم لدني داشته است كه خداوند آن  ،بله: پرسشگر با خوشحالي

  شماري بوده است. هاي بي داراي علوم ودانش �را به او آموخته است، پس او
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طي كردي، و همچنين از غلو و افرا اين برخالف چيزي است كه قبالً ادعا مي: اينجانب
نماييد، امام علي صحابي برگواري است  گيرد كه شما در مورد امام علي مي سرچشمه مي

اي داده  به او علم ويژه صباشد، اما از ميان صحابه پيامبر صحابه مي نو از زمرة عالم تري
لب نشده است بلكه اومانند ساير صحابه است. هر كس زندگي او را بررسي كند اين مط

دانست آنچه در  غيب مي كنند داند، اگر او چنان كه علماي شما ادعا مي را به يقين مي
آوردند و يكي از خوارج  داد، و خوارج او را به ستوه در نمي صفين اتفاق افتاد رخ نمي

را  سشد كه او را به هنگام نماز صبح به قتل برساند. اهل سنت علم امام علي موفق نمي
اند، اما  دانند، و اهل سنت علوم همه صحابه را بدون استثناء دريافته ميعلم ديگر صحابه 

را كه اهل  سعلي شما علم همه صحابه را از دست داديد و حتي بسياري از علم امام
  ايد. اند از دست داده سنت از او روايت كرده

ترين  ما از موضوع اول خود بيرون رفتيم، من از شما پرسيدم كه عالم: پرسشگر
  حابه چه كسي بوده است.ص

ترين صحابه به يقين ابوبكر بوده است به  من هم به شما پاسخ دادم كه عالم: اينجانب
اش كه به وفات او انجاميد به ابوبكر فرمان داد تا  دليل اينكه پيامبر در آخرين بيماري

  پيشنماز مردم شود.
  سؤالي ديگر، دليرترينِ صحابه چه كسي است؟: پرسشگر
همه شجاع و دلير بودند و شجاعت صفت بارز آنها بود كه تقريباً  شصحابه :اينجانب

  اغلب آنان شجاع بودند. 
  تر بوده است؟ خواهم مشخص كني كه از همه اصحاب كدام يك شجاع مي: پرسشگر
، و صبسياري شجاعتشان معروف بوده است مانند حمزه عموي پيامبر: اينجانب

  .� فاروق و امام علي و خالد بن وليد
  تر بوده است؟ خواهم دقيق تعيين كني كه كدام يك از همه شجاع مي: پرسشگر
  اي براي تو دارد؟ اين تعيين چه فايده: اينجانب
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ترين  امام علي شجاع: گويد كند، سپس مي كند گويا فكر مي سكوت مي: پرسشگر
  ها بوده است. شجاع

، اين به موضوعي كه ما از ترينِ صحابه باشد به فرض اينكه امام علي شجاع: اينجانب
  گوييم چه ربطي دارد؟! آن سخن مي
وقتي او از همه صحابه دليرتر بوده است، پس از همه آنها به امامت : پرسشگر

  سزاوارتر است، زيرا امام و خليفه بايد شجاعت داشته باشد.
گوييم كه ضوابطي شرعي برآن حاكم است، ما  ما از اموري شرعي سخن مي: اينجانب

زنيم، و اگر اينطور است كه فقط شجاعت بايد مورد بحث  از شجاعت حرف نمي فقط
هاي  ترين شجاع بن شداد صحبت كنيم، او شجاع عنترهباشد پس دين را بگذاريم و از 

عرب بود. دوست عزيزم امامت به علم و درايت و مهارت و آگاهي و سياست و 
  از دارد.ني هرباني و فرزانگي و شجاعت و اقدامهوشياري و م
  هست. �همه اين چيزها در امام علي: پرسشگر
بله همه اينها در او هست و بلكه بيشتر از اين را داشته است و او شايسته : اينجانب

اند و آنها سه نفرند  ها باالتر از او بوده هر خوبي است، اما فرادي هستند كه در اين زمينه
گوييم خداوند  فه راشدي است كه ما ميكه امام علي چهارمين آنهاست، امام علي، و خلي

گذاريم، اما  داريم و به او احترام مي از او راضي باد و ما بيشتر از شما او را دوست مي
كنيم  روي و غلو نمي در محبت او زياده داشتن ما در چهارچوب شريعت است و ما دوست

داريم كه خلفاي نمائيم. ما اهل سنت بر اين اجماع  احترامي نمي و نيز در حق او بي
ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي : راشدين چهار تا هستند و به ترتيب عبارتند از

نيز بر اين اجماع نموده  صو ارضاهم، و اصحاب بزرگوار پيامبر �النورين، امام علي
  بودند.

گذاريد كه  شما اين را مي: - كنم همان اولي بود  فكر مي –زند  يكي از حّضار فرياد مي
دانيد كه اصحاب كافر و مرتد  گويد خداوند از صحابه راضي باد، در حالي كه شما مي يم
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خواستند او را به قتل  ظلم كردند و مي �اند، دين را تغيير داده و بر امام علي بوده
دهيد كه شما را به  برسانند و خانه او را در آتش بسوزانند. شما به اين روباه اجازه مي

كنيد كه نيازي به  دهد، و در مورد چيزهايي با او بحث و مجادله مي خواهد سوق آنچه مي
در  صكنيد همان فاطمه كه پيامبر خدا مجادله ندارند، و فاطمه سالم اهللا عليها را رها مي

(فاطمه از من و من از فاطمه هستم، هركس او را آزر دهد به من آزار : مورد او فرمود
  دا را آزار داده است.)رسانده است و هر كسمرا آزار دهد خ

گويد خداوند از آنان راضي باد، كساني هستند كه فاطمه را  و اينهايي كه اين برادر مي
اذيت كرده و او را زدند و به شكم او زدند و او فرزندش محسن را سقط كرد، وخانه 

خواستند شوهرش را كه برادر و پسر عموي پيامبر و جانشين او  فاطمه را آتش زدند و مي
  بود را به قتل برسانند.

  : سپس رو به من كرد و گفت
كنند؟ شما همه  اين مطالب را بيان نمي هاي خودت سوگند به خدا آيا روايت تو را

  كنيد كه نيازي به مناقشه ندارد. اتاق در مورد چيزي بحث و مجادله مي
  : اينجانب

   :سخن اين برادر چند چيز را در بردارد كه بايد آن را توضيح دهم
گويند كه امام علي را سوي صحابه به  هايي كه سخن از اين مي اول اينكه هم روايت
اند، دروغ و ساختگي هستند كه  اند و فاطمه را زده اش را سوخته قتل تهديد شده و خانه

 نبيان چنين رواياتي جايز و درست نيست چه برسد به آن كه از آن دليل گرفته شود، اي
را به  صاند تا اصحاب پيامبر و دروغگويان و تباهكاران ساخته گران ها را فتنه روايت

صورت افرادي وحشي و ددمنش كه هدفي جز رياست و دنيا و جنگيدن براي آن 
اند. بلكه  هرگز چنين نبوده صاند نشان دهند، در صورتي كه اصحاب پيامبر نداشته

ي و امام علي با آنها ر و با امام علواقعيت ترديدناپذير اين است كه اصحاب با يكديگ
اند، و همچنين امام علي ابوبكر و عمر را  دوست بوده و با همديگر همكاري داشته
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گفت خداوند از آنها راضي باد، و اينكه امام علي  ستود و مي داشت و آنها را مي دوست مي
بوبكر سه تن از فرزندانش و ابوبكر و عمر و عثمان نام نهاده بارزترين نشانه محبت او با ا

  است.  �و عمر و عثمان
داماد علي و  �قاضي مدينه بود و همچنين عمر �در زمان خالفت عمر �علي    

ترين دليل محبت و  بود. كه اين روشن لكلثوم دختر زهرا اش ام شوهر جگر گوشه
داشت. و  را دوست مي �و عثمان �دوستي آنها با يكديگر است. و همچنين امام علي

ش را عثمان گذاشته بود و آنها از آن جا كه يكيدگر را دوست اسم يكي از پسران
كمك كرد، آري عثمان زره علي را از علي لداشتند عثمان براي تهيه مهريه فاطمه مي

كرد  خريد و دوباره آن را به او بخشيد، و علي همواره اين محبت و نيكي عثمان را ياد مي
عثمان محاصره شد علي هر دو فرزندش  گفت خدا از او راضي باد. و همچنين وقتي و مي

حمايت و دفاع كنند. امام علي مهاجران وانصار  �حسن و حسين را فرستاد تا از عثمان
البالغه كه معتبرترين كتاب شماست آمده  ستود در نهج داشت و آنها را مي را دوست مي

كه آنها  از آن مهاجرين و انصار است، پس هر كس را شورا: گفت است كه امام علي مي
به عنوان امام و خليفه انتخاب كردند همان كس امام است، و خدا هم تصميم آنها را 

  پسنديده است.)
البالغه آمده است كه امام علي به يارانش چون در عبادت و تقوا و  مچنين در نهجو ه

  كرد. صداقت و اخالص مانند اصحاب پيامبر نبودند اعتراض مي
را دوست  صهمه اصحاب پيامبر �نند كه عليك پس همه اين امور ثابت مي

داشتند و به او  گذاشت و همچنين اصحاب او را دوست مي داشت و به آنها احترام مي مي
اند كه  گذاشتند. و همه آنچه كه برخالف اين روايت شده است دروغ و باطل احترام مي

  اند. گران و سران شرّ و فساد ساخته فتنه
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ر آنها در براساس قرآن و حكمت و الگوي نيكو تربيت كه پيامب صو اصحاب پيامبر
هايي هستند كه افراد از آن به دور هستند چه برسد به  نموده بود برتر و واالتراز اين زشتي

  امامان و پيشوايان هدايت.
  : يكي از حّضار (با قطع حرفهايم) گفت

  البالغه امام علي اعتماد داري؟ آيا تو به كتاب نهج
  : اينجانب

لرضي بيش از سه قرن بعد از وفات امام علي نوشته  ا البالغه را مؤلف آن شريف نهج
ه سخنان امام علي البالغ است بدون آن كه سند مشخصي داشته باشد پس در اينكه نهج

باشد ترديد زيادي هست، و يقيني و قطعي است كه بيش از يك سوم اين كتاب به دورغ 
است پس ما  ر آن به ابوبكر و عمر ناسزا گفته شدهبه علي نسبت داده شده است، زيرا د

اند، به خصوص كه  قطعاً يقين داريم كه اينها دروغ هستند كه به امام علي نسبت داده شده
ستايد متضاد و مخالف  را مي صاين يك سوم كتاب با نصوص قرآن كه اصحاب پيامبر

  .1است
  : يكي ديگر از حّضار

  صديق بيعت كرد؟ چه زماني با ابوبكر  �امام علي
  : اينجانب

  گذشته بود. �بعد از آن شش ماه از خالفت صديق
  : پرسشگر

                                           
البالغه آمده عليه حرفهاي من دليلي بياورد  هايي كه در كتاب نهج خواست از دروغ شايد پرسشگر مي -1

وقتي ديد كه قضيه چنين است ساكت شد. با اينكه يك سوم اين كتاب قطعاً دروغ است كه به اما 
دهند و بيشتر  امام علي نسبت داده شده اما باز همه شيعه گمراه اين كتاب را از قرآن باالتر قرار مي

 كنند. به آن اعتماد مي
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گوييد آنها با يكديگر محبت داشتند و دوست بودند پس چرا  اگر آنگونه كه شما مي
  امام علي دير بيعت كرد؟ 

  : اينجانب

مشغول غسل  شهيچ چيزي نبود مگر اينكه امام علي و عباس و زبير بن عوام
به عنوان خليفه  سبودند كه آن جا مهاجرين و انصار جمع شدند و با ابوبكر صبرپيام

به خاطر اينكه بدون دستور او آنها چنين كرده بودند  سبيعت كردند؛ از اين رو امام علي
پذيرفت اما كلّ قضيه  دانست و خالفت او را مي مي را سناراحت شد، اما فضيلت ابوبكر

اش اين امر انجام شده بود دلتنگ بود و به  بدون مشورت همين بود كه به خاطر اينكه
  دلش گرفته بود.

  : پرسشگر (با شادي)

اند و آنها به  كند كه آنها عليه امام علي متحد شده و حق او را گرفته اين داللت مي
  اند. دنبال حكومت و قدرت به هر قيمتي كه باشد بوده

  : اينجانب

بينيد كه حق در اينجا با  اگر شما دقت كنيد ميصبر كن!! قضيه اينگونه نبوده است 
وفات كرده است در سقيفة بني  صبوده است. انصار وقتي شنيدند كه پيامبر �ابوبكر

ساعده گردهم آمدند تا از ميان خود كسي را به عنوا خليفه مسلمين انتخاب كنند؛ چون 
ا نخواهد بود بنابراين دانستند كه اسالم بدون رهبري بر پ اهالي اصلي مدينه بودند و مي

جمع شدند تا با فردي از افراد خود بيعت كنند تا او كشتي اسالم را به ساحل نجات 
شدن انصار مّطلع شدند با شتاب خود را به سقيفه  از جمع شبرساند. وقتي ابوبكر و عمر

كه رسانيدند، در ميان راه ابوعبيده را ديدند و هر سه باهم به سقيفه رفتند. اينجا بود 
و دليل آورد » ائمه از قريش هستند«را براي انصار خواند كه  صحديث پيامبر سابوبكر

كه خداوند مهاجران را در كتاب خود صادقين ناميده و انصار را رستگاران ناميده است و 
  : فرمايد به مردم فرمان داده تا با صادقين باشند، خداوند مي
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﴿ b  c  d  e  f  g  h   i﴾ ] :اي مؤمنان « ]١١٩التوبة
  »از خدا بترسيد و با راستان باشيد.

را پذيرفتند و ابوبكر براي آن كه اختالف را از بين  سابوبكر بنابراين انصار سخنان
: اين عمر و ابوعبيده هستند يكي را به عنوان خليفه انتخاب كنيد. عمر گفت: برود گفت

دست : هيم كرد سپس به او گفتما بر مّلتي كه تو در ميان آنها باشي فرمانروايي نخوا
كنم، و بعد از او مردم با ابوبكر بيعت كردند. اين قضيه  خود را دراز كن كه با تو بيعت مي

شنبه همه مهاجران و انصار به جز علي و  در روز دوشنبه صورت گرفت و بعد در روز سه
  اندكي از اهل بيت عباس با ابوبكر بيعت نمودند.

او خليفه تعيين شده كمي دلتنگ و ناراحت شده  خصش علي از اينكه بدون حضور
شد  شد زيرا اگر تأخير مي بود. در حالي كه حق با ابوبكر بود و نبايد در اين امر تأخير مي

داند. سپس بعد از گذشت شش ماه اين  داد كه سرانجام آن را خدا مي اي رخ مي فتنه
ستاد و با او اتفاق نمود كه با او بيعت دلتنگي امام علي دور شد و او را به دنبال ابوبكر فر

با او بيعت كرد و اختالف  صكند و آنگاه در حضور همة مردم در مسجد پيامبر خدا
كنند و سپس ما در مورد آنها با  ميان آنها از بين رفت. پس آيا آنها با همديگر آشتي مي

   .ورزيم؟! اين چيز عجيبي است!!! همديگر مجادله و دشمني مي
   :پرسشگر

  آيا فاطمه سالم اهللا عليها با ابوبكر بيعت كرد؟
  : اينجانب

آرام باش!! توقع نداشتم تا اين اندازه نادان باشي، زنان حق بيعت ندارند و اين قضيه با 
آن مربوط نيست، و هر چند كه زهرا نزد ما و نزد هر مسلماني جايگاه وااليي دارد اما 

و او با آن كاري ندارد، زيرا حتي مردان از امور واليت و خالفت به او مربوط نيست 
  اند چه برسد به زنها؟! دخالت در امر خالفت به علت خطر فتنه منع شده
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خالفت به عقل و حكمت و شجاعت نياز دارد، و اهل حل و عقد كه انتخاب خليفه 
ترين فرد را براي اين كار  بدانها محول شده است بايد چنين باشند تا بتوانند شايسته

  انتخاب كنند.
دهند و آنها قاطعيت ندارند از اين  اما زنها عواطف و احساسات خود را داور قرار مي

نظر دربارة آن ممنوع هستند، و اين از جايگاه  امر خالفت و اظهار دخالت در رو از
  كاهد بلكه بهترين زن دنيا و بانو زنان بهشت است. و مقام او نمي لزهراء

  : پرسشگر

  ر و فاطمه سالم اهللا عليها با همديگر اختالف داشتند؟! پس چرا ابوبك
  : اينجانب

فهميد نبوده است، شما اختالف ميان آنها را  اختالفي به آن معنايي كه شما مي
ايد و اختالف را سبب  قرار داده صدستاويزي براي كافر قراردادن و همه اصحاب پيامبر
دهيد. آنها فقط اختالف سليقه  ار ميناسزاگويي و نفرين وتوهين به اصحاب پيامبر قر

هر دو  كرد و هر يك به نظر خودش بر حق بود و ما داشتند و ديدگاهشان با هم فرق مي
ايست و چنان اختالفي نيست  دانيم، اساس اختالف فدك قضيه ساده طرف را معذور مي

  كنيد. كه شما فكر مي
  : يكي از آنها

ر حق فاطمه را از او گرفت و او را اذيت اي نيست، و بلكه ابوبك نه، اختالف ساده
فاطمه از من و من از فاطمه هستم : گويد در مورد فاطمه مي صكرد، در حالي كه پيامبر

هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار رسانده است و هر كس مرا آزار دهد خدا را آزار داده 
  عقيده است. اي نيست. بلكه اين اختالف، دين و است)، بنابراين اختالف ساده

  : اينجانب

گوييد بايد صحابه را كافر  است و به سبب آن شما مي آيا اين اختالف دين و عقيده
  شمرد و مرتد دانست؟!
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به راستي كه افراط و غلو عجيبي است كه فرد مبتال به آن را چنان از دين دور 
  .رود!! شود و دور مي پرداند كه تير از تيركش جدا مي مي

چه وقتي اين سخن  صداني كه پيامبر لي عليه خودت است، آيا مياين سخن تو دلي
در اين سخن به علي اشاره مي نمايد نه به ابوبكر، صبر كن بعداً  صرا گفته است؟ پيامبر

  دهم. توضيح مي
داند، تمام قضيهاين  گرديم به اختالفي كه دوست ما آن را دين و عقيده و ... مي برمي

شد، وقتي  زوه خيبر قطعه زميني بود كه فدك ناميده ميدر غ صاست كه سهميه پيامبر
يافت فاطمه كسي را نزد ابوبكر فرستاد و از او خواست كه سهميه ارث  توفا صپيامبر

(من از خود : گفته بود كه �قبل از وفاتش به ابوبكر صاو را از فدك به او بدهد. پيامبر
خودش  ص.) منظور پيامبر1شود گذاريم هر آنچه از ما به جا ماند بايد صدقه ارث نمي

  بود.
را براي  صاش شد ابوبكر حديث پيامبر بنابراين وقتي فاطمه از ابوبكر خواستار ارثيه
را از خويشاوندي خود بيشتر دوست  صاو گفت و سوگند خورد كه خويشاوندي پيامبر

  دارد.
ين ا لاست و بايد به وصيت او عمل شود. وقتي فاطمه وصيت كرده صاما پيامبر

را شنيد قانع شد و سكوت كرد، ما روايات موّثقي داريم كه ابوبكر قبل از آن كه فاطمه 
وفات كند به ديدارش رفت و با اينكه حق با ابوبكر بود او را راضي كرد و فاطمه هم 

كند كه اختالف بزرگي است و آن را  راضي شد، پس كجاست اختالفي كه برادر ادعا مي
! ابوبكر نزد فاطمه سوگند خورد كه خويشاوندان پيامبر را از شمارد؟ دين و عقيده مي

 �اجرا شود پس ابوبكر صخويشاوندان خود بيشتر دوست دارد، و بايد وصيت پيامبر
  چه گناهي دارد؟

                                           
) و مسلم در الجهاد 3092مس (بخاري در چند اين حديث را روايت كرده است از جمله كتاب الخ -١

 ) آن را روايت نموده است.1759(
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شد  بينيم كه اگر فدك به عنوان ارث پيامبر تقسيم مي اگر در قضيه فدك فكر كنيم مي
از فدك  بود و صزيرا دختر او عايشه همسر پيامبر برد قبل از همه ابوبكر از آن بهره مي

نيا و آنچه در آن هست باالتر و مهم تر دبرد، اما اجراي وصيت پيامبر از  سهميه مي
افتاد و او بر  �چرا وقتي زمام امور به دست علي : باشد. و من حق دارم كه بپرسم مي

كلثوم همسر  ش اممسند قدرت قرار گرفت فدك را به پسرانش حسن و حسين و دختر
  برنگرداند؟! �عمر

جا و نادرست بوده است  دانست كه قضاوت و حكم ابوبكر بي مي س اگر اميرالمؤمنين
گرداند، اما حق سزاوارتر به پيروي و اطاعت است. اين بود قضية  حق را به جانشين برمي

بود كه  نظر انگاريد در صورتي كه فقط يك اختالف  فدك كه شما آنرا دين و عقيده مي
بعداً همه به حق گوش داده و بدان تندادند. و اولين كسي كه ادعاي شما را تكذيب 

كند امام علي است كه قضاوت ابوبكر را جاري نمود و اين دليلي است كه از نظر امام  مي
علي قضاوت ابوبكر درست بوده است واگرنه علي كسي نبود كه به خاطر تملّق و 

  پوشي كند. شمرياكاري و ضعف از حق چ
فرموده است: (فاطمه از من است  صگردم به آنچه يكي از شما گفت كه پيامبر برمي

و من از فاطمه هستم هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده است و هر كس مرا آزار 
شناسم و بلكه آنچه من  هد گويا خدا را آزار داده است)، اين حديث را با اين كلمات نمي

فرمود: فاطمه پارة تن من است آنچه او را ناراحت  صم اين است كه پيامبربه خاطر دار
)، اما اينكه (هر كس مرا آزار دهد گويا خدا 1نمايد كند مرا ناراحت و اذيت مي و اذيت مي

كنم جزو كلمات حديث باشد و فكر  را آزار داده است) در اين شك دارم و فكر نمي
  ده شده است. واهللا اعلم.نسبت دا صكنم به دروغ به پيامبر مي

اين حديث دليلي است عليه گوينده آن، زيرا او از اين حديث عليه ابوبكر استدالل 
اين حديث را گفت و به علي اشاره نمود؛ چونكه علي  صكند در صورتي كه پيامبر مي

                                           
 ).3449) و مسلم در فضائل الصحابه (3110بخاري في فرض الخمس ( -١
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بلند شد و براي مردم  صخواست با دختر ابوجهل ازدواج كند، بنابراين پيامبر مي
د و يكي از دامادهايش را ستود و علي را به خاطر كاري كه كرده بود مورد سخنراني كر

سازم ولي فاطمه  سرزنش قرار دادو گفت: (من چيزي را كه خدا حالل نموده حرام نمي
نمايد، سوگند به خدا  كند مرا اذيت و ناراحت مي پارة تن من است آنچه او را اذيت مي

هرگز هر دو زن يك مردي نخواهند شد.) و يا  كه دختر پيامبر خدا و دختر دشمن خدا
خواست، انجام نداد و  سخني به همين مفهوم فرمود، بنابراين علي كاري را كه مي

  خوشنودي پيامبر خدا و رضامندي فاطمه زهرا را بر خود ترجيح داد.
توان عليه ابوبكر صديق كه بيش از همه مردم براي  پس چگونه از اين حديث مي

  كوشيد استدالل كرد؟! خدا و رسول خدا مي جلب رضامندي
  : يكي از آنها

  داني قبر فاطمه زهرا سالم اهللا عليها كجاست؟ آيا تومي
  : اينجانب

اينكه ما بدانيم قبرهاي اولياء و صالحان كجا هستند نه از اصول دين است نه از فروع 
شند بر آنها درود آن، بلكه ما بايد بگوييم خداوند از آنها راضي باد و هر كجا كه با

بفرستيم، و از آن كه شريعت اسالمي به شدت كوشيده تا حريم توحيد حفاظت شود از 
اولي اين است كه اين قبرها  –اگر خوف بروز فتنه به سبب اين قبرها باشد  –نظر شرعي 

  مشخص نگردند تا مردم دچار فتنه نشوند.
  كه چه كسي بر او نماز گذارد؟داني  داني؟ و مي آيا داستان مرگ او را مي: گوينده

كنند، و شوهرش علي بر او نماز  فاطمه وفات كرد چنان كه انسانها وفات مي: اينجانب
  خواند.

  چرا ابوبكر بر او نماز نخواند؟: گوينده
اين نماز جمعه نيست كه خليفه آن را بخواند و بلكه نماز جنازه است و در : اينجانب

دارد همان  ميان علما هر كدام كه با ميت نسبت نزديكتر مياند: از  نماز جنازه فقها گفته
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اش را بخواند؛ زيرا او از همه مردم نسبت به ميت دلسوزتراست و بيشتر از  نماز جنازه
نمايد، نظر بسياري از فقهاي ما همين  كد و طلب آمرزش مي ديگر براي او صادقانه دعا مي

  است.
  گريز را خوب بلدي.اينطور نيست، ولي تو طفره و : گوينده

كردن  زدن و نفرين اهللا! به هر حال طفره و گريز از فحش و تهمت سبحان: اينجانب
  بهتر است. پس شما بگوييد چه بوده است؟

ببين چه شده است، مادر حسن و حسين فاطمه زهرا سالم اهللا عليهم زمان : گوينده
ن غسلي كه به ميت داده دانست، بنابراين او بلند شد و غسل كرد هما مرگ خود را مي

شود، و كفنهايش را پوشيد سپس بر رختخوابش خوابيد و به امام علي گفت كه  مي
مخفيانه بر او نماز بخواند او را شبانه دفن كند، تا ابوبكر خبر نشود زيرا اگر او باخبر شود 

  ممكن است بر او نماز بخواند و او دوست ندارد كه منافقي بر او نماز بگذارد.
كنم قومي كه شيفته هر  من از قومي كه چنين وضعيتي دارند تعجب مي: نجانباي

كنند و چنان به دنبال اختالف و تفرقه  خرافاتي هستند وهر غلو و افراطي را تأييد مي
باشند!! سپس رو به گوينده كردم و به او گفتم:  هستند كه داستان به دنبال حق و اتحاد مي

  ايز است كه شما نماز صبح را قبل از وقت آن بخواني؟پرسم: آيا ج از تو سؤالي مي
  گفت: نه.

  گفتم: چرا؟
  گفت: چون هنوز وقت آن نيامده پس خواندن آن جايز نيست.

عشاء شما براي نماز صبح و به او گفتم: سؤالي ديگر: آيا جايز است كه بعد از نماز 
ه باشي؟ (همه شوي آماد ري و بخوابي تا وقتي براي نماز صبح بلند مييگوضوء ب

سپس گفت: اين چه ربطي با موضوعي داد كه ما از گفت: نه.  خنديدند) و او با لبخند مي
  گوييم. آن سخن مي
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به او گفتم: چرا شب جايز نيست كه براي نماز صبح وضوء بيگريم با اينكه 
  كند؟ وضوءگرفتن انسان را براي نماز صبح آماده مي

  اي ندارد. پس فايده شكند، گفت: چون خوابيدن وضوء را مي
به  اگفتم: پس همين طور جايز نيست كه مرده قبل از مردنش غسل داده شود، زير

اي داده شود غسلي كه با مردن و  شكند، و بايد غسل تازه هنگام مردن غسل گذشته مي
گردد، و اين چيزي است كه خودت با  شدن مفاصل واجب مي سردشدن جسم و سست

كند، و چيز  لين چيزي است كه روايت واهي و پوچ تو را باطل ميزبان خود گفتي، اين او
  كند اين است كه ...  ديگري كه روايت شما را رد مي

مردي كه قبالً چند مرا ناسزا گفته و تهديد كرده بود بلند شد و چنان فرياد زد كه 
آيا مگر  نزديك بود حرفهايش فهميده نشوند، او گفت: اين منافق است با او مناقشه نكنيد،

رود و  به شما نگفتم: با اين منافق مناقشه و مجادله نكنيد، او روباه است طفره مي
برد، اين مرد حق را  كند، و هرجا كه بخواهد شما را مي گريزد و تأويل و توجيه مي مي

خواهد و به دنبال آن نيست، و اهل بيت پيامبر سالم اهللا عليهم را دوست ندارد. سپس  نمي
آيد، او ادعا كرد و  ن دعا را به او الهام كرد، و گاهي خير بر زبان دشمنان ميخداوند اي

  گفت: 
او را با ابوبكر و عمر محشور بگردان،  ،او را با عمر حشر كن، بار خدايا ،بارخدايا

او را با اين كافران مرتد و ظالم و منافق  ،او را با اينها حشر بفرما، بار خدايا ،بارخدايا
  حشر بفرما.

اينجانب (در حالي كه لبخند بر لب داشتم و به هنگام شنيدن ناسزا و فحش رنگ 
مرا با اين پرهيزگار و  ،آمين، آمين، بارخدايا ،گفتم: بارخدايا ام تغيير كرده بود) مي چهره

پيشوايان مؤمنان و بهترين مردم بعد از پيامبران و پيشوايان صديقان و شهيدان و صالحان 
  حشر بفرما.
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ن وقت براي نماز صبح اذان گفته شد، و اينگونه نزديك به شش ساعت متوالي در اي
  بعد از نماز عشاء تا نماز صبح ما در بحث و مناقشه بوديم.

  : اينجانب

وقت نماز صبح است و بايد به نماز برويم، اما من دوست دارم به چيزي اشاره كنم كه 
ن به من ستم كرده است و آن اينكه در آ –دهنده اشاره كردم  به همان فحش  –اين مرد 

خواهم، و همچنين مرا به نفاق  او مرا متهم كرد كه من به دنبال حق نيستم و آن را نمي
  برم. متهم كرد، از نفاق و منافقان به خدا پناه مي

بودم با  ام و اگر منافق مي داند كه من جز براي اظهار حق و دفاع از آن نيامده خدا مي
خواهم به  كردم. و مي بيان حقي كه بدان معتقدم با شما مجادله نمي صداقت و صراحت و

ايد كه حقي را كه بدان  شما گوشزد كنم كه تاكنون حتي يك بار به من فرصت نداده
  معتقدم بيان كنم و براي آن دليل بياورم.

كردن  دهم و به درهم شكستن شبهات و دور پرسيد و من جواب مي و تا االن شما مي
ام و اگر آنگونه كه دوست دارم  كنم، و هنوز آنچه دوست دارم بگويم نگفته ا ميآن اكتف

دادم. همان دوستم كه در  شاء اهللا واضح و روشن به شما نشان مي گفتم حق را ان سخن مي
  منزلم پيش من آمد براي اولين بار گفت: 

  دهيم. حرف بزن و آنچه دوست داري بگو ما همه گوش مي
قت نيست، وقت نماز فرا رسيده است و بايد اجازه بگيرم و به نماز االن و: اينجانب

  بروم.
  رساندن مناظره مشخص كن. پس وقتي براي به پايان: دوستم

هر طور كه دوست داريد، گرچه به نظر من برادران زياد براي ديداري ديگر : اينجانب
منديم تا مناقشه به  عالقه مند نيستند. بيشتر حضّار با شور و احساس گفتند: اما كامالً عالقه

  پايان برسد. 
  دهيم. امروز بعد از نماز عشاء مناظره را ادامه مي: دوستم
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  اشكال ندارد، امروز بعد از نماز عشاء. : حّضار
  به شرط اينكه سيد شما بيايد تا مناقشه به صورت مطلوب انجام شود.: اينجانب

  هد كرد.قطعاً او از اين چيز استقبال خوا: يكي از آنها
آييم تا با ما به  بعد از نماز عشاء مي –منظورش دوستم بود  –من و فالني : يكي ديگر

  اينجا بيايي.
 كال انت، نستغفر إ، نشهد أن ال إله كبحمداللهم و  كإن شاءاهللا تعالی، سبحان: اينجانب

  . يكونتوب ال
م، در حالي كه سپس براي خواندن نماز صبح به اميد ديدار بعد از عشاء، به مسجد رفت

  زد كه هنوز آن را توضيح نداده بودم. مطالب زيادي در ذهنم دور مي



 

  باب دوم:

 مناظره دوم و پيروزي حق

  پايان مناظره و پيروزي حق

نماز صبح را خواندم، و پس ازآن سركار رفتم و تا ظهر سركار بودم و بعد از آن به 
نمودم،  به شدت احساس خستگي مي خوابي ديروز خانه برگشتم در حالي كه به علت بي

بنابراين تا عصر خوابيدم و بعد بيدار شده و نماز عصر را خواندم سپس خوابيدم و 
غروب بيدار شدم و نماز مغرب را خواندم بعد از آن نماز عشاء خواندم و منتظر دوستم 

ناقشه و مجادله اند تا ديگر با من م شدم اما او نيامد، با خودم گفتم: شايد آنها ترجيح داده
  نكنند، اين شب گذشت و كسي پيش من نيامد.

دوستم آمد و به من خبر داد  –بعد از آن كه از نماز عشاء برگشته بودم  –در شب بعد 
ها منتظر هستند تا من پيش آنها بروم و بحث و مناظره تكميل شود. به او گفتم:  كه شيعه

آيم، و  بري به همراه تو مي من استفاده ميبار اول من به خاطر تو رفتم، اگر تو از رفتن 
  روم؛ زيرا ديروز منتظر آنها بودم اما كسي نيامد. اگر چنين نيست نمي

او به من گفت: سه نفر غير از من همان وضعيت ترديد و جستجوي سابق مرا دارند، 
آنها بيش از من منتظر تو هستند، وقت هم كم است، پس لطفاً زود بلند شو تا با هم 

  ويم.بر
با او بلند شدم و به جايي كه جمع شده بودند رفتيم آنها تقريباً ده نفر بودند و تقريباً 

ها بودند، اما سيدشان را نديدم، از آنها پرسيدم كه سيدتان كجاست؟ گفتند:  همان ديروزي
او عذر خواسته و ما را مؤظف نموده تا با توبحث و مناقشه كنيم، و به زودي او با شما 

  اري خواهد داشت، گفتم: اشكالي ندارد. در ميان آنها نشستم و گفتگو را شروع كردم.ديد
  : اينجانب

و  ن،ين، وعلی آله و صحبه اجمعيرالمرسلين و الصالة و السالم علی خيالحمدهللا رب العالم
  بعد: 
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دادم، بنابراين با اجازه شما  كرديد و من جواب مي در ديدار گذشته شما سؤال مي
م در اين ديدار من سؤال كنم و شما جواب بدهيد اگر پاسخ را بدانيد، و خواه مي

  گويي باشد نه تقيه، تا مناقشه نتيجه داشته باشد. اميدوارم كه جواب براساس صراحت
گوييم به اميد اينكه  پرده و صريح سخن مي من از همان آغاز با شما بي: يكي از آنها
  حق روشن شود.

  ارة قرآن چيست؟عقيدة شما درب: اينجانب
  قرآن كتاب خداست.: يكي از آنها

دانم، ولي منظورم اين است كه عقيدة شما در مورد تحريف قرآن  مي: اينجانب
  چيست؟

  قرآن از تحريف و تغيير مصون و محفوظ است.: گوينده
  آيا به قرآن چيزي اضافه شده يا از آن چيزي كم گرديده است؟: اينجانب
  و بيشي نيامده است. نه، در قرآن كمي: گوينده
  بله، در مذهب ما بر اين اجماع شده است.: گوينده

پس اگر كسي بگويد قرآن تحريف شده يا به آن اضافه يا از آن كم شده يا : اينجانب
  اي از آن به صورتي كه نازل شده نوشته شده است چه حكمي دارد؟ ادعا كند كه آيه

  چنين فردي نزد ما كافر است.: گوينده
  : - به اشاره به حضّار  –ب اينجان

آيا همه شما با اين برادر موافق هستيد كه هر كس بگويد قرآن تحريف شده يا به آن 
  اضافه شده يا از آن كم شده كافر است؟

گويند، و آنچه به ما نسبت  بله، همه و همه شيعه اثنا عشري همين را مي: حّضار
  غ و تهمت است. گوييم قرآن تحريف شده است درو دهند كه ما مي مي

اين را به خاطر داشته باشيم؛ كه به آن نياز خواهيم داشت. خوب، نظر شما : اينجانب
دربارة يكي از علماي شيعه دوازده امامي كه كتابي تأليف كرده كه در آن صدها روايت 
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ب کتاب يتحر  يالخطاب ف (فصلگويند قرآن تحريف شده است، و اين كتاب را  آورده كه مي
  ناميده چيست؟ و نظر شما در مورد اين كتاب چيست؟ باب)االر   رب

  گوييد؟ و در مورد اين عامل چه مي
  اين كتاب باطل است وعلماي شيعه اماميه آن را قبول ندارند.: گوينده

  گوييد؟ اين داوري شما در مورد كتاب بود، پس مؤلف كتاب چه مي: اينجانب
  ات كردي از او بپرس.دانم، وقتي با سيد مالق اين را نمي: گوينده

گويد قرآن تحريف شده است، و به اين بسنده  قضيه واضح است: مردي مي: اينجانب
نمايد تا تحريف قرآن را ثابت كند، و شما قبالً گفتيد  كند بلكه كتاب بزرگي تأليف مي نمي

كه ما همه اجماع داريم كه هر كس يك حكم به قرآن اضافه كند يا دعا نمايد كه يك 
  ز قرآن كم شده است كافر است.حرف ا

  دهد. پاسخ اين سؤال را فقط سيد به شما مي: گوينده و همه حّضار
  دانيد كه اين عالم كيست؟ آيا شما مي: اينجانب

  او عالم بزرگ شما ميرزا حسين بن محمد نوري طبرسي است.
ا به پاداش ه ايد؟ آري شيعه دانيد شما به پاداش تأليف اين كتاب به اين چه داده آيا مي

ترين قطعه زمين از ديدگاه خود، دفن كردند، و چنان به علم  اين كار او را وقتي در شريف
گذاشتند كه او را در نجف اشرف به خاك سپردند. اين كار شما  و دانش او احترام مي

دليلي است براي اينكه تحريف يكي از عقايد مهم شماست زيرا اگر عقيده تحريف قرآن 
كرديد، و با او همان رفتار  او حكم مي  بود بايد به ارتداد و به قتل نادرستي مي نزد شما امر

  گرديد. شود بنابر اين در قبرستان مسلمين دفن نمي شد كه با مرتدين مي مي
ترين جاي خود  اما وقتي قضيه برعكس اين است و شما او را اكرام كرده و در مقدس

ين عملتان از حقيقت عقيده شما در مورد قرآن ايد، ا (نجف اشرف) او را به خاك سپرده
  دارد. پرده برمي

  : يكي از حّضار 
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ما با زبان خودمان به شما گفتيم كه عقيدة ما اين است كه قرآن محفوظ و از تحريف 
اش تمام  گوييد سالها پيش مرده و دفن شده و قضيه باشد، و فردي كه شما مي مصون مي

ما اين اختالفات را دامن بزنيم و احياء كنيم اختالفات  شده است، و نيازي است كه امروز
  مسلمين نيستند.  اموري كه به صالح و

  : اينجانب

زنيم تا بگوييم كه به مصلحت مسلمين است يا به  ما از امور سياسي حرف نمي
خواهيم در چهارچوب شريعت حق را بيابيم، و مناقشه و  مصلحتشان نيست، و بلكه ما مي

دهد. بنابراين به  بدون ترديد نتيجه مي –اگر همه به حق پايبند باشند  – جستجوي از حق
گويم: مشكل تنها در يك كتاب كه طبرسي تأليف كرده  گردم و مي موضوع قرآن برمي

تحريف كتاب رب  في(فصل الخطاب نيست، بلكه مشكل اينجاست كه در اين كتاب 

انند الكافي كليني، كه طبق گواهي صدها روايت از معتبرترين كتابهاي شما مرباب) األ
آوري شده است، و  ترين كتاب شماست جمع علماي شما بهترين و معتبرترين و صحيح

ناميد و او را  داريد. و او را ثقه االسالم مي همچنين شما مؤلف كتاب الكافي را بزرگ مي
افي دانيد. همين كليني در كتابش الك مجدد مذهب شيعه اثنا عشري در سدة سوم مي

روايات زيادي آورده است كه قرآن تحريف شده و چيزهايي از آن حذف گرديده و 
گويند اصحاب  چيزهايي بدان اضافه شده است، و روايات زيادي در الكافي است كه مي
اند حذف كرده  پيامبر يك سوم قرآن وآياتي را كه در مورد اهل بيت و دشمنانشان آمده

اند، و كافي آكنده از رواياتي است كه به  ريف كردهاند و يك سوم ديگر قرآن را تح
كند، و رواياتي ديگر هست كه مي گويد قرآن اصلي و  مصحف (قرآن) فاطمه اشاره مي

كامل همان است كه امام زمان آن را خواهد آورد و در آن قرآن حتي يك كلمه از اين 
  قرآن نيست.

ي اماميه كافي است، بدون شك گويد برا اين بود كليني و كتابش همان كتابي كه مي
ها  توان گفت كه كليني با اينكه صدها روايت در اين مورد ذكر كرده به اين روايت نمي
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توانيد الكافي را دور بيندازيد و قبول نكنيد چنان كه  باور نداشته است... پس آيا شما مي
د بگوييد كه تواني الخطاب نوري طبرسي را قبول نداريم؟ آيا مي گوييدما كتاب فصل مي

كليني كافر است چنان كه ادعا كرديد كه هر كس بگويد قرآن تحريف شده كافر و مرتد 
  است؟

  : يكي از حّضار با خشم و عصبانيت

گيريم و به آن اعتماد نداريم،  ها ضعيف هستند و ما از آن دليل نمي همه اين روايت
  شده است.كنيم كه قرآن تحريف ن مشكل چيست؟ ما در جلوي تو اعالم مي

  : اينجانب

گوييم، و به دنبال حق هستيم كه  ما مشكلي نداريم، ما به زبان هر دو گروه سخن مي
حق كجا و با چه كساني است؟ و من دارم موضع علماي شيعه اماميه را در برابر قرآن كه 

دهم، مسئله من و شما نيست كه  اساس دين و بزرگترين منبع آن است به شما ارائه مي
قرآن تحريف شده يا تحريف نشده است، من و توكسي نيستيم كه بر گروهي از  بگوييم

همان طور است كه علماي   مردم حكم كنيم كه علما و پيشوايان زيادي دارد؟ قضيه
  اند تعبير واقعي اقوال وآراي مذهب است. اند و آنچه اينها گفته مذهب گفته

باشد، و  معتبرترين كتاب شيعه مي بگذريم از كليني و كتابش الكافي كه به طور مطلق
به قمي و تفسيرش كه نزد شما به تفسير قمي مشهور است نگاه كنيم. قمي نيازي به 

ه اساتيد در تفسير و حديث است، و تفسير او ك دشدن ندارد؛ او از ديدگاه شما استا معرّفي
ود در معروف به تفسير قمي است. مشهورترين تفسير شماست، قمي در مقدمه تفسير خ

گويد در مورد قرآني كه امروز در دست  حالي كه از تحريف و تغييريافتن قرآن سخن مي
سپس روايات » دراين قرآن چيزهايي هست كه خدا نازل نكرده است«گويد:  ماست مي

�كند، او در تفسير آيه:  زيادي در تفسير خود آورده كه تحريف وتغيير قرآن را ثابت مي

﴿��R��Q��P��O��N﴾� ]110ل عمران: آ[  
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تواند بهترين امت  چگونه اين امت مي«گويد:  به نقل از يكي از امامان معصومتان مي
را به قتل رساندند؟ و بلكه در  �باشد در حالي كه اميرالمؤمنين علي و پسرش حسين


	������� �منظور امامان شيعه اثنا عشري است )ئمةٍ ر ايم خَ نتُ کُ (�حقيقت چنين است ����

گويد كه از  و جاههاي زيادي قمي از تحريف سخن مي ,ن آيه تحريف شده استولي اي
  توان همه را برشمرد. بس زيادند نمي

آيا شما قمي و تفسيرش را قبول نداريد همان طور كه ادعا كرديد كه كتاب 
  الخطاب في تحريف كتاب رب االرباب طبرسي را قبول نداريد؟ فصل

ا قبول نداشته باشيد؟ اگر شما الكافي و قمي و تفسيرش توانيد قمي و تفسير ر و آيا مي
ماند زيرا اينها مسائل و  را قبول نداشته باشيد براي شما كتاب معتبر ديگري باقي نمي

اند. بنابراين شما بايد يا بر شيوه و روش آنها حركت  اصول مذهب اثنا عشري را بيان كرده
اعتراف كنيد، و يا اينكه از مذهب اثنا كنيد و بر مذهب آنها باشيد و به تحريف قرآن 

  گويند قرآن تحريف شده است. عشري كامالً اظهار بيزاري كنيد؛ چونكه علماي آنها مي
  : يكي از حّضار

گوييم كه اعتقاد ما  اي فالني! مناقشه به اين صورت درست نيست؛ زيرا ما به تو مي
تا ما را ملزم به اين نكني كه ورزي  اين است كه قرآن تحريف نشده است، و تو اصرار مي

كند  آورم كه ثابت مي معتقد به تحريف قرآن هستيم، همه اينك يكي از كتابهايمان را مي
كه ما به معتقد به تحريف قرآن نيستيم. سپس رو به يكي از حّضار نمود كه از همه 

او بلند شد و  كوچكتر بود و به او گفت: فالني! برو از كتابخانه كتاب (االعتقات) را بياور،
است كه  1كتابي آورد و به او داد، او رو به من كرد و گفت: اين كتاب االعتقادات قمي

گويد قرآن تحريف نشده است. سپس كتاب را باز كرد و گفت: اين باب اعتقاد در  مي

                                           
باشد, اولي اسمش علي بن ابراهيم قمي است  اين قمي آن قمي سابق نيست و قمي لقب هر دو مي -١

ه قمي است كه مؤلّف كتاب (من باشد، ودومي اسمش محمد بن بابوي كه صاحب تفسير قمي مي
  باشد. اليحضره الفقيه) مي



    

  پيروزي حق و شكست باطل      102 
 

 

گويد: اعتقاد ما اين  گويد، او مي مورد قرآن است، گوش كن قمي در مورد قرآن چه مي
كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده است همان قرآني است كه در دست  است كه قرآني

گوييم ... و هر كس به ما نسبت دهد كه ما در  مردم است و ما بيش از اين چيزي نمي
  »گويد. گوييم دروغ مي مورد قرآن بيشتر از اين مي

انگيزي و وارد شدن در  اعتقاد همه ما درباره قرآن همين است، پس علت فتنه 
  اقشاتي كه براي همة اسالم خطر است چيست؟ من

  : اينجانب

گويند قرآن تحريف  نه ... اين مناقشات فقط براي اماميه خطرناك است، زيرا آنها مي
  شده است و به آن اضافه و از آن كم شده است.

  : يكي از حّضار

را  بعد از آن كه ما عقيدة خود را دربارة قرآن برايت خوانديم باز هم تو اين حرف
  زني، به حق كه تو به دنبال حق نيستي. مي

  : اينجانب

كنيد نيست؛ زيرا سخن گفتن از تحريف قرآن  مسئله به اين سادگي كه شما فكر مي
اصل كلّي و اساسي شيعه اثنا عشري است، و همه مفسرين شيعه اقوالي از اماماني كه از  

گويد قرآن تحريف شده است،  كنند كه به صراحت مي ديدگاه شما معصوم هستند نقل مي
گويد روايت متواتري هست كه به صراحت  و عّلامه شما الجزائري در كتاب (االنوار) مي

نمايد كه قرآن تحريف شده است. و همچنين بيان نموده كه بيش از دو  بر اين داللت مي
كنند كه قرآن تحريف شده است. و  هزار روايت و احاديث صحيح هست كه ثابت مي

توان اين  شما مجلسي گفته اين روايات متواتر هستند، سپس تصريح كرده كه نمي عالمه
ها پذيرفته نشوند بايد  ها را دور انداخت و به آن اعتنا نكرد، چون اگر اين روايت روايت

اند را دور انداخت. و بر هيچ كس پوشيده  هايي كه در مورد امامت آمده همه روايت
كنند يعني دورانداختن و  هايي كه بر امامت داللت مي يتنيست كه دورانداختن اين روا
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عشري؛ چون مذهب اثناعشري بيش از  نپذيرفتن مذهب شيعه، و به خصوص مذهب اثنا
  همه مذاهب شيعه از امامت سخن گفته است.

توانم آن را از كتابهايتان بيرون كنم، و من  كنم مي و اين چيزي كه براي شما بيان مي
  نم كه پيش شما نباشد. ميچيزي را ادعا ن

توان اين روايات متواتر را كه بيش از دو هزار تا هستند و  شما را سوگند به خدا آيا مي
اند، دور انداخت و  افراد ثقه شما از اماماني كه نزد شما معصوم هستند آن را روايت كرده

  نپذيرفت؟
ه معصوم نيست رها ها را به خاطر گفتة يكي از علما ك توان همه اين روايت آيا مي

دادن اهل سنت بيش نيست،  كرد؟ بدون ترديد آنچه ابن بابويه گفته است جز تقيه و فريب
  دهيد. زيرا شما تقيه را نه دهم دين و اصل ايمان قرار مي

توان قول ائمه را به خاطر گفتة يكي از علما كه در معرض اشتباه و  بنابراين هرگز نمي
گويم و بلكه نوري طبرسي كه آن را  اين را تنها من نمي فراموشي قرار دارد ترك كرد.

گويد، طبرسي در  دانيد و او را در نجف اشرف دفن كرديد همين را مي خاتمه حفاظ مي
از  تر است. گويد: نپذيرفتن قول قمي آسان  كه گفته قرآن تحريف نشده است مي 1رد قمي

                                           
گويد: ابن بابويه قمي اولين كسي است كه اين سخن را  الخطاب مي نوري طبرسي در كتاب فصل -١

و نعمة اهللا » وارد عقايد شيعه كرد و بعد از او مرتضي و طوسي و طبرسي از او پيروي كردند.
بله، مرتضي و صدوق و طبرسي در اين مورد «... گويد:  يه ميالجزائري در كتاب االنوار النعمان

اند قرآن تحريف و اضافه و كم نشده است... به ظاهر آنها به خاطر  اند و گفته مخالفت كرده
توان به اين اشاره كرد  ها مي اند از آن جمله مصلحت هاي زيادي كه بوده است چنين گفته مصلحت

نه قرار نگيرد چنين گفته است، چون وقتي بگوييم قرآن تحريف كه: او براي آن كه قرآن مورد طع
توان به قواعد و احكام قرآن عمل در صورتي كه تحريف  شده است گفته خواهد شد چگونه مي

توان  شده است؟ پس آنها به خاطر مصلحت گفته اند كه قرآن تحريف نشده است زيرا چگونه مي
اند در حالي كه اين بزرگان در كتابهاي خود روايات  نبوده گفت كه آنها واقعاً به تحريف قرآن معتقد
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گويند  ين بابويه و ديگران كه مينپذيرفتن اقوال امامان معصوم، سپس تصريح كرده كه ا
كنند كه ائمه معصومين به  قرآن تحريف نشده است در اين زمينه از داليلي استدالل مي

سخناني در اين مورد  –منظورش ما اهل سنت هستيم  –كردن از عوام  خاطر تقيه و پنهان
  اند. گفته

عتقد به تحريف سوگند به خدا دوست دارم كه شما را در اين كه مدعي هستيد كه م
قرآن نيستيد تصديق كنم؛ زيرا عقيده تحريف قرآن و عدم تحريف آن مسئله اسالم و كفر 

گردد و از دايره  اي از كلمات قرآن شك كند كافر مي است؛ چون كه اگر كسي در كلمه
  رود. اسالم بيرون مي

يد اما عوامل زيادي هست كه در ذهن علماي ما جاي گرفته كه هر چند شما بخواه
  فريب دهيد اما در حقيقت به تحريف قرآن باور داريد، اين عوامل عبارتند از: 

  گويند قرآن تحريف شده است. روايات زيادي نزد شما هست كه به صراحت مي
آوري كردند، و  شما نسبت به صحابه گمان بد داريد، در حالي كه صحابه قرآن را جمع

توانيد  دانيد چگونه مي اب را كافر ميقرآن آنها را ستوده است، پس شما وقتي اصح
 بگوييد قرآن تحريف نشده است؟!

چون شما بايد بگوييد قرآن تحريف شده و صحابه كافرند و بنابراين آنها قرآن را 
ستايد، و يا اينكه بگوييد  تحريف كردند و آن را چنان نمودند كه گويا قرآن آنها را مي

ه كه قرآن آنها را ستوده قابل ستايش قرآن تحريف نشده است و صحابه همان گون
در  - توانيد بگوييد كه صحابه كافرند و قرآن تحريف نشده است باشند. اما نمي مي

  . -گويند قرآن تحريف شده است  د كه ميصورتي كه روايات روشن و واضحي داري
  كنند. گيرد، و بيشترشان با اين سخن مخالفت مي فرياد و غوغا جلسه را فرا مي

  كند:  زدن مي يكي داوطلبانه شروع به حرفسپس 

                                                                                                             
گويد فالن آيه  اند كه مي دهد، و رواياتي آورده اند كه خبر از تحريف و تغيير قرآن مي زيادي آورده

 ).358، 2/357چنين نازل شده سپس اينگونه تغيير داده شده است. (االنوارالنعمانيه، 
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ايد كه قرآن تحريف  ايم كه قرآن تحريف شده است، شما نيز هم گفته تنها ما نگفته
  شده است و اين در كتابهايتان ذكر شده است.

  اينجانب: 

سبحان اهللا! شما در ابتداي بحث و گفتگو گفتيد كه ما به تحريف معتقد نيستيم، وقتي 
گويد را براي شما بيان كردم  در كتابهايتان كه سخن از تحريف قرآن ميروايات موجود 

گويند قرآن تحريف شده  گوييد كه در ميان ما هم كساني هستند كه مي اكنون به دروغ مي
اي به تحريف قرآن نشده است؛  درهيچ يك از كتابهاي اهل سنت كوچكترين اشارهاست!! 

باشند، قرآن  آهنگ مي تند و آنها با قرآن همزيرا اهل سنت حاميان و حافظان قرآن هس
ستايند، قرآن به محبت  ستايد و اهل سنت نيز اصحاب را مي را مي صاصحاب پيامبر

دارند، و قرآن  دهد و آنها نيز اهل بيت پيامبر را دوست مي اهل بيت فرمان مي
ؤمنين راضي باشد، گويند خدا از همة امهات الم ستايد و آنها نيز مي المؤمنين را مي امهات

  باشند.  پس اهل سنت با قرآن و اهل قرآن مي
  : گوي اول همان سخن

هاي فلق و ناس) را با  گويند عمر معوذتين (سوره هايي دارد كه كه مي شما روايت
گفت: اين دو سوره از قرآن نيستند، و اين روايت در  كرد و مي ناخن از قرآن پاك مي

  كتابهاي معتبر شما آمده است.
كشند. و يكي از افراد مغرور و  كنند و گويا نفس راحتي مي حّضار او را تشويق مي

  گويد:  متظاهر آنها مي
اي شيخ! ما شما را نصيحت كرديم كه وارد اين مسئله نشويم؛ چون هم ما و هم شما 

گردد، و براي همه اسالم خطر  كنيد، و هم براي ما و هم براي شما سبب فتنه مي ضرر مي
  كني كه به همين مسئله بايد پرداخت. اما تو اصرار ميدارد، 

  گويد:  سپس با تصّنع و تظاهر مي
  تري بپردازيم تا همه ما استفاده كنيم. به نظر من اين بحث را تمام كنيم و به امور مهم



    

  پيروزي حق و شكست باطل      106 
 

 

  : اينجانب

كنم مگر آن كه آن را واضح و روشن  نه سوگند به خدا، من اين مسئله را رها نمي
وقتي از اينكه بتوانيد ننگ عقيده تحريف قرآن را از خود دور كنيد نااميد  نمايم، شما

هرگز  اين ننگ و عار برابر باشيم، ولي دهيد تا ما و شما در  شديد، آنرا به ما نسبت مي
همه اهل سنت اجماع دارند كه قرآن كالم خداست و اضافه و كم نشده  چنين نيست.

يا كم واضافه گرديده كافر و مرتد است.  است و هر كس بگويد قرآن تحريف شده
اند. ما  اند كه همه همين را گفته علماي معروف و ماهر ما صدها كتاب دربارة عقايد نوشته

  چرا بايد بگوييم قرآن تحريف شده است؟!
  انگيزة ما براي چنين سخني چيست؟!

شورت آوري نموده خليفه اول ما ابوبكر بوده است كه به م كسي كه قرآن را جمع
هايي ديگر نوشت و همه  خليفه ما عمر اين كار را كرده است، و بعد عثمان از آن نسخه

اند، پس چرا ما بگوييم كه قرآن تحريف  اين خلفا نزد ما ائمه بزرگوار و هدايت يافته
توانيد آن را پنهان كنيد، و آن اين است كه  شدهاست؟! اما انگيزه شما آشكار است و نمي

دانيد، و دين شما اين است كه آنها را ناسزا بگوييد  عمر و عثمان را كافر ميشما ابوبكر و 
اند، پس چگونه كافران  آوري كرده و بر آنان لعنت بفرستيد، در حالي كه قرآن را آنها جمع

اند؟! انگيزه شما براي ادعاي تحريف قرآن عقايد شما  آوري كرده مرتد قرآن را جمع
ار رهنمود قرآن و سنت و رهنمود اهل قرآن و سنت مخالف باشد همان عقايدي كه ب مي

است، اما براي ما، قرآن مال ما و با ماست و كتاب ماست و ما اهل قرآن هستيم از اين رو 
  امكان ندارد كه بگوييم قرآن تحريف شده است.

هاي  هست كه معوذتين (سوره سگردم به سخن برادرم كه گفت: روايتي از عمر برمي
كرد، ابتدا بايد اطالعات غلط برادر را تصحيح كنم، اوالً  ) را از قرآن پاك ميفلق و ناس

 سنيست، و عمر باالتر از اين چيزهاست، و بلكه از عبداهللا بن مسعود سروايت از عمر
روايت شده است كه او چنين نمود، بايد گفت: كه عبداهللا بن مسعود به تنهايي بر اين 
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كه براي  صاو را تأييد نكردند. علت اين بود كه پيامبر باور بود و هيچ يك از صحابه
هاي انساني و جني  زخم و حسد و حشرات موذي و ديگر شيطان حفاظت از چشم 

هاي فلق و ناس) نازل شدند پيامبر ديگر دعاها  خواند، وقتي معوذتين (سوره دعاهايي مي
اهللا بن مسعود وقتي ديد خواند، عبد كرد و دعا مي ها دم مي را ترك كرد وبا همين سوره

كند گمان برد كه اينها از دعاها هستند و از  از اينها به عنوان دعا استفاده مي صپيامبر
  قرآن نيستند.

در نماز اين  صدر حالي نماز بخواند كه ايشان صو اتفاق نيافتاده بود كه با پيامبر
خواند.  ها را مي رههميشه دردعاهاي صبح و شام اين سو صها را بخواند، و پيامبر سوره

اما در روايات صحيح اهل سنت آمده است كه پيامبر به صراحت فرمود كه اين دو سوره 
اند كه هرگز مانندآن را  فرمايد: (آياتي بر من نازل شده از قرآن هستند، چنان كه مي

  هستند. 1هاي) قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذ بر الناس ام، آن آيات (سوره نديده
ها  ها از قرآن هستند و آن از همه اينها صحابه هم اجماع كردند كه اين سوره و گذشته

وقتي ديد كه صحابه اين دو سوره را در  سرا در قرآن نوشتند، حتي عبداهللا بن مسعود
قرآن نوشتند و به ساير شهرها فرستادند قول خود را پس گرفت و نظر جمهور را 

اند كه قرآن  اجماع كرده –جز شيعه اثنا عشري به  –پذيرفت. اهل سنت و بلكه همه امت 
هاي فلق و ناس به اجماع اهل  تحريف نشده است و اضافه و كم نگرديد، بنابراين سوره

برد  در ابتدا گمان مي سسنت از قرآن هستند، نهايت امر اين است كه عبداهللا بن مسعود
شنيد ه اين  مي صامبركه اين دو سوره دعا هستند چون او هميشه بيرون از نماز از پي

خواند، اما وقتي اصحاب اين دو سوره را نوشتند و بر آن اجماع كردند و  دوسوره را مي
روايت شد كه اين دو سوره از قرآن هستند، عبداهللا بن  صحديث صحيح از پيامبر

كردند اما وقتي  اند كه كاري مي مسعود از نظر خود برگشت، و بسياري از صحابه بوده

                                           
 نموده است. روايت �مسلم از عقبه بن عامر -١
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كند داده است بالفاصله آن را  دستور برخالف آنچه او مي صكه پيامبر شنيدند مي
  نمودند. اطاعت مي صپذيرفتند و از فرمان پيامبر مي

گويد: اي دكتر! مناقشه با تو  زنند و سپس يكي به من مي حّضار با همديگر حرف مي
را ثابت كني، اي تا مذهب خود  اي ندارد، چون تو به دنبال حق نيستي، و بلكه آمده فايده

بنابراين نظر ما اين است كه ما اين مناقشه و مناظره را به پايان برسانيم و بابت اين ديدار 
خواهيم ما و شما را به حق و به سوي محبت اهل  از شما تشكر كنيم، و از خداوند مي

  بيت پيامبر و دانستن قدر و منزلت آنها هدايت كند.
  : اينجانب

اي ندارد چون شما به دنبال حق  ت؛ مناقشه با شما فايدهدر حقيقت اين صفت شماس
  خواهيد مردم را به سوي عقايد خود بدون تحقيق و پژوهش جذب كنيد. نيستيد، و مي

را دوست دارم و همه آنها را از امهات  صستايم, كه اهل بيت پيامبر من خدا را مي
همه را دوست دارم. و از  �جعفر و آل عليالمؤمنين گرفته تا آل عباس و آل عقيل و آل 

اهللا عليهم و در  خواهم كه من و شما را به سوي محبت صحابه كرام رضوان خداوند مي
اند و اهل بدر و اهل  رأس آنها خلفاي راشدين و ده نفري كه به بهشت مژده داده شده

از  بيعت رضوان و مهاجران قبل از فتح مكه و مهاجران بعد از فتح مكه و آنان كه به نيكي
  آنها پيروي كردند هدايت نمايد.

نماييد،  كردم شما به دنبال حق هستيد و با آغوشي باز از آن استقبال مي فكر مي
خواستم آن را به گوش شما برسانم تا از آن استفاده  مواردي از حق نزد من بود كه مي

فريده شده كنيد، اما شما اباء ورزيديد و نپذيرفتيد، و هر كس براي آنچه كه براي آن آ
  يابد. دوستم كه همراه من آمده بود:  توفيق مي

نه سوگند به خدا، نرو تا وقتي همه آنچه را كه داري بگويي، اينها چقدر با من مناقشه 
ام! و بايد آنها همانند من گوش كنند و  اند و چقدر هم به سخنانشان گوش فرا داده كرده
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نمايند، و اگر نه بايد به جهالت خود را  اگر دانش و آگاهي دارند با تو بحث و مناقشه
  شناسند رها كنند. اعتراف كنند و دين را براي اهل دين كه آن را مي

  به دوستم گفتم: 
  خواهند مناقشه كنند. آنها نمي

  : يكي از حّضار

گوييم: ما به  كني و ما مي خواهيم مناظره كنيم، اما تو بر بحث قرآن اصرار مي نه ما مي
خواهي عقيده قرآن را به ما تحميل  حريف نشده است ايمان داريم، اما تو مياينكه قرآن ت

  كني.
  : اينجانب

كنم، و بلكه اقوال علماي شما را به شما عرضه  نه من اين را به شما تحميل نمي
كنم، و شكي نيست كه اقوال علمايتان براي شما حجت است، به خصوص وقتي كه  مي

خواستم، ولي چيزي را  به آنها اعتماد داريد، من همين را ميستاييد و  شما اين علما را مي
ها آگاه است و او از شما  توانم به شما تحميل كنم، و خداوند به درون پذيريد نمي كه نمي

  حساب خواهد گرفت.
  : يكي از حّضار

  مانعي نيست.  رساندن مناظره وقتي به اين اتفاق رسيديم پس براي به پايان
  واست فضاي مشتنج را آرام كند گفت: خ كسي ديگر كه مي

اي برادر! مسائل قرآن زيادند، و علما درمورد آن اقوال زيادي دارند، و در مورد اين 
  دانيم. هايي دارد كه ما نمي امور حساس بايد با سيد بحث كني، و حتماً او پاسخ

  : اند دوستم كه مرا آورده

امل كنيم. و اينطور بعد از آن كه براي ايم بايد مناظره را ك وقتي به اين اتفاق رسيده
  رفتن از جا بلند شده بوديم برگشتيم و نشستيم تا مناقشه را از سر نو تكميل كنيم.

  : اينجانب
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  و بعد:  ..الحمدهللا و الصالة والسالم علی رسول اهللا و علی آله و صحبه

  : يكي از حضار

  گفتي بهتر بود. اگر و (صحبه) را نمي
  سپس گفت: 

  اي. اين را از كجا آورده –كنيه من است  –عبداهللا  اي ابا
  : اينجانب

ان شاء اهللا در همين موضوع صحبت خواهيم كرد، ولي قبال از آن كه سخن در اين 
  باره را شروع كنيم دوست دارم آنچه درموضوع قرآن به پايان رسيد را خالصه كنم.

  : يكي از حّضار

  ن را مطرح كني؟!خواهي موضوع قرآ اي ابا عبداهللا تو مي
  : اينجانب

گردم، اما يك چيز در دلم هست  همان طور كه اتفاق كرديم من به اين موضوع برنمي
  كه بايد آن را بگويم، و بحث را طوالني نخواهم كرد.

توانيم آن را رد كنيم اين است كه بسياري از علماي شيعه  آنچه ما به آن رسيديم و نمي
، 1ن تحريف شده و به آن اضافه و از آن كم گرديده استگويند قرآ در گذشته و حال مي

توانيم اين را  كند، و ما نمي و صدها بلكه هزارها روايت هست كه اين قول را تأييد مي
اند  نپذيريم، ولي بعضي از علماي شيعه هستند كه اين روايات را پذيرفته اند و تأكيد كرده

دانيم كه آيا آنها از  است. اما ما نمي شدن مصون و محفوظ كه قرآن از تحريف و دگرگون
رس آنهاست، و گمان  اند يا همين عقيده را دارند؟ خداوند حساب روي تقيه چنين گفته

داند و او از ما و از  ها را بهتر مي كنيد، و خداوند نيت برم شما از همين علما پيروي مي مي

                                           
توان كليني، ابوالحسن قمي، ابوالقاسم كوفي، محمد بن نعمان ملقب به مفيد، احمد  به عنوان مكان مي -١

اردبيلي، طبرس مؤلف االحتجاج، مجلسي، نعمة الجزائري، ابوالحسن عاملي خراساني را نام برد و 
 عالوه از آنها تعداد زيادي ديگر نيز معتقد به تحريف قرآن هستند.
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دگاه شما با اصول شما حساب خواهد گرفتف اما نظر شخصي من اين است كه اين دي
آهنگ نيست؛ چون شيعه اثنا عشري اصحاب را كه قرآن را  اماميه اثنا عشري همگام و هم

دانند، و معقول نيست كه كافران و مرتدان خيانت نكنند و به  اند كافر مي آوري كرده جمع
  توان اعتماد كرد چه برسد به قرآن. آنها درمورد يك چيز عادي نمي

تفاق نموديم كه قرآن مصون و محفوظ است، و قرآن به همان پس همه ما بر اين ا
صورت است كه نازل شده است, و در ميان ما موجود و در دست ماست و يك حرف به 

دهيم. و همه ما اتفاق  آن اضافه و از آن كم نشده است و ما هيچ چيزي از آن را تغيير نمي
مرتد است، آيا در اين مورد كسي داريم كه هر كسي چيزي از قرآن را تغيير دهد كافر و 

  اختالفي دارد.
  : همة حضار

  به اجماع بر اين اتفاق داريم.
  : اينجانب

  فرمايد:  خداوند متعال در كتاب خود مي

﴿���R��Q��P��O��N﴾� ] :110آل عمران[   
  »ايد. شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم آفريده شده«

چگونهاين «گويد:  نظر شما معصوم هستند ميقمي به نقل از يكي از اماماني كه از 
تواند بهترين امت باد در صورتي كه امام خود اميرالمؤمنين علي و فرزندش  امت مي

، او را پرسيدند پس آيه چگونه نازل شده است؟ يا چگونه »حسين را به قتل رساند

  »للناس ائمة اخرجت« ﴾�O��N﴿شود؟ قمي گفت: آيه اينطور نازل شده است:  خوانده مي
ايد، شما همه اين  شما دوازده امام بهترين اماماني هستيد كه براي مردم بيرون آورده شده

گويد قرآن تحريف  كنيد چون به صراحت مي و قطعاً آن را تكذيب مي را قبول نداريد
  شده است، نظر شما در اين باره چيست؟

  : يكي از حّضار
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زي، ما گفتيم كه در اين باره با سيد گري روي و مي سوگند به خدا كه تو طفره مي
  اي ندارد. مناقشه كن، سوگند به خدا كه مناقشه و مناظره با تو فايده

  : اينجانب

خواهم به موضوع قران برگردم، ما همه بر اين اتفاق كرديم كه قرآن از  نه، نمي
تحريف مصون ومحفوظ است، بنابراين بايد اين روايت دروغين را رد كنيم، و فكر 

  كنم همه بر اين اتفاق داريم.  مي
  حّضار ساكت هستند.

  : اينجانب

  همه ما اتفاق داريم كه آيه به همان صورت است كه نازل شده است: 

﴿���R��Q��P��O��N﴾� ] :110آل عمران[    
  .»ايد شما بهترين امتي هستيد كه به سود و هدايت مردم آفريده شده«

  حضار ساكت هستند.
  : اينجانب

  ر با هم بر اين اتفاق نكرديم كه قرآن از تحريف و تغيير مصون و محفوظ است.آيا مگ
  : يكي از حّضار

  بله ما اين را گفتيم و آيه به همان صورتي است كه در قرآن آمده است.
  : اينجانب

الحمدهللا، آيا اين آيه بزرگترين دليل براي فضيلت اصحاب و ستايش خدا بر آنها 
  ا بهترين ياران پيامبران و بهترين امت قرار داده است؟نيست، كه خداوند آنها ر

باشد و تا اين حد نيكوست كه بهترين امت قرار  آيا امتي كه داراي چنين فضيلتي مي
گرفته است معقول است كه گفته شود همه اين است به جز سه نفر يا پنج نفر و بر 

  شوند؟! بهترين فرضي به جز ده نفر مرتد مي
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حجه الوداع تعدادشان صد هزار نفر بود، و دو هزار نفر يا بيشتر آن از آيا امتي كه در 
بزرگان اصحاب و انصار و مهاجرين و علما و مجاهدين بودند آيا معقول است كه همه 

شوند برخي  اينها مرتد شده باشد و جز تعداد اندكي كه به اندازه انگشتان يك دست مي
  باشند؟استوار نمانده باشند و باز بهترين امت 

بود؛ زيرا  ها مي چگونه اين درست است؟! و اگر درست باشد اين امت بدترين امت
قدم  اند؛ بلكه گويا كسي بر حق ثابت فقط تعداد اندكي از افراد آن بر حق استوار مانده

  نمانده زيرا تعداد اندك حكم هيچي را دارد.
آيه تحريف شده است، و  بنابراين اي برادرانم! شما بايد يا مثل قمي بگوييد كه اين

در اين صورت شما ديني ديگر خواهيد داشت و ما ديني ديگر، و اگر قول قمي را 
گوييد كه معتقد به  تأييد كنيد اهل قرآن و اسالم نخواهيد بود. اما از آن جا كه شما مي

دانيد؛ بايد آيه را  تحريف قرآن نيستيد و آن را از تحريف و تغيير مصون و محفوظ مي

شما «  ]110آل عمران: [ ﴾�P��O��N﴿ن طور كه در قرآن نوشته است بپذيريد: هما
  .»بهترين امت هستيد

بدون  –خواند  آن را بر آنها مي صمخاطب اين آيه اصحاب كرام هستند و پيامبر
اصحاب بهترين امتي هستند كه به سود و هدايت مردم  –ترديد و طبق نص قرآن كريم 

دهد  آيند به فضل و برتربودن آنها گواهي مي ي كه بعد از آنها مياند، و كسان آفريده شده
  فرمايد:  چنان كه خداوند متعال مي

﴿���L��K��J��I���� �H��� � � �G��F��E��D��C��B��A

X��W��V���U��T��S��R��Q����P��O��N��M﴾ ] :كساني كه پس از « ]10الحشر
ا! ما را و برادران ما را كه در گويند: پروردگار آيند مي مهاجرين و انصار به دنيا مي

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده،  اند بيامرز وكينه آوردن بر ما پيشي گرفته ايمان
  »پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.
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اند، و آنها  در خير و عقل و ايمان از ديگران پيشي گرفته –يعني اصحاب  –پس آنها 
 بلكه به طور كلّي آنها از ميان همه ياران پيامبران بهترين ياران هستند ها هستند؛ بهترين

﴿P��O��N﴾ »پس وقتي امت ؛ »ايد شده  شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم آفريده
بهترند، پس بعد از پيامبران   ها بهتر است و اصحاب از همة امت مسلمان از همه امت

ر و بهترند، و آنها پيشوايان صديقان و شهيدان و اصحاب بدون ترديد از همه مردم برت
  صالحان هستند.

اي مردم! شما يا بايد قول قمي را بپذيريد و بگوييدكه آيه تحريف شده است و كافر 
شويد و يا اينكه همراه با من آيه را قبول كنيد و در آن بينديشيد و بپذيريد كه در مورد 

  اصحاب است و تا نجات بياييد.
  : اريكي از حّض

وفات كرد مرتد صشدن اين آيه بهترين مردم بودند، اما وقتي پيامبر شايد به هنگام ناز
شدند و وصيت پيامبر را تغيير دادند، و حق امام خود را غصب كرده و بر او ستم كردند 
و خواستند او را به قتل برسانند، و اهل بيت او را اذيت كردند. شما احاديث صحيحي 

(همه احاديث بخاري صحيح : گوييد روايت كرده است، و شما مي داريد كه بخاري
نمايند كه  كند كه اين احاديث ثابت مي روايت مي صهستند)، بخاري احاديثي از پيامبر

خواهند به سوي حوض  اند و آنها وقتي مي اصحاب بعد از وفات پيامبر مرتد شده
(پروردگارا! : گويد زند و مي يرا م صشوند، آنگاه پيامبر بيايند بازداشته مي صپيامبر

داني كه بعد از تو چه كارهايي پديد  تو نمي: شود اصحاب من هستند، به او گفته مي
نابود و هالك باد : فرمايد مي صاند، آنها مرتد شدند و عقب بازگشتند، آنگاه پيامبر آورده

ز آنها نجات فقط تعداد اندكي ا: فرمايد مي صكسي كه بعد از من تغيير داد، سپس ايشان
دين را  صنمايند كه اصحاب بعد از وفات پيامبر يابد؟. اين احاديث بر اين داللت مي مي

اند، و فقط تعدادخيلي اندكي از آنها بر حق ماندند و آنها  اند و كافر و مرتد شده تغيير داده
د. كسانيند كه از امام علي پيروي كردند و او را ياري نموده و اهل بيت را دوست داشت
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بله، بله، بارك اهللا فيك، همه بعد از : - گويا خواهد او را تأييد كند  –يكي ديگر از احضار 
خواند  انگيز كه انگار داشت ترانه مي مرتد شدند، و با صدايي غم صوفات پيامبر

  : گفت مي
خواستند او را بُكشند و  ستم كردند وحق او را غصب نمودند و مي سبه امام علي

شما خانه را : اش را كه دختر پيامبر در آن بود بسوزانند، و يكي گفت خانه دنخواست
گرچه دختر : خدا در آن است؟ آنگاه عمر گفت صسوزيد درحالي كه دختر پيامبر مي

زنيم، و وقتي فاطمه سالم اهللا عليها ازخانه بيرون آمد با  پيامبر آنجا باشدآن را آتش مي
را سقط كرد، و بر اثر همين كتك خودش  شالق بر شكم او زدند و او فرزندش محسن
را كشتند و سر او را بريدند... او اين  صنيز جان سپرد، و حسين پسر دختر پيامبر خدا

  كرد. خورد و گريه مي كرد و تكان مي چيزها را تكرار مي
  : اينجانب

 صهايي كه به اصحاب بزرگوار پيامبر هاو تهمت اي قوم! آيا هنوز از تكرار اين دروغ
شويد همان اصحابي كه بهترين ياران پيامبران و بهترين مردم بعد از  زنيد خسته نمي مي

اي كه  كننده هاي پوچ و خرافات گمرا خواهيم با افسانه پيامبران هستند!! اي قوم! تا كي مي
جوييم مخالف است زندگي  با قرآن ما كه بدان اعتماد داريم و به رهنمودآن تمسك مي

  كنيم؟!
ن به شما گفتم كه در مورد اين خرافات كه قبل از آن كه به ديگر صحابه اي قوم! م

  شود، عقلهايتان را داور قرار دهيد. توهين شود به امام علي توهين مي
  اي قوم! در ميان اصحاب و علي و اهل بيت چيزي جز محبت و همدلي نبوده است.

و عمر و عثمان  امام علي چون خلفاي راشدين را دوست داشت فرزندش را ابوبكر
  ناميد.

كلثوم دختر زهرا را به ازدواج   اش ام گوشه بينيم كه امام علي دختر وجگر مي
  آورد. اميرالمؤمنين عمر در مي
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امام علي در دوران خالفت عمر قاضي مدينه است و از هيچ كوششي در راه دلسوزي 
  ورزد. و همكاري با عمر دريغ نمي

ستايد، و يارانش را به خاطر آن كه در اخالص و  امام علي انصار و مهاجرين را مي
  1كند. رسند سرزنش مي كردن دين به صحابه نمي عبادت و ياري

گويد آنها با هر كس بيعت  داند، و مي امام علي اجماع مهاجرين و انصار را معتبر مي
؛ زيرا خداوند از كساني راضي است كه اصحاب 2كنند خداوند حتماً راضي است

  انصار از او راضي هستند.مهاجرين و 
اي قوم! ميان اصحاب و امام علي و اهل بيت چيزي جز دوستي و محبت نبوده است، 

گويد پشيزي ارزش ندارد و در حقيقت توهين به اسالم  و همه آنچه كه خالف اين را مي
و مسلمين است و بيشتر چنين سخناني گمراهي و فساد و كفر هستند و تجاوزي است به 

نان صادق رستگار كه صحابه كرام بودند، آنهايي كه خداوند از آنها اعالم حرمت مؤم
  رضايت نموده و آنان را صادق رستگار ناميده است.

و دوستانش كه او را تصديق و ياري نمودند و  صاي قوم! در مورد اصحاب پيامبر
  در راه خدا مال و جان خويش را قرباني و فدا كردند از خدا بترسيد.

بودند ما امروز مسلمان نبوديم، كسي كه  اگر بعد از فضل الهي صحابه نمياي قوم! 
  شما به بخاري اعتماد داري يا نه ؟: پرسم اينها را بگذار، من از تومي: زد اول حرف مي

 : اينجانب

را در  صترين كتاب بعد از كتاب خداست، و كالم پيامبر خدا صحيح بخاري صحيح
  اند و احاديث آن مورد قبول است. فتهبردارد، و همه امت آن را پذير

  : همان فرد

                                           
 البالغه. ن ك نهج -١

 البالغه. نهج -2
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گويم كه بخاري احاديثي روايت كرده است كه اصحاب را كافر و مرتد  من به تو مي
همه احاديث بخاري صحيح هستند، و اين بخاري اصحاب : گويي دهد، و تو مي قرار مي

  دهد.  را كافر و مرتد قرار مي
خواهد بخاري را  كنم كه مي نه بياورد و گمان ميشود تا كتابي از كتابخا سپس بلند مي

  بياورد.
  : اينجانب

است، و  صاي جماعت! در موردبخاري از خدا بترسيد، بخاري خادم سنت پيامبر
دهد، و كتاب او آكنده از بيان فضيلت هر  را كافر قرار نمي صهرگز او اصحاب پيامبر

  باشد. يك از صحابه مي
  : همان فرد

مشخص كرده است، سپس  كنم قبل از مناظره همان جا را كند فكر مي بخاري را باز مي
  گويد، اين صحيح بخارياست بفرما خوب توجه كن. گوش كن بخاري چه مي: گويد مي

  كنم. جوان و من گوش مي: اينجانب
آيند كه  (اقوامي نزد من مي: فرمود صپيامبر خدا: روايت اول را گوش كن: همان فرد

شود،  شناسم سپس ميان من و آنها جدايي افكنده مي آنها را ميشناسند و من  مرا مي
اند، آنگاه  داني كه بعد از تو چه كار كرده تو نمي: شود آنها از من هستند، گفته مي: گويم مي

اند،  داني كه بعد از تو چه كار كرده تو نمي: شود آنها از من هستند، گفته مي: گويم من مي
  ابود باد كسي بعد از من دين را تغيير داد.)هالك و ن: گويم آنگاه من مي

  و روايت دوم را گوش كن.
  : گويم اينجانب با قطع سخن او مي

دهيم و بعداً ان شاء اهللا همه را توضيح خواهم  عجله نكن ... يك حديث را توضيح مي
  داد.



    

  پيروزي حق و شكست باطل      118 
 

 

گويم آنها اصحاب من هستند)؟  (من مي: فرمود صبه اين حديث نگاه كن آيا پيامبر
كند سپس  گويم آنها را از من هستند)؟. او به حديث نگاه مي (من مي: ينكه گفتيا ا
  گويم آنها از من هستند.) (مي: فرمود: گويد مي

  : اينجانب

اگر طبق فهم و درك وارونه و نادرست شما حديث بررسي شود دليلي عليه خود شما 
دانيد كه  د)، و شما ميآنها از من هستن: گويم (من مي: گويد خواهد بود، زيرا حديث مي

(تو از من هستي)، و (فاطمه از من است)، و در مورد حسن و : به علي گفت صپيامبر
اي اين قبيل فرمود. من  (آنها از من هستند يا فرزندانم هستند.) يا جمله: حسين فرمود

گويم اگر شما اصرار داريد كه بايد حديث برعكس و اشتباه فهميده شود گفته  مي
آنان از من هستند.) از صحابه به اهل بيت : گويم (آنگاه من مي: كه فرمود صپيامبر

نزديكتر است. اين در صورتي است كه ما به شيوة شما حديث را بفهميم و همگام با شما 
گوييم  را دوست داريم و مي شحركت كنيم، وگرنه من و همه اهل سنت اهل بيت

يستيم كه در مورد بعضي به شدت غلو خداوند از همه آنان راضي باد، و مانند شما ن
. حديث اينطور نيست و نيز آنگونه كه 1كنيد كنيد و به بعضي از اهل بيت توهين مي مي

شود. بله  گوييد نيست، و هرگز حديث توهيني به اصحاب و اهل بيت شمرده نمي شما مي
مژده  ده نفري كه باور ما وبخاري اين است كه ائمه صحابه در بهشت هستند به خصوص

هم جزو همان ده نفر است، و از روايات چنين  �اند و امام علي بهشت داده شده
به خصوص همسران او و دخترانش در بهشت خواهند و  صآيد كه اهل بيت پيامبر برمي

  فاطمه زهرا بانوي زنان بهشت و حسن و حسين سرور جوانان بهشتي هستند.
ه اصحاب و اهل بيت نيست، و بلكه پس حديث به هيچ وجه به معني كاستن از جايگا

است تا اصحاب فريب اين را نخورند كه چون ما از صحابه  به عنوان هشدار و تذكر

                                           
بغض و كينه شيعه با اهل بيت بر هيچ كس پوشيده نيست و به زودي در همين مناظره بيان خواهد  -1

 شد.
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ايم، هر كاري بكنيم مشكلي نيست و  هستيم و در ايمان و اسالم پيشگام بوده صپيامبر
از جهاد  اينگونه آخرت را فراموش كرده و به دنيا گرايش يابند و اموال و فرزندان آنها را

دهد تا فريب اين  در راه خدا بازدارند، و حديث همچنين به اهل بيت هشدار و تذكر مي
هستيم نيازي نيست كه در عبادت و طاعت  صرا نخورند كه چون ما خويشاوندان پيامبر

ه بر بيم و اميد باشند و بيم و اميد دو بال مخواهد تا ه مي صبكوشيم. و اينگونه پيامبر
  ايه عبوديت براي خداوند هستند.ايمان و دو پ

شدگان به  داده  توانيد مژده و اگر بخواهيد افرادي را مصداق حديث قرار دهيد نمي
بهشت و يا اهل بدر و اهل بيعت رضوان و مهاجران كه خداوند به صداقت و اخالص 

از  آنها گواهي داده و انصار كه خداوند به رستگاري آنان شهادت داده و مهاجراني كه قبل
اند و آناني كه بعد از فتح مكه هجرت نموده و جهاد  ه فتح مكه هجرت كرده و جهاد كرد

توان  اند را مصداق اين حديث قرار دهيد و حديث را بر آن حمل كنيد. آري نمي كرده
حديث را بر اين بزرگواران حمل كرد زيرا نصوصي ديگر هست كه با چنين مفهومي 

را در چهارچوب آن نصوص فهميد؛ تا دچار غلو و انحراف تضاد دارد و بايد اين حديث 
  و گمراهي نشويم.

اين حديث را بگذار، و حديث دوم را گوش كن كه در آن به صراحت از : همان فرد
  اصحاب نام برده شده است.

  بفرما حديث را بخوان.: اينجانب
من وارد  (روز قيامت گروهي از اصحاب من بر: فرمايد مي صپيامبر خدا: همان فرد

پروردگارا! اصحاب من هستند، : گويم شوند، من مي شوند آنگاه از حوض باز داشته مي مي
داني چه چيزهايي بعد از تو پديد آوردند، آنها مرتد شده و به عقب  تو نمي: گويد مي

كنم در اين حديث به وضوح بيان شده كه صحابه  فكر مي: بازگشتند.) سپس توضيح داد
بيني نيازي به توضيح و شرح ندارد وحجتي  اند، و حديث چنان كه مي مرتد و كافر شده

  عليه شماست.
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  : كنند حّضار دوست خود را كمك مي
اند. و ديگري  گويد كه صحابه مرتد شده حديث به صراحت مي: گويد يكي مي

تو طفره و گريز را : گويد حديث در بخاري آمده است. و سومي به من مي: گويد مي
  گويي؟ خوب االن دربارة اين حديث واضح و روشن چه مي: گويد ار ميبلدي. و چه

  زند ... و اينطور. و پنجم لبخند مي
سرد بودم، و به آنها چنان نگاه  آرام و خون –به فضل و ياري خدا  –و اينجانب 

روند، و آنها را  كند كه اين سودآن سو مي هايي نگاه مي كردم كه يك شير به ميمون مي
ها  غرّد و آنگاه ميمون كه سرگرم بازي و بيهوده كاري شوند ناگهان بر آنها ميگذارد  مي

  شوند. گذارند و ناكام مي همه پا به فرار مي
  : اينجانب

  فهمي؟ (آنها به عقب بازگشتند) چه مي: كه فرمود صشما از گفته پيامبر
  : همان فرد

  اند. فهمم كه آنها كافر و مرتد شده من اين را مي
   :اينجانب

  مرتد شدند؟ صچه كساني از اصحاب بعد از مرگ پيامبر
  همه اصحاب پيامبر به جز امام علي و پيروانش مرتد شدند.: گفت

  گفتم: پيروان علي چند نفر بودند؟
  گفت: آنها زياد بودند.

  گفتم: تقريباً تعدادشان چند نفر بود؟
  دانم اما آنها زياد بودند. گفت: دقيق نمي
كند كه پيروان او سه نفر بودند: مقداد، و  ، روايات شما داللت ميگويي گفتم: دروغ مي

پس اينها چهار تا هستند و پنجمين ن، و عمار ابتدا گريخت سپس برگشت، اابوذر و سلم
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ام در بهترين صورت آنها ده نفر و  باشد، من كتابهاي شما را بررسي كرده آنها امام علي مي
  اندي هستند.
  ن چه ربطي به حديث دارد؟.دانم اي نمي: همان فرد
اكنون خواهي دانست، ولي به من بگو ائمه و رهبران مرتدين چه كساني : اينجانب

  بودند؟
رهبران و پيشوايان مرتدين ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و معاويه : همان فرد

  بودند.
  ايد. شما از حديث بخاري همين را فهميده: اينجانب

  بله.: همان فرد
ايد خود بخاري نفهميده است،  اين چيزي كه شما از حديث بخاري فهميده: انباينج

باري در صحيح خود در كتاب (فضائل الصحابه) احاديث صحيح زيادي روايت نموده كه 
كند و مناقب و فضايل ابوبكر و عمر و عثمان و علي  فضايل مهاجرين و انصار را بيان مي

 را صپيامبردارد. بخاري گفته  ن وليد را بيان ميعبيده و سعد و خالد ب و زبير و ابي
كند كه فرمود: (بهترين مردم، مردمان قرن من هستند، سپس كساني كه بعد از  روايت مي

  فرمايد:  نمايد كه مي آيند)، و اين روايت تصريح قرآن را تصديق مي آنها مي

﴿���R��Q��P��O��N﴾ ] :110آل عمران[   
  »ايد. ه براي مردم پديد آورده شدهشما بهترين امتي هستيد ك«

  فرمايد:  نمايد كه مي و تصريح قرآن را تصديق مي

﴿�]��\��[��Z﴾ ] :١٤٣البقرة[   
  »رو قرار داديم. شما را امتي ميانه«

ستايد و آنها را راستان و  كند كه صحابه كرام را مي و آيات زيادي را تصديق مي
  داند. رستگارا مي
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كه شما او را از  –كند كه دربارة ابوبكر  روايت مي صخودش از پيامبربخاري 
دهيد، در حالي كه نزد خدا و پيامبرش و مؤمنان پيشوا و رهبر  رهبران كفر و الحاد قرار مي

اگر كسي را به عنوان دوست «: فرمود –صداقت و اخالص و ايمان وتقواست 
  »ر من است.گزيدم، ولي او برادر و يا گرفتم ابوبكر را دوست خود برمي برمي

 صبرتر و افضل است، زيرا پيامبر  كند كه ابوبكر از همه اصحاب و بخاري ثابت مي
انجاميد ابوبكر را پيشنماز مرد كرد، و بخاري  صدر بيماري اخيرش كه به وفات ايشان

به ابوبكر بگوييدكه پيشنماز مردم شود و با «: كند كه فرمود را روايت ميصگفته پيامبر
كند كه در بيماري  را به عايشه روايت مي صو بخاري گفتة پيامبر »ند.آنها نماز بخوا

اي  نوشته پدرت ابوبكر و برادرت را نزد من فرابخوان تا«: اخيرش به عايشه گفت
اي آرزويي كند و بگويد من سزاوارترم،  كننده ترسم كه شايد آرزو بنويسم، زيرا من مي

  »د.پذيرن (خدا و مؤمنان كسي جز ابوبكر را نمي
كند همان عمري كه شما او را از پيشوايان كفر قرار  را ثابت مي سبخاري فضيلت عمر

  .ابوبكر و عمر جبت و طاغوت هستند، و هرگز آنان چنين نيستند!: گوييد د و ميدهي مي
اسرائيل كه پيش از  در ميان بني«: كند كه فرمود را روايت مي صبخاري گفته پيامبر

شود، اگر در امت من  مي  ند كه پيامبر نبودند اما با آنها سخن گفتهند مرداني بودشما بودها
  »كسي از آنان باشد عمر است.
در خواب «: كند كه فرمود را روايت مي صگفته پيامبر �و بخاري در فضيلت عمر

چكيد، سپس  كه سير شدم از ناخنهاي من سيري ميس بنوشيدم و از  ديدم كه شير مي مي
اين خواب را چگونه تعبير نمودي؟  صاي پيامبر خدا: وشيد. گفتندبه عمر دادم و او ن

  »نمايم. آن را به علم و دانش تعبير مي: فرمود
كند و كتاب آكنده از رواياتي  را بيان مي شو بخاري فضايل اصحاب مهاجر و انصار

گويد خداوند از همه  كند و او مي است كه مناقب و فضايل مهاجرين و انصار را بيان مي
  اصحاب راضي باد.
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  فهميد كه او خودش نفهميده است؟! بنابراين آيا شما از حديث بخاري چيزي را مي
  : همان فرد

احاديث بخاري براي ما حجت نيستند و ما به آن اعتماد نداريم، و بلكه شما به آن 
  كنيم. اعتماد داريد و ما از آن به عنوان دليل عليه شما استفاده مي

  : اينجانب

آورند و  اهللا! اي قوم! شما مانند يهوديان هستيد كه به بخشي از كتاب ايمان مي سبحان
  ورزند. به بخشي ديگر از آن كفر مي

اي قوم! شما بايد يا همه احاديث بخاري را تكذيب كنيد، و يا اينكه همه را قبول كنيد 
  فرمايد:  و اگر نه شما همان گونه هستيد كه خداوند مي

﴿�� ml���k��j��i��h���w��v���u���� � �t��s��r��q��p��o��n
���`_��~���}��|��{��z��yx﴾ ] :٨٥البقرة[  

ورزيد؟ براي كسي كه  آوريد و به بخشي ديگر كفر مي آيا به بخشي از كتاب ايمان مي«
از شما چنين كند، جز خواري و رسوائي در اين جهان نيست، و در روز رستاخير (چنين 

  »شوند. برگشت داده مي ها ترين شكنجه كساني) به سخت
  : همان فرد

ما احاديث و روايات مخصوص به خودمان را داريم آنچه كه علماي ما از اهل بيت 
  معتبر ما مدون است. در كتابهاي اند و روايت كرده
  : اينجانب

كجا هستند كتابهاي معتبر شما؟ اين كتابها بيش از هر دو هزار روايت دروغين عليه 
ند، پس آيا عليه اصحاب بزرگوار پيامبر روايت نخواهند كرد؟ و آيا ا قرآن روايت كرده

و آيا اين  به همان اندازة روايتي ارائه دهند؟ صاست كه عليه همسران پاك پيامبر بعيد
و اهل بيت رواياتي ارائه  �كتابها به دروغ و از روي غلو در حق اميرالمؤمنين علي

  دهند؟ نمي
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بندد، و در هر چيزي  بندد، بر هر چيزي دروغ مي مياي قوم! كسي كه بر قرآن دروغ 
دادن دروغ به  كنيد از نسبت گفتن بر قرآن شرم نمي گويد، وقتي شما از دروغ دروغ مي

چيزهايي ديگر غير از قرآن شرم نخواهيد كرد، و در حديث آمده است: (هرگاه شرم وحيا 
  خواهي بكن.) نكردي هر چه مي

   :يكي از حّضار (با عصبانيت)

داريم و مدارا گذاريم و با شما  بيني كه به تو به عنوان ميهمان احترام مي برادر! تو مي
  تو روش مناقشه و مناظره نيست.  كني و روش تو احترام ما را رعايت نمي

  : اينجانب

ايم كه جار و جنجال و سر و صدا بپا  چه شده است؟! اي جماعت! ما اينجا نيامده
ه ما در يك جلسه علمي هستيم و در مورد حق با همديگر بحث كردم ك كنيم، من فكر مي

كند و باطل  كنيم و هر يك از آنچه كه از ديدگاه او حق است دفاع مي و مناقشه مي
  شكند. تواند درهم مي مخالف خود را تا آن جا كه مي

با مناظره ايم تا  ايم، و بلكه فقط براي اين آمده ه ما اينجا براي ميهاني و مدارا كردن نيامد
  و بحث حق را روشن كنيم و دليل را با دليل بشكنيم.

گويد: كه بخاري بر من  كند و بار ديگر مي دوست شما يك بار از بخاري استدالل مي
كند و گويا شريعت فقط  پذيرد و بخشي ديگر را رد مي حجت نيست، و بخشي را مي

م يك از ما غيرعلمي چيزي است كه با هوي و هوس او سازگار باشد، پس روش كدا
  است، و روش كدام يك از ما روش مناظره نيست؟!

يثي اي، حد بگذريم از اين، تو االن جواب حديثي را كه من بيان كردم نداده: همان فرد
  كند كه صحابه تحريف كردند و تغيير دادند و مرتد وكافر شدند. كه بر اين داللت مي

آيا : بگو، به متن حديث نگاه كن و به من گرديم به بحث علمي بله، باز مي: اينجانب
؟ يا اينكه فرمود: »شوند. بيشتر اصحابم روز قيامت بر من وارد مي«فرمود:  �پيامبر

  ؟»شوند شوند و آنگاه از آمدن به حضو بازداشته مي گروهي از اصحابم وارد مي«
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  گويد:  كند و آنگاه مي او به بخاري نگاه مي
شوند آنگاه  ز اصحابم در روز قيامت بر من وارد ميگروهي ا«متن حديث اين است: 

  »شوند. از حوض بازداشته مي
  : اينجانب

  شود؟ داني كه كلمة (رهط) در عربي به چه تعدادي گفته مي آيا مي
  دانم. گفت: نمي

كند كه كساني كه  شود، پس اين داللت مي گفتم: (رهط) در لغت به سه تا ده اطالق مي
وفات گوييد كه همة اصحاب بعد از  ند اندك هستند، و شما ميشو از حوض بازداشته مي

كند كه فقط سه نفر و امام  ، و نصوص و روايات شما ثابت مياند مرتد شده صپيامبر
اند، و در بهترين حالت دوازده نفر و علي بر ايمان باقي  بر ايمان باقي مانده سعلي
  اند. مانده

اع تقريباً صد هزار نفر بودند، ده هزار اين در صورتي است كه اصحاب در حجه الود
نفر آنها افراد برجسته و معروف بودند، و دو هزار نفر آنها از بزرگان اصحاب و اهل رأي 

  بودند.
كني  شوند، و تو ادعا مي گويد كه گروه اندكي از حوض بازداشته مي پس حديث مي

كنند، و شما با  فرق مي آيند و هر دو مسئله خيلي باهم كه فقط گروه اندكي به حوض مي
  فهمي. كني و معني آنرا غلط مي اين درك معني حديث را برعكس و وارونه مي

آنها مرتد و كافر «؟ يا فرمود: »به عقب بازگشتند آنها«: فرمود صامبرو آيا پي
  ؟»شدند

  گويد:  كند و مي به بخاري نگاه مي
  »آنها به عقب برگشتند.«متن حديث اينطور است: 

برگشتن يعني  به معني ارتداد و كفر نيست، به عقب »ه عقب برگشتندب«گفتم: 
آمدن از مقامي باالتر  كشيدن و سستي در بعضي از حق است و گاهي به معني پايين دست
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آيد، و با توجه به موضع صحابه در راه حمايت از دين و سابقة  تر مي به مقامي پايين
كشيدن از چيز اندكي در حق آنها  اين دستنيكشان چنين چيزي شايسته آنها نيست، بنابر

  شود. عقب شمرده ميبرگشتن به 
بودن آنها   بودن و پيشگام به خاطر افضل  بر اصحابش صبيني كه پيامبر در حديث مي

المؤمنين به خاطر فضل و مقام و  گيرد، مانند اينكه خداوند بر امهات سخت مي
  فرمايد:  گيرد و مي جايگاهشان سخت مي

﴿��À� �¿�Î� �Í��Ì� �Ë� �Ê� �É�� ÈÇ�� � �Æ��Å� � �Ä��Ã�� �Â��Á ﴾

اي همسران پيامبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو « ]30األحزاب: [
  .»برابر خواهد بود، و اين براي خدا آسان است

هاي نيكان براي مقرّبان بدي است، اما وقتي دقت شود نيكي  گويند نيك چنان كه مي
  كه شايستة مقام مقربان نيست بدي انگاشته مي شود.است اما چون 
  : همان فرد

گويد كه همه اصحاب به جز  به اين روايت بخاري نگاه كن كه با وضوح بيشتري مي
  اند. تعاداندكي مرتد شده

  : اينجانب

 صامكان نداردكه روايات بخاري با صريح قران مخالف باشند؛ زيرا سنت گفتة پيامبر
شود، بنابراين قرآن  گويد بلكه بر او وحي مي طرف خود سخن نمي از صاست و پيامبر

و سنت با هم تضاد و تعارض ندارند و بلكه هماهنگ هستند وهم قرآن وهم سنت 
خواهم كه  ستايند. باوجود اين بفرما و همه روايات را بخوان، از خداوند مي اصحاب را مي

  حق را بر زبان من آشكار گرداند.
  : همان فرد

و (درخواب ديدم كه گروهي آمد، : كند كه فرمود روايت مي صي از پيامبربخار
نزديك شدند تا اينكه آنها را شناختم، در اين هنگام مردي از ميان من و آنها بيرون آمد و 
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بريد؟ گفت: به جهنم، سوگند به خدا، گفتم: چرا؟  گفت: بياييد، گفتم: آنها را به كجا مي
قب بازگشتند، سپس ناگهان گروهي ديگر پديد آمد، آنها را گفت: آنها بعد از تو, به ع

شناختم، آنگاه مردي از ميان من و آنها بيرون آمد و گفت: بياييد، گفتم: كجا؟ گفت: به 
سوي جهم سوگند به خدا، گفتم: چرا؟ گفت  آنها به عقب بازگشتند، و از اينها جز تعداد 

  اندكي نجات نخواهد يافت.
  سپس توضيح داد: 

يعني  »از آنها جز تعداد اندكي كه نجات نخواهد يافت«فرمود:  صاه كنيد پيامبرنگ
  يابند و آنها علي و پيروان او هستند. فقط تعداد اندكي نجات مي

  : اينجانب

هواپرستي چنان كه خون در همه رگها جريان دارد تمام وجود  الحول و ال قوة اال باهللا،
كه هر سخني را طبق هوي و هوس خود تأويل و  گيرد، تا جايي هواپرستان را فرا مي

  فرمايد:  كنند، چنان كه خداوند متعال مي توجيه مي

﴿���WV��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A

��Z��Y���X﴾ ] :اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود  هيچ ديده« ]٢٣اجلاثية
با وجود آگاهي خدا او را گمراه ساخته است، و برگوش و دل او مهر گرفته است، و 

تواند او را  اي انداخته است؟! پس چه كسي جز خدا مي گذاشته است و بر چشمش پرده
  شويد؟ گيريد و بيدار نمي راهنمائي كند؟ آيا پند نمي

آنها گويد  دارد و مي اي قوم! قرآن به صراحت صداقت و رستگاري اصحاب را بيان مي
سرانجام نيكي دارند، و در دنيا قدرت خواهند يافت و در آخرت به رضامندي خدا دست 

  »يازند. مي
  فرمايد:  به گفتة الهي گوش كنيد كه مي

﴿�����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A
��[��Z��Y��X�� � WV� �U� �T�� �S��R��Q��P��O﴾ ] :پيشگامان « ]١٠٠التوبة
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و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه نخستين مهاجرين 
ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند، 

هاي) آن  و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخ
ند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري مان جاري است و جاودانه در آن جا مي  رودخانه
  »سترگ.

 �وقاص وسعيد بن زيد اگر ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و ابوعبيده و سعد بن ابي
  پيشگامان نباشند پس چه كساني هستند؟!

اگر كساني كه در مرحله اول و دوم به حبشه هجرت كردند پيشگامان نباشند چه 
  كساني پيشگامان هستند؟!

كه به ايمان آنها شهادت داده شده و اهل بيعت  شبه مدينه و اهل بدر اگر مهاجران
  رضوان كه خداوند از آنها اعالم رضايت نموده پيشگامان نباشند چه كساني هستند؟!

پيشگامان نيستند چه كساني پيشگامان هستند؟! همان انصاري كه  صاگر انصار پيامبر
  فرمايد:  خداوند دربارة آنها مي

﴿���º��¹��¸���Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»
���ÐÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç﴾ ] :9الحشر[  

آناني كه پيش از آمدن مهاجرين خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را (دردل خود «
اند، و در درون  دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده استوار داشتند) كساني را دوست مي

كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است و ايشان را بر  رغبت نيازي نمي احساس و
  »دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند. خود ترجيح مي

و اگر مهاجرين بعد از فتح پيروان نيكوي آنها نباشند چه كساني هستند؟! و خداوند 
  هر دو گروه را وعده نيك داده است.

تعصب در اين آيه بينديشيم و نسبت به مردم و بندگان خدا  اي قوم! اگر به دور از
اي در دل نداشته باشيم خواهيم فهميد كه آيه به ايمان و نيكوبودن اصحاب و به  كينه
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اينكه خدا از آنها راضي است و آنان را به بهشت و رستگاري نويد داده است گواهي 
  دهد. مي

گويد: همه  كسي را تصديق كرد كه مي توان سخن اي قوم! با وجود اين آيه چگونه مي
  اند؟ اصحاب به جز پنج نفر مرتد شده

آيا پاداش كسي كه در راه خدا جهاد كرده و كشورها را فتح نموده و پرچم اسالم را 
برافراشته است همين است؟ يا اينكه پااش آنها اين استكه آنان را دوست بداريم و بر 

كه ما و آنها را بيامرزد و ما را باآنان در بهشت  ايشان دعا كنيم و از خداوند بخواهيم
  ملحق بگرداند؟

اي قوم! به گفتة خداوند گوش كنيد كه مهاجرين و انصار را به صداقت و رستگاري 
خواهد كه براي آنان طلب آمرزش نمايند: خداوند  نمايد و از مسلمين مي توصيف مي

  فرمايد: متعال مي

﴿��ª��©����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��� �̄�®��¬��«
���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´���³��²±��°
��Ó��Ò��Ñ���ÐÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã

���Ø��×�Ö��Õ��Ô�����H�� � � � �G��F��E��D��C��B��A

��X��W��V���U��T��S��R��Q����P��O��N��M��L��K��J��I
ز آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و همچنين غنائم ا« ]10 تا 8لحشر: [ ﴾

خواهند، و  اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي اموال خود بيرون رانده شده
دهند. اينان راستانند. و  خواهند، وخداوند و پيغمبرش را ياري مي خوشنودي او را مي

م) را آماده كردند و ايمان را آناني كه پيش از آمدن مهاجرين خانه و كاشانة (آئين اسال
دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي

كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده  اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كرده
دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند.  شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي
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اني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً كس
گويند: پرودرگارا! ما را  آيند، مي رستگارند. كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي

ات نسبت به مؤمنان  اند بيامرز. و كينه آوردن بر ما پيشي گرفته و برادران ما را كه در ايمان
  »ده، پروردگارا تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.در دلهايمان جاي م

در آيه اول خداوند به صداقت و راستي همه مهاجرين شهادت داده است، پس آيا 
كند  گويد يا خيانت مي دهد دروغ مي كسي كه خداوند به صداقت وراستي او شهادت مي

با صدق و راستي تضاد  دهد؟ همه اينها شود و يا دنيا را بر آخرت ترجيح مي و يا مرتد مي
آنچه را  –و خداوند آنچه راكه شده  –دارند، و خداوندي كه به پنهان و پيدا آگاه است 

  به صداقت آنها گواهي داده است و او داناي غيب است. -داند  شود مي كه مي
در آيه دوم خداوند انصار رابه رستگاري توصيف نموده است، رستگاري يعني 

دن در حال مسلماني، پس آيا كسي كه خداوند به رستگاري او پذيرفتن اسالم و مر
ميرد؟! پس اين چه رستگاري است؟!  شود و در حالت كفر مي گواهي داده كافر و مرتد مي

گويند: پروردگارا! ما را و  ستايد آنهايي كه مي ودر آيه سوم خداونداهل سنت را مي
اند بيامرز، وخداوند اظهار انزجار  هآوردن بر ما پيشي گرفت برادران ما را كه در ايمان

آنها   نمايد از كساني كه مهاجرين و انصار را كه خداوند به صداقت و رستگاري مي
  گويند. كنند و ناسزا مي گواهي داده و آنها را به بهشت نويد داده است نفرين مي

دهد، و  اي قوم! به گفتة الهي گوش فرا دهيد كه به همه اصحاب وعدة نيك مي
  فرمايد:  مي

﴿���Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���� ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å
��ÝÜ﴾ ] :اند و  كساني از شما كه پيش از فتح (مّكه به سپاه اسالم كمك كرده« ] 10الحديد

اند، (با ديگران) برابر و يكسان نيستند.  از اموال خود) بخشيده اند و (در راه خدا) جنگيده
درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح (مّكه، در آنان 
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اند. اما به هر حال، خداوندبه همه، وعدة  اند و جنگيده راه اسالم) بذل و بخشش نموده
  »دهد. پاداش نيكو مي

دهد، خواه كساني كه قبل از فتح  پس خداوند به همه اصحاب وعدة پاداش نيكو مي
اند و خواه كساني كه بعد از فتح مكه انفاق  راه خدا انفاق نموده و جنگيدهمكه در 

چه آنهايي كه قبل از فتح مكه  –اند. و معلوم است كه هم اصحاب  اند و جنگيده نموده
اند در راه خدا با جان و مال خود جهاد  يا بعد از فتح مكه هجرت كرده –اند  هجرت كرده

  اند. داي رضامندي خدا كردههاي خودرا ف اند و جان نموده
دهد، سپس  شما را سوگند به خدا، چگونه خدا همه اين اصحاب را وعده نيك مي

كردن آنها و كافر قرار دادن  خواهيد كه دين و آيين خود را ناسزا گفتن و نفرين شما مي
  دانيد يا خداوند؟!! آنها قرار دهيد؟ آيا شما بهتر مي

  گويد:  دهيد كه مياي قوم! به گفتة الهي گوش فرا 

﴿���o��n��m��l���k��j��i� �h��g��f��e��d��c���b��a��`��_

��r��q��p﴾ ] :خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت « ]18الفتح
دانست آنچه را كه در دروندلهايشان نهفته بود، لذا اطمينان  با تو بيعت كردند. خدا مي

  »نزديكيرا پاداششان كرد. خاطري به دلهايشان داد و فتح
دانيد كه اين بيعت چه نامگذاري شده است؟ اين بيعت، بيعت رضوان ناميده  آيا مي

شده است؛ زيرا خداوند از كساني كه اين بيعت را انجام دادند اعالن رضايت نمود و آنها 
د نماي هزار و چهار صد صحابي بودند. آيا خداوند از اهل بيعت رضوان اعالم رضايت مي

ورزيد و  دانيد يا خدا؟! آياخرد نمي دهيد؟! آيا شما بهتر مي سپس شما آنها را كافر قرار مي
  فهميد؟! نمي

  فرمايد:  اي قوم! گوش فرا دهيد كه خداوند مي

﴿��j��i� �h��� �g��f���e��d� �c��b���a�`��_�^��]� �\
��|{������z��y�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o�����n��m��l��k﴾ ] :55النور [
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اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
دهد كه آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد همان گونه كه پيشينيان را  مي

جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود كرده است. همچنين آئين ايشان را كه 
پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و  براي آنان مي

پرستند و چيزي را با من شريك  سازد. مرا مي هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي
  »گردانند. نمي

داند كه خداوند به مؤمنان صالح وعده داده  هر كس در اين آيه بينديشد به يقين مي
دهد. و اگر به اصحاب بزرگوار بنگريم  قدرت وحكومت مياست كه آنها را در زمين 

بينيم كه خداوند به آنان قدرت و حكومت بزرگي داد، زيرا شرق و غرب دنيا را فتح  مي
كردند و تمام دنيا در برابر قدرتشان سرتسليم را فرود آورد، و آنان جهانيان را به 

نمايد  افراشتند، پس اين داللت ميپرستي سوق دادند و پرچم توحيد را در هر كجا بر يگانه
كه خداوند آئين آنها را پسنديده است و به سبب ايمان و عمل صالحشان به آنها قدرت و 

  حكومت داد.

�_���`﴿و اي قوم به قرآن نگاه كنيد، چقدر آيه هستند كه با  » اي مؤمنان« ﴾^�
دادند، و وقتي  يشوند، اين آيات به هنگام نزول اصحاب را مورد خطاب قرار م شروع مي

  كنند پس آنها طبق گواهي خدا مؤمن هستند. آيات آنها را به عنوان مؤمنان خطاب مي
دهم چگونه خداوند آنها را با عنوان مؤمنان مخاطب قرار  شما را به خدا سوگند مي

اند كه دو هزار روايت  دهد و شما با استناد به روايات دروغيني كه كساني آن را ساخته مي
دهيد و به آنان ناسزا  اند آنها را كافر قرار مي براي اثبات تحريف قرآن جعل كرده دروغين

  كنيد.؟!. گوييد و نفرينشان مي مي
گردم به حديث بخاري،  هر حديثي را بايد در چهارچوب نصوص كلي قرآني و  برمي

آنها گويد اصحاب راستان و رستگارانند، و كسانيند كه خداوند به  نبوي فهميد، قرآن مي
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كه   وعده نيك و وعده قدرت داده است، و خود بخاري احاديث زيادي روايت كرده
  باشد. مي –مهاجرين و انصار  –بيانگر فضايل و شاهكارهاي همه اصحاب 

و اگر نگاهي تند وگذرا به كتاب فضائل الصحابه صحيح بخاري بيفكينم به مقام و 
. و اعتقاد كلي كه اصحاب عادل و بريم پي مي صمنزلت بزرگ اصحاب نزد خدا پيامبر

درستكارند تنها اصلي است كه در چهارچوب آن همه نصوصي كه به ظاهر متعارض 
شوند، و اگر دقت شود و آگاهانه و از روي تحقيق به اين نصوص نگاه  هستند بررسي مي

  كنيم خواهيم ديد كه همه آيات كريمه و احاديث صحيح موافق يكديگرند.
جز تعداد اندكي «داري كه فرمود:  صه جوابي براي گفتة پيامبراگر كسي بگويد چ

  ؟.»كسي از آنها نجات نخواهد يافت
گويم: پاسخ اين بسيار ساده و آسان است، و چند توجيه دارد كه بهترين توجيه اين  مي

بينيم كه  است كه اگر در حديث دقّت كنيم و عبارات قبل و بعد آن را بررسي كنيم و مي
ي هستند كه به عقب برگشتند، يعني آنهايي كه به عقب برگشتند در ميان منظور كسان

اند فقط تعداد اندكي  جمع زياد اصحاب اندك هستند، و از اين كساني كه به عقب برگشته
  نمايد نجات خواهند يافت. دهد و عفو مي كه خداوند آنها را معذور قرار مي

گويم: طبق نص قرآن و  ه كسانيند؟ مياند چ اگر كسي بگويد: آناني كه به عقب برگشته
نيكو و پاك و صادق و رستگارند و به آنان وعدة پاداش نيك داده  شحديث اصحاب

دانيم كه درحجه الوداع تعدادشان تقريباً صدهزار نفر بود، وط  شده است، و همه مي
طبيعي است كه مراتب ايمانشان متفاوت بود، شايد كساني از آن حالتي كه در زمان 

بر آن بودند فرق كردند و اينهايي كه سستي ورزيدند كساني هستند كه به  صيامبرپ
و از اينها فقط تعداد  –نشيني كردند  يعني: در اطاعت و ايمان عقب –عقب بازگشتند 

اندكي نجات خواهد يافت، و بقيه در جهنم سزاي خود را خواهند ديد و بعد از آن به 
 –شد، ما به طور قطع يقين داريم كه بزرگان اصحاب فضل توحيد به بهشت برده خواهند 
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ها بر اين باور باشيم  باالتر از آن هستند كه در مورد آن –كه نزديك به دو هزار نفر بودند 
  اند. نشيني كرده اند عقب داشته صكه آنان از وضعيتي كه در زمان پيامبر

 وجود ندارد، و باشد يعني گويا اصالً و معموالً آنچه اندك است در حكم عدم مي
نشيني  آنچه بيشتر است حكم كل را دارد، واز آن جا كه هيچ كس مشخص نشده كه عقب

  خواهد كرد بايد در مورد هم گفت كه خداوند از آنها راضي باد.
خواهم توجه شما را بدان جلب نمايم اين است كه نبايد  و مسئله ديگري كه مي

مرتد  صه اغلب عربها بعد از وفات پيامبرو مدين 1فراموش كنيم كه به جز مردم مكه
نظيري جهاد  شدند، آنگاه ابوبكر در مقابل اين ارتداد بلند شد و با مرتدين به صورت كم

كرد، و در اين جنگها بسياري از مرتدين كشته شدند، و بيشتر اصحاب با بني حنيفه 
ر آن كشته شد اي كه مسيلمه د پيروان مسيلمه كذاب جهاد كردند، تا جايي كه باغچه

  باغچة مرگ ناميده شد؛ زيرا افراد زيادي در آن كشته شدند.
كردند اما در حقيقت  به اضافه اينكهدر زمان پيامبر افرادي بودند كه اظهار اسالم مي

دانست، شايد در حديث به همين افراد اشاره  منافق بودند و پيامبر بعضي از آنها را نمي
را دليلي براي كافر قراردادن صحابه به خصوص ابوبكر و شده است. اما اينكه اين حديث 

 صعمر وعثمان وديگر عشره مبشّره و هزاران صحابه ديگر قرار دهيم اصحابي كه پيامبر
آنها را براساس قرآن و حكمت و صداقت و اخالص تربيت نمود، هرگز درست نيست ... 

كوري بينايي و بينش به و چنين فهم و دركي كفر و ارتداد است، از كفر و گمراهي و 
بريم. بعد از آن كه اين سخنان را گفتم، دوست ما كتاب بخاري را بست در  خدا پناه مي

اش و چهرة ديگر همراهانش هويدا بود و سكوتي كه  حالي كه حسرت و اندوه بر چهره

                                           
اثر دكتر مهدي رزق اهللا (الثابتون علي االسالم زمن الردة) بعد از اين مناظره كتاب ارزشمندي به نام  -١

اند و  ماندگان بر اسالم در جاههاي ديگر زياد بوده  ن شد كه ثابتاحمد، به دستم رسيد كه براي روش
 اند.  تنها مردم و مكه و مدينه بر اسالم ثابت نمانده
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كرد بر آنان حكمفرما بود، و گفتة الهي در موردشان صدق  حكايت از شكست آنها مي
  فرمايد:  كرد كه مي پيدا مي

﴿�� �£��¢����¡�����~��}��|{��z���y��x��w��v��u��t﴾� ] :ما « ]82اإلسراء
فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است ولي بر ستمگران  آياتي از قرآن را فرو مي

  »افزايد. جز زيان نمي
تا اينكه از آن مرد بلند شد تا صحيح بخاري را در كتابخانه بگذارد و همه ساكت بوند 

  لوح سكوت آنها را شكست و گفت:  افراد عامي و ساده
آيا بايد گفت كه از همه از صحاب خدا راضي باد حتي از معاويه هم؟ او با مسخره و 

  زد. استهزاء اين حرف را مي
  : اينجانب

  خواهم از شما سؤالي بپرسم. بگذاريم از اينها، ولي مي
  گفت: بفرما.

  بخشيد. البته مي - كه پدرت را كسي فحش بدهد؟  پسندي گفتم: آيا تو مي
  گفت: نه.

  پسندي كه كسي عمويت را ُفحش بدهد؟ گفتم: آيا مي
  گفت: نه.

  پسندي كه كسي داي و برادر مادرت را فحش بدهد و ناسزا بگويد؟ گفتم: آيا مي
  گفت: نه. گفتم: اين را به خاطر داشته باش.

  به خاطر داشته باش. سپس به حضار نگاه كردم و گفتم: اين را
  سپس به حضار نگاه كردم و گفتم: 

پسندد كه دايي و برادر مادرش را كسي فحش و ناسزا بگويد،  هيچ يك از ما نمي
كند دايي همه مؤمنان است؛ زيرا او برادر همسر  معاويه كه برادر ما او را مسخره مي

  است. لسفيان  المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابي ام صپيامبر
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بود و او در بردباري و گذشت و  صمعاويه از كاتبان و نويسندگان پيامبر و
المثل بود، و به حق كه او بهترينِ پادشاهان اسالم بوده است،  هوشياري و زيركي ضرب

در دوران او خداوند به امت قدرت و عزت و پيروزي داد تا آن جا لشكريان او براي 
ترين دولت جهان بود، و  مان او دولت اسالم قويجهاد در راه خدا به دريا زدند، و در ز

  ترسيدند و كلمه خدا سربلند و دين الهي بر همه اديان چيره گشت. همه دشمنان از آن مي
  گر با عصبانيت گفت:  مرد مسخره

و ما ساكت هستيم! بعداً حتماً اسم يزيد را به زبان  �گويد معاويه اي جماعت! او مي
م گفتم خدا از يزيد راضي باد، اينجا بود كه هرج و مرج ، من ه�گويد آورد و مي مي

  گويي خدا از يزيد راضي باد. غوغا به پا خواست، اي برادر! تو مي
  از حق بايد پيروي كرد.: اينجانب

  همان مرد فرياد زد: 
  اي؟ كدام حق؟ تو حقي نگذاشته

خواهي  كه ميآرام باش، بگذارم سخنم را كامل كنم و بعد از آن هر دليلي : اينجانب
بياور، منظورم از اينكه از حق بايد پيروي كرد اين است كه در جنگ معاويه و علي حق با 
علي بود و او از هر دو گروه به حق نزديكتر بود، اما امام علي در شرايط و محيطي قرار 

انگيخت، و همين شرايط و شبهات بودند كه  هاي زيادي را برمي گرفته بود كه پرسش
تا قبل از معاويه طلحه و زبير و عايشه بشورند، و اگر اهل فته و عوامفريبان  سبب شدند

  كشيدند. بودند هرگز اصحاب به روي يكديگر شمشير نمي و افراد نادان نمي
  من ميخواهم چند حقيقت را ثابت و بيان كنم: 

بوده است،  �شدن عثمان چهارمين خليفه راشد امام علي حقيقت اول: بعد از كشته 
گرفتم و به اين افتخار  گشت من در لشكر او قرار مي ق با او بود و اگر زمان برميح
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اند ... نه؛ بلكه شبهاتي  اش اين نيست كه مخالفان او كامالً بر باطل بوده ، اما معني1كردم مي
كردند كه بر حق هستند،  قوي بود كه مخالفان امام علي به اجتهاد و نظر خود احساس مي

گوييم چون  كنيم، بلكه مي دانيم و به آنها توهين نمي مام علي را فاسق نميما مخالفان ا
  رسد. ها اشتباه بوده است فقط يك اجر و مزد به آنها مي اجتهاد آن

حقيقت دوم: قوي ترين آنها شبهات اين بود كه سران شرارت و رهبران فساد و 
كه پشت هر فتنه و اختالفي  انگيزان در لشكر امام علي بودند، و آنها كساني بودند فتنه

بودند. امام علي از اينكه آنها در لشكر او بودند معذور بود؛ زيرا آنها قدرت و توان تمرّد 
را داشتند، و به امام علي فرصت ندادند تا براي مجازات آنها دستش خالي شود، بلكه آنها 

  .كشاندند تا امام آن جا سرگرم شود هر اتفاقي را به جنگ و پيكار مي
حقيقت سوم: هركس كه با امام علي مخالفت كرده براساس اجتهاد خود چنين اقدامي 

خواهيم كه به آنها يك  نموده است، اما اجتهاد آنها اشتباه بوده است كه از خداوند مي
پاداش بدهد، و به امام علي دو پاداش بدهد زيرا اجتهاد امام علي صحيح بوده و حديث 

  گويد. درست و نادرست همين را ميدر مورد اجتهاد  صپيامبر
كوشيدند و آنها باالتر از آن بودند كه با  حقيقت چهارم: اصحاب براي جنگ نمي

كم كارها درست  كردند و كم نشستند صلح و آشتي مي يكديگر بجنگند، و هرگاه با هم مي
را بر پسنديدند، از اينرو شب جنگ   اين را نمي �شد، اما سران فتنه و قاتالن عثمان مي
هر گروهي گمان برد كه گروه ديگر به او خيانت كرده است، و از خودش  افروختند تا مي

و با آنها بجنگد،  اند كرده زدفاع كند، و امام علي چنين فكر كند كه جنگ را آنها آغا
گناه بودند، و گمان ما در مورد آنها  ها كامالً بي حقيقت اين است كه اصحاب در اين فتنه

  همين است.

                                           
گيري در  گويند گوشه گويند كه حق با علي بوده است، اما بسياري از علمايشان مي همه اهل سنت مي -١

 اين جنگها بهتر بوده است.
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بودند، »  سبائيه«ها پيروان عبداهللا بن سبا  حقيقت پنجم: اساس شرّ و فتنه دراين جنگ
همان كساني كه با كشتن عثمان و بعد با كشتن زبير و طلحه فتنه را آغاز كردند، و بعد 

ها در مورد امام  تخم دو فتنه بزرگ را كاشتند يكي فتنه تشيع، و ديگري فتنه خوارج، شيعه
  ها نداشتند. د و خوارج او را كشتند. و اصحاب هيچ دخالتي در اين فتنهعلي غلو كردن

تر بوده است و از نظر اهل  گويند حق به علي نزديك حقيقت ششم: اهل سنت مي
زبير و طلحه، كه به  –همانند  صسنت اختالف امام علي با بعضي از اصحاب پيامبر

شود تا مخالفان امام علي  عث نميبا –اند و معاويه دايي مؤمنان  بهشت مژده داده شده
گويند،  كنندگان چنين مي ها وخوارج و ملحدان و غلو فاسق شمرده شوند، و بلكه رافضي

زيرا مخالفان امام علي از روي اجتهاد مخالفت با او را حق دانسته بودند و علي از آنها به 
  حق نزديكتر بود، بنابراين آنها معذور هستند.

گويند خداوند از همه اصحاب بدون استثناء راضي باد، و  مي حقيقت هفتم: اهل سنت
آمرزد  اند و خداوند همه را در قيامت مي گويند همه اصحاب داراي فضل و ارزش بوده مي

دهد، از خداوند مسئلت داريم كه ما را با آنان محشور  و مورد عفو و رحمت قرار مي
  گذارند. ه آنان احترام ميبگرداند. و اهل سنت همه اصحاب را دوست دارند و ب

  : مرد ابله

گويد)؟ من   كند و ناسزا مي گويي (او يزيد را لعنت مي در مورد يزيد بن معاويه چه مي
  گويم بگو خدا از يزيد راضي باد تا من حقيقت تو را بدانيم. به تو مي

  : اينجانب

زيد علماي شوم و دوست ندارم او را ناسزا بگويم، در مورد ي وارد مسئله يزيد نمي
او را  سو محمد بن حنفيه بن علي ساند، ابن عباس زمان او با هم اختالف داشته

اند و او را اميرالمؤمنين يزيد  اند، و بعضي از علما او را فردي خوب و معتمد دانسته ستوده
اند، و  اند، و همه آنچه در مورد او گفته شده كه فاسق و ستمگر بوده را تكذيب كرده گفته

اند اگر يزيد نيكوكار بوده به سود  اند و گفته از علماء در مورد او توقف نمودهبعضي 
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باشد و ما از  خودش نيكي كرده است و اگر گناهكار بود گناهش به گردن خودش مي
  فرمايد:  شويم، زيرا خداوند متعال مي كرد بازخواست نمي آنچه او مي

﴿��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ����×��Ö����������Õ﴾ ] :يآنها امت« ]البقرة 
مربوط به خود  يزبودند كه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما ن

  ».بود يدمسئول اعمال آنها نخواه گاه يچشماست؛ و شما ه
تا جايي كه من  –اند  جويي و اعتراض قرار داده و كساني كه يزيد را مورد عيب

اند، و بلكه نفرين و ناسزا كار  كردن و ناسزا گفتن به او را جايز ندانسته نفرين –دانم  مي
  هستند. صكساني است كه شيفته ناسزا گفتن به همه اصحاب بزرگوار پيامبر

  : مرد ابله

ام! اين (يزيد) قاتل  دانم چگونه در برابر تو خودم را كنترل كرده سوگند به خدا كه نمي
  از تو انتظار داشتم اما انتظار چنين سخني را نداشتم. حسين است، همه چيز را

  : اينجانب

را با اعطاي شهادت به او مورد اكرام و بزرگداشت قرار داد، اما چه  �خداوند حسين
كساني او را كشتند؟ كساني حسين را كشتند كه او را فريب دادند و برايش پيام فرستادند 

هها نامه براي او فرستادند، اما بعداً او را به بهاي كه بيا ما سربازان آماده تو هستيم، و د
  ميلي كردند. اندكي فروختند و نسبت به او اظهار بي

دانم يزيد دستور كشتن حسين را نداد، بلكه وقتي حسين كشته  و تا جايي كه من مي
شد او به شدت ناراحت و غمگين گرديد، حسين را فرد وحشي و ددمنشي به نام 

قتل رساند، او به طمع مقام و منصب بدون آن كسي او را دستور دهد به » الجوش ابن«
خواست با اين كار بيشتر خودش را به عبيداهللا بن زياد  چني اقدام ننگيني را كرد، و او مي

جوش بيشتر افراد از  فرماندار منصوب از طرف يزيد بر كوفه نزديك كند، و غير از ابن
  كردند. كشتن حسين پرهيز مي
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اتفاقاتي رخ خواهد داد، هر كس «فرمايد:  كه مي صاستدالل از حديث پيامبر آنها با
، به »خواست در اين امت دودستگي ايجاد كند با شمشير او را بزنيد هر كس كه باشد

اگر با دو «فرمايد:  كه مي صجنگ حسين رفته بودند و همچنين حديثي ديگر از پيامبر
تاويزي براي خويش قرار داده بودند. آنها بيرون را دس »خليفه بيعت شد با دومي بجنگيد

آمدند تا او را جلوگيري كنند، اما شهادت برازندة او بود و او شهيد شد و اينك در بهشت 
است و او سرور جوانان بهشت است، پس صبرين همراه جد بزرگوارش محمد مصطفي

  شهادت و بهشت او را مبارك باد.
  دانم بگويم اين است:  ن وقت ميهاي آ تنها چيزي كه در مورد فتنه

﴿����×��Ö����������Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î����������Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ﴾ ] :آنها « ]١٣٤البقرة
مربوط به  يزبودند كه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما ن يامت

  ».ودب يدمسئول اعمال آنها نخواه گاه يچخود شماست؛ و شما ه
كنند كه در مورد اين فتنه بافته شده است و چنان  و هواپرستان با دروغهايي زندگي مي

  اند. غرق در اين دروغها هستند كه آن عقايد اساسي دين قرار داده
هايي كه ما در آن  بازآفريني و تجديد آن دردها و فتنه: ي قوم! بگذاريد از شما بپرسما

اي دارد؟ خداوند ما را به  دانيم چه فايده را نمي حقيقت امر آن ايم و حضور نداشته
ها ملزم نكرده است؛ بلكه ما را به عبادت و پيروي از پيامبرش  جستجو و بررسي آن فتنه

فرمان داده است، آيا بهتر  صداشتن اهل بيت پيامبر  و اطاعت از راه اصحابش و دوست
اي جز شر و فساد و فتنه ندارد با هم  تفرقه كه نتيجه  نيست با التزام به اين موارد به جاي

  متحد شويم؟!
  : يكي از آنها

دارد بايد از دشمنان آنها  آيد، اگر كسي اهل بيت را دوست مي اين درست در نمي
گويي خدا از آنها  اظهار بيزاري و تنفر كند، و دشمنان اهل بيت اصحاب هستند كه تو مي

  راضي باد.
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  : اينجانب

  ل بيت چه كسانيند؟دانيد دشمنان اه آيا مي
كنند، كسانيند كه از  دشمنان اهل بيت كساني هستند كه در مورد آنها غلو و افراط مي

جويي و  اند و كساني هستند كه امام حسين آنها را عيب ام علي سرزنش شدهمسوي ا
را فريب دادند تا به نزد آنها بيايد و وقتي  سسرزنش نمود، و كسانيند كه حسين بن علي

  ميلي كردند. او را به بهاي اندكي فروختند و نسبت به او اظهار بياو آمد 
ترين افراد  دانيد دشمنان آنها چه كساني هستند؟ دشمنان آنان كسانيند كه خاص آيا مي

و خانواده او  صكه از همسران پيامبر لاهل بيت نبوي عايشه صديقه، و حفصه
ل بيت چه كساني هستند؟ دشمنان اهل دانيد دشمنان اه گويند. آيا مي هستند را ناسزا مي

بيت كساني هستند، كه به اصحاب كه دوستداران اهل بيت بودند ناسزا مي گويند در 
حالي كه اصحاب و اهل بيت همه براي نشر رسالت و دين اسالم يكدست بودند. اينها 
. فقط به زبان ادعاي پيروي و دوستي آل بيت دارند و در واقع دشمنان اهل بيت هستند

هاي  قوم!، و من از اين دشمناني كه در لباس محبت اهل بيت و با پوشيدن پوشش اي
  اند بيزارم.  مختلف دروغ و نفاق و ناسزاگويي و نفرين پنهان شده

  : يكي از حّضار

اي ندارد، همه چيز را از تو تحمل كرديم، ولي  ايم و مناقشه فايده بست رسيده ما به بن
اش اين است كه اصالً  اميه راضي باد، و اين معني ه و يزيد و بنيگويي خدا از معاوي تو مي

  نيازي به مناقشه و مجادله نيست، و همه چيز واضح شد.
  : اينجانب

در حالي كه احساس كردم كه وقت تنگ است. و نماز صبح نزديك است، و بايد 
  : گفتم –بعضي از امور را قاطعانه بگويم 
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د و وضعيت يزيد نيست، اما موضع شما در برابر اي قوم! قضيه اصلي در مورد يزي
نمايد.  مي 1اصحاب، مرا در اينكه شما تا چه حدي به دين اسالم پايبند هستيد دچار ترديد

آوري  براي ما و شما به تواتر ثابت شده است كه ابوبكر و عمر و عثمان قرآن را جمع
دانيد، و اين امر ما را بر سر  كردند و شما اينها را پيشوايان كفر و گمراهي و ارتداد مي

آيند قرار  دهد و در مقابل دو قضيه متضاد كه با يكديگر جور در نمي دوراهي قرار مي
  گيريم. مي

  : اينجانب

  تا حّضار بيشتر متوجه سخنانم باشند. –بعد از آن كه نشسته بودم  –ايستم  مي
  موضع شما در برابر اصحاب كرام. قضيه اول:
  شما در برابر قرآن كريم.موضع  قضيه دوم:

شوند، چون  اين هر دو قضيه با هم يكي هستند و از همديگر به هيچ صورت جدا نمي
  آيد. گيرد و هر يك از ديگري برمي هر يك براساس ديگري شكل مي

كافر و مرتد بودند بايد هم بگوييم كه قرآن تحريف  صگوييم اصحاب پيامبر اگر مي
توان به  اند، و نمي آوري نموده و نوشته آن را جمعشده است؛ زيرا همين اصحاب قر
پاك هستند آنان از  –شود كه اين مرتدان  گيري مي كافران اعتماد كرد، پس چنين نتيجه

اند كه به  اند، و آياتي را در آن گنجانده قرآن را تحريف كرده و تغيير داده –ارتداد و كفر 
ه در آن فضايل كساني ديگر ذكر شده را پردازد، و هر آياتي ك تمجيد و توصيف آنها مي

و قرآن كريم  –اند  اند، و در اين وقت صحابه كافرند. كه هرگز چنين نبوده حذف كرده
  2كه هرگز چنين نيست. –تحريف شده است 

                                           
كه آيات و  صكفر و گمراهي است، اگر كافر قراردادن اصحاب پيامبر موضع آنها در مورد صحابه -١

 ستايند كفر نباشد پس چه چيزي كفر است؟ احاديث آنها را مي

كند، اما مناظره گاهي به اين شيوه نياز دارد تا بتواني مچ طرف را  مسلمان از چنين سخناني شرم مي -٢
 بگيري.
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و يا اينكه بگويم قرآن از تحريف و تغيير مصون و محفوظ است و در اين صورت 
اند تشكر كنيم، و به فضيلت و پيشتازبودن آنها  دهآوري كر بايد از كساني كه قرآن را جمع

گويد خداوند از آنها  ستايد و مي اعتراف كنيم، به خصوص وقتي كه قرآن آنها را مي
  شود. پذيرد فراهم مي آهنگي درست كه هر عاقلي مي راضي است. و اينگونه هما

  : واينك ما بر سر دو راهي هستيم

و در ضمن بايد قرآن  –كنيد  كه اين كار را مي –يد شما يا اصحاب را كافر و مرتد بدان
را همه تحريف شده قرار دهيد و بر اين باور باشيد كه چيزهايي از آن حذف شده و 

  .-گويند چيزهايي به آن اضافه گرديده است. و بيشتر علما و ائمه شما همين را مي
مي در اسالم اي از دين ما نداريد، و كوچكترين سه در اين صورت شما هيچ بهره

  1نخواهيد داشت و وضعيت شما براي هر كس روشن خواهد بود.
ابه به خاطر جمع آوري حبودن قرآن يقين كنيد و از ص  و يا اينكه به مصون و محفوظ

قرآن تشكر نماييد و بگوييد خدا از آنها راضي باد به خصوص وقتي قرآن آنها را 
ن خواهيد بود و از حقوق مسلمين كند. و آنگاه شما مسلما ستايد و تمجيد مي مي

اي كه به گردن مسلمين است شما نيز بدان مؤظف  شويد و هر فريضه برخوردار مي
اي كه گذشتگان شما دين خود را بر آن  كننده گرديد، اما اگر چنين كنيد اساس گمراه مي

 رتدديني كه در تكفير اصحاب و من رود، هما پاشد و از بين مي اند از هم مي بنا كرده
  شود. ي ميدانستن آنها متجل

                                           
اند هر كس  آيند زيرا علماي ما گفته دهند از اسالم بيرون مي يها اصحاب را كافر قرار م همين كه آن -١

شمارند  صحابه را فاسق بداند كافر و زنديق و مرتد و ملحد است، پس قومي كه اصحاب را كافي مي
دهند چگونه كافر  كنند و اين كار را دين خود قرار مي گويند و نفرينشان مي و به آنها ناسزا مي

اند و  نمايند و شيطان را دوست خود گرفته ديني خود را به شيطان نزديك مي نيستند؟! آنها با چنين
اند. به نظر من شرّ و خطر اينها براي امت از ملحدان و  هوي و هوس را معبود خويش قرار داده

 ها و ... بيشتر است.  ها و قرامطه و كمونيست زنديقان و باطني
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  : اي حّضار

بودن قرآن را از  ما اكنون بر سر دو راهي هستيم، شما يا اسالم و ايمان و محفوظ
تحريف و محبت اصحاب را قبول كنيد و يا كفر و تهمت و تحريف قرآن و تكفير 

  اصحاب را بپذيريد.
اي شيخ اين : -ق است شود كه گويا در آخرين رم چنين معلوم مي –يكي از حاضران 

   پيوستگي ندارند، قرآن را خداوند خودش حفظ كرده  هم  دو قضيه با هم تالزم و به
شدن آن  اند، و اصحاب بعد از نزول قرآن و كامل ت، و اصحاب در آن دخالتي نداشتهاس

آوري شده بود در  جمع صمرتد شدند. و قرآن در زمان پيامبرصبعد از وفات پيامبر
دو «: با يك دست قرآن را بلند كرد و گفت صاست كه در غديرخم پيامبر حديث آمده

گذارم تا وقتي كه به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمرا نخواهيد شد.  چيز را در ميان شما مي
قرآن  صاين دليلي است براي اينكه قبل از مرگ پيامبر »يكي كتاب خدا و عترت من.

اند و هرگز داراي چنين فضيلتي  نكرده آوري شده بود، پس اصحاب قرآن را جمع جمع
  نيستند.

  : اينجانب

اگر هزار عالم «: افتم كه گفت با سخنان اين فرد به ياد گفتة يكي از سلف صالح ما مي
با من مجادله كند بر آنها پيروز خواهم شد، اما اگر يك جاهل با من مجادله كند مرا خسته 

  »خواهد كرد و از پاي درخواهد آورد.
تواني او را از درآمدهاي علمي  برآمده از مجادله با جاهل اي است كه تو نميخستگي 

آورد، و  نمي در , و غيره چيزي سرو متواتر ,فيه و مختلف ,عليه  قانع كني زيرا او از متفق
داند كه چه حرفي به ضرر اوست و چه حرفي به فايده  فهمد؛ بلكه نمي اصول را نمي
  فهمد. ويد و هرچه كه بشنود آن را نميگ داند كه چه مي اوست و نمي

  متأسفم كه مناقشه، ما را به چنين جهالت و ناداني برساند.
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آنچه كه به صورت متواتر براي ما و شما ثابت است و : گويم كننده مي به اين سؤال
اند.  آوري كرده قرآن را جمع صجاي بحث و مجادله ندارد اين است كه اصحاب پيامبر

قرآن  �در خالفت ابوبكر ساريم كه به پيشنهاد عمر بن خطابو همه ما قبول د
  آوري شد، و در آن روزها آن را بر چوب و سنگ و پوست و غيره نوشتند. جمع

او دستور داد تا آن را به طور كامل يك جا نيستند و از آن چهار  �در آن زمان عثمان
ها را بسوزانند؛ تا مردم  نسخه نوشت و به شهرهاي بزرگ فرستاد و دستور داد ديگر نسخه

  در قرآن با هم اختالف نكنند.
) به خود �آوري قرآن را اصحاب (ابوبكر و عمر وعثمان بنابراين شاهكار جمع

  اند. اختصاص داده
و آنچه به تواتر براي ما و شما ثابت است اين است كه قرآن امروزي نسخة كامل 

آن اضافه و از آن كم نشده است، آوري نمود، و يك حرف به  قرآني است كه عثمان جمع
  آوري نمود. گويند چون عثمان آن را جمع بنابراين امروز مردم آن را مصحف عثماني مي

به حديثي كه بيان كردي : گويم گويد مي دانشي سخن مي و به اين برادر كه از روي بي
فته قرآن را با دستش گر صمراجعه كن در هيچ روايتي صحيحي نخواهي يافت كه پيامبر

گيرد در صورتي كه قرآن  قرآن را به دست مي صوبه آن اشاره كرده است، چگونه پيامبر
نازل  صشود و كامل نشده است؟ زيرا وحي به صورت متفرق بر پيامبر هنوز نازل مي

براي  صها را بعد از آن فراگرفتند كه پيامبر شد، واصحاب ترتيب آيات و سوره مي
  را براي جبرئيل خواند.وفاتش قرآن  آخرين بار قبل از

  : گويم و به اين برادر مي
شما با اين ادعاي خود بخش بزرگي از روايات و عقايد شيعه اثنا عشري كه آن را به 

بري. زيرا در كتابهاي شما روايات  شكني و از بين مي مي  اي را درهم عنوان دين پذيرفته
 لاه در خانه فاطمهتا شش م �امام علي صزيادي هست كه بعد از وفات پيامبر

  نوشت. كرد و مي آوري مي نشسته بود و قرآن را جمع
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آوري و نوشتن قرآن را تمام كرد  و روايات زيادي هست كه او بعد از آن كه كار جمع
رفت تا آنها آن قرآن را مورد استفاده قرار دهند، اما آنها نپذيرفتند و  شپيش ابوبكر وعمر

كنيم، آنگاه علي سوگند خورد كه دوباره هرگز  جمع مي ما خودمان قرآن را: به او گفتند
آورد جز امام مهدي كه  شما اين قرآن را نخواهيد ديد، و اين قرآن را هيچ كس بيرون نمي

كتابهاي شما و روايات شما اينگونه  ...آورد ... قرآن را با خود مي نوقتي ظهور كند اي
  اند. گفته

  پس چه چيزي را بگويم؟!
بودن قرآن را  ي شما با اينكه بطالن و فساد آن واضح است، چون مصونآيا قول علما

كند، و فلسفه نزول قرآن را كه هدايت و  اشاره مي برد، و به تحريف آن زير سؤال مي
بشارت و پند براي همه مسلمين است و بيانگر همه چيزهايي است كه سبب سعادت هر 

ها را  اين گفته خود همه اين حكمت ما باگيرد و علماي ش شوند را ناديده مي دو جهان مي
تا وقتي امام غايب ظهور  صگويند قرآن از زمان مرگ پيامبر يرند، و گويا ميگ ناديده مي

  .كند از نگاه همه مردم پنهان و پوشيده است، پس گفته علماي شما را بپذيريم؟! مي
آشكار و هويدا است اش  يا اينكه سخن اين برادر را بپذيريم با اينكه جهالت و ناداني

گويد كه قرآن را به دست گرفته است، در  دهد و مي دروغ نسبت مي صو او به پيامبر
صورتي كه هيچ كس چنين چيزي نگفته است و گفته او با روايات ثابت و متواتر ما و 
شما مخالف است، و نيز با اقوال علماي شما قبل از آن كه با اقوال علماي ما مخالف 

  .است؟!باشد مخالف 
يا اينكه حق روشن و هدايت و نور و صراط مستقيم را بپذيريم و آن اين است كه 

آوري كردند و در رأس آنها پيشوايان ايمان و  اصحاب صادق و رستگار قرآن را جمع
كردند،  النورين كه فرشتگان از او شرم مي احسان ابوبكر صديق و فاروق اعظم وعثمان ذي

آوري كردند، خداوند از آنها راضي باد، و ما آنها  ها قرآن را جمعقرار داشتند. پس وقتي آن
  كنيم، و اين حق و فضل آنهاست. ستاييم و دعا مي را مي
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  : كنيم دير شده باز تكرار مي
اكنون ما بر سر دو راهي اسالم و كفر قرار داريم، از يك سو راه هدايت : خالصه اينكه

  قرار دارد.است و در سويي ديگر راه كفر و گمراهي 
و خيانت است ... و يكي راه حق و  1يكي راه صدق و راستي و ديگري راه فريب

  ديگري راه باطل است.
قرآن با دستها و  ,ن قرآن يقين كنيد و از اصحاب كهدبو پس يا به محفوظ و مصون

آوري شده تشكر كنيد، و اين راه حق و راه هدايت و راه اسالم و  تالشهاي آنان جمع
  احسان است. ايمان و

                                           
دهد. در  رند كه خيانت و فريب را كار درستي قرار ميگفتم زيرا آنها حديثي دا كاش اين را نمي -١

كند كه گفت: سوگند به خدا كه  كليني از اباعبداهللا روايت مي 2/269ترين كتابشان الكافي،  صحيح
نگاه كن كه چگونه آنها  –داري تعجب كني   حق -بازي نيست)،  هيچ عبادتي بهتر از فريب و حقه

اند كه آنها را به خدايشان كه شيطان است  عبادتي قرار داده فريب را كه پليدي و مكر است دين و

�������o��n﴿�فرمايد: متعال مي كند، خداوند نزديك مي ml��k���� �j� �i��h��g��f��e���d
��c��b��a��`���_~��}��|��{��z��y��x��w��v���ut��s��r��q��p

��o��n�����m��l��k��j��i���h������ � � �� � � �g��f��e��d﴾ ] :آيا با  ]64 تا 60يس
فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او براي شما دشمن آشكاري است، و  شما عهد نكردم اي

اينكه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است، او گروه زيادي از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد، 
د و به خاطر كفري كه شد، امروز وارد آن شوي اين همان دوزخي است كه به شما وعده داده مي

گفتم: سبحان اهللا! سوگند به خدا كه گويا در مورد همين قومي كه شيطان داشتيد به آتش آن بسوزيد،
نمايند نازل شده است،  آنها را گمراه كرده و از شيطان اطاعت كرده و به جاي خدا او را پرستش مي

زنند وارد دوزخ خواهند شد، مگر  مي صهايي كه به اصحاب پيامبر روز قيامت اينها به خاطر تهمت
 آن كه تو خداوند به آنها توفيق توبه بدهد و توبه نمايند.
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آوري  شدن قرآن كه آنان جمع و يا اينكه اصحاب را كافر بدانيد و در ضمن به تحريف
اند يقين كنيد، و آنگاه حق داريد كه به آنان ناسزا بگوييد و نفرينشان كنيد، اما بايد  كرده

  بدانيد كه اين راه گمراهي و كفر و راه جهنم است، و جهنم بدجايگاهي است.
خواهيد انتخاب  ا هر دو راه را براي شما بيان كردم هر كدام را كه ميمن به فضل خد

كنيد، اما فقط خودتان را مالمت كنيد، زيرا خداوند راه هدايت و راه گمراهي را براي ما 
روشن كرده است تا هر كس هالك شود از روي دليل هالك شود و هر كس هدايت شود 

  خداوند شنواي داناست. و زنده بماند از روي دليل زنده بماند، و
اين سخن را گفتم و خواستم كه بروم، زيرا براي نماز صبح اذان گفته شده بود و ما در 
ميان اذان و اقامه بوديم. ناگهان همان دوستم كه بار اول مرا مجبور ساخت تا در اين 

 –خداوند به تو پاداش نيك دهد اي اباعبداهللا : مناظره حاضر شوم ايستاد و گفت
ي را سزاست كه حق و ستايش خداوند –عبداهللا كنيه من است  ورش من بودم زيرا ابامنظ

  فرمايد: را بر زبان تو آشكار كرد و باطل را از بين برد، چنان كه مي

﴿�� �s��r�� � � � � � � � �q� �p��o� � � nm��l��k��j��i﴾ ] :بگو حق فرا رسيده « ]81اإلسراء
اصوالً باطل هميشه از ميان رفتني و  است و باطل از ميان رفته و نابود گشته است.

  .»نابودشدني است
  : سپس رو به حضار نمود و گفت

پس , دادم من چهار ماه با شما همراه بودم، و در طي اين مدت به سخنانتان گوش مي
شناسم و شما مرا  اكنون به حرفهاي من گوش كنيد؛ چون از امروز به بعد من شما را نمي

هاي  ي گذشته كه با شما بودم به اين نتيجه رسيد كه شما شيطانشناسيد. در طي ماهها نمي
از يقيني كه به خدا و  كنيد و انسان هستيد، مردم را در دينشان دچار شك و ترديد مي

كنيد كه در مورد همه اينها شك و  آوريد و كاري مي پيامبرش و اصحاب دارند بيرون مي
  ترديد داشته باشد.
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كنيد و اخالق خوب را از دست انسان  مين بدگمان ميشما انسان را نسبت به مسل
كنيد تا ناسزا و نفرين و فحش بگويد. در طي روزهايي كه با  گيريد و او را وادار مي مي

كردم كه اي كاش مادرم مرا به  آرزو مي –شدم  كه اي كاش آشنا نمي –شما آشنا شدم 
ي و سرگرداني تبديل كرديد، و آورد، شما زندگي مرا به ترديد و حيرت و گمراه دنيا نمي

  اينك كه پرده از دل و چشمانم دور شده است و حقيقت شما را مشاهده كردم... .
  اي قوم! دين يعني عبادت و اخالق نه ناسزا و فحش : گويم به شما مي

  دين يعني صراحت و وضوح نه دروغ و نفاق و نيرنگ.
دين يعني قرآن و : گويم شما ميو به  –دين يعني شجاعت و اقدام نه بزدلي و خيانت 

جايي كه شما در آن : گويم ها و خرافات. و به شما مي ها و روايات و دروغ سنت نه افسانه
شود ندارد، زيرا شما آن را  هاي خدا كه در آن ياد خدا مي ايد هيچ شباهتي با خانه نشسته

  نشينند. گمراه در آن ميايد تا اينكه مانند كليساهايي شده كه مسيحيان  ها پر كرده از عكس
  : سپس به يكي از حاضران نگاه كرد و گفت

اي فالني! خداوند شك مرا برطرف كرد و يقين را جايگزين آن كرد، اميدوارم كه 
  خداوند تو را نيز چنين نمايد، پس خودت را نجات بده و با ما بيا و با كافران مباش.

  ه خدا گفت.سپس براي بار دوم رو به آنها كرد و با سوگند ب
شناسيد، و با هم يكجا سكني نخواهيم  شناسم و شما مرا نمي من ديگر شما را نمي

  گزيد.
  : سپس دستش را به سوي من دراز كرد و گفت

اي كسي كه خداوند مرا بوسيله تو بعد از آن كه مرده بودم زنده كرد، و بعد از آن كه 
ا بيرون برويم. دم در وقتي آسمان را هالك شوم نجاتم داد، بيا تا از اين كليس نزديك بود
ها به سوي نور بيرون آورد. او  ستايش خداوندي را سزاست كه مرا از تاريكي: ديد گفت

برويم براي اداي نماز صبح من اقامه را  ههمچنان دستم را گرفته بود، به او گفتم ك
  شنوم. مي
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هنوز نشسته بوديم،  رسيد و نمازگزاران بيرون شدند و ما بعد از آن نماز به پايان
  نظر شما دربارة اينها چيست؟ كافر هستند يا مرتد؟ : دوستم رو به من كرد و گفت
  اند. ديني غرق آنها كافر و زنديق هستند و در كفر و بي: لبخندي زدم و به او گفتم

  : او لبخندي زد و با تعجب گفت
  .ديني فراگير!! كفر مركب و بي

ها را فراهم كرده است و به هر  ري كفرهاي همه ملتآري، مذهب شيعه اثنا عش: گفتم
پرست بدان مبتال هستند گرفتار است، و هر غلو و  هاي مشرك و بت شركي كه ملت

دهند، و هر كفر و  دهند اينها نيز آن را انجام مي افراطي كه يهوديان و مسيحيان انجام مي
آن هستند. از يهوديت ها و ملحدان سرزده است اينها داراي  ديني كه از باطني بي

اشان و عقايدي كه در مورد ائمه  اند و از مسيحيان غلو و گمراهي فرومايگي آنها را گرفته
ها  اند. از جهمي اند وتقيه و نفاق را از ملحدان فراگرفته خود دارند را از مجوس گرفته

تاب را عقيده جهميه و از قدريه بدعت و از معتزله فكر اعتزال و از خوارج حماقت و ش
  اند. فراگرفته
اند و به هر نوع  هيچ گمراهي را رها نكرده مگر به آن چنگ زده ,سخن اينكه  كوتاه

جهالت و ياوه اعتقاد دارند و خيانت و فريب را به هر نوعي كه باشد لباس و شعار خود 
  اند. قرار داده

  : سپس رو به برادرم نمودم و گفتم
يكي سبب كافرشدن آنها و بيرون رفتنشان از دايرة  توانم هزار مورد بيان كنم كه هر مي

  : گردد، و آنها براساس اصول زير كافرند اسالم مي
  اصل اول: 

دانند و آنچه را كه  گويند ائمه غيب مي آنها به خاطر غلو در ائمه كافرند، زيرا آنها مي
ت و دوزخ و دانند، و از بالها آگاه هستند، و ازعلوم بهش شود مي شده و آنچه را كه مي
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توانند زنده  توانند ضرر و فايده برسانند و مي گويند ائمه مي باشند، و مي اهل آن آگاه مي
  كنند و بميرانند.

كافي است كه در اين مورد به فهرست الكافي يا بحاراالنوار يا ... نگاه كني تا يقين 
 كني كه صدها علت بر كفر آنها وجود دارد.

  اصل دوم: 

پرستانه كافر هستند، كافي است كه به  آميز و بت دادن اعمال شرك  امآنها به علت انج
يكي از قبرهاي امامانشان يا يكي از زيارتگاههايشان بروي تا ببيني كه چگونه كمك 

خواهند  نمايند و از او مي كنند و صاحب قبر را پرستش مي خواهند و گريه و زاري مي مي
  هايشان را برآورده سازد. كه خواسته

  ل سوم: اص

شده است كافرند، در اين مورد  گويند تحريف آنها چون در قرآن شك دارند و مي
و غيره نگاه  نكافي است كه به يكي از تفسيرهايشان مانند تفسير قمي يا الصافي يا البرها

كني كه آنها به تحريف قرآن يقين  كني، اگر به يكي از اين تفسيرها نگاه كني يقين مي
  دارند.

  م: اصل چهار

كافرند، آنها آشكار را اعالم  صآنها به خاطر انكار سنت صحيح و متواتر پيامبر
گويند با  اند را قبول ندارند و مي آوري كرده كنند كه احاديثي كه علماي اهل سنت جمع مي

  آن مخالف هستند.
  اصل پنجم: 

  دهند خودشان كافرند. را كافر قرار مي صآنها به علت اينكه اصحاب پيامبر
  صل ششم: ا

دانند كافر هستند، همسر  گويند و كافرشان مي آنها چون كه اهل بيت را ناسزا مي
  زنند پس آنها كافرند. پيامبر عايشه صديقه را تهمت مي



    

  پيروزي حق و شكست باطل      152 
 

 

  اصل هفتم: 

آنان به علت عقايد كفرآميزي كه درباره خدا و فرشتگان و كتابهاي آسماني و پيامبران 
دارند كافرند. آنها ناداني و ناتواني و تردد و دودلي  خدا و روز قيامت و تقدير خير و شر

گويد، آنان اين  دهند، عقيده بداء كه آنها بدان باور دارند همين را مي را به خدا نسبت مي
  اند. عقيده را از اربابان خود يعني يهوديان گرفته

ان و اند، عقيده رجعت را از يهودي عقيده قيامت را بوسيله عقيده رجعت تحريف كرده
  اند، پس آنها كافرند. نياكان مجوسي خود گرفته

  اصل هشتم: 

دانند كافر هستند، اينها بعضي  آنها چون امت اسالمي و اهل حق، اهل سنت را كافر مي
از اسباب كفر آنها بود كه به صورت اجمالي بيان شد، چون اگر بخواهيم به طور مفصل 

  ب دارد.هر يك را توضيح دهيم نياز به چندين جلد كتا
  در اينجا دوستم با تعجب گفت: 

  دعوتگران به تقريب مذاهب چرا آگاه نيستند؟ 
  به او گفتم: 

نگو: دعوتگران تقريب، بلكه بگو: قربانيان مكر و فريني كه اين دروغگويان منافق 
  خوب بلدند.

او گفت: ولي اين دعوتگران عالم هستند پس چگونه عقيده و مذهب اين گمراهان را 
  .انند؟!د نمي

دانند مقصرند، اما منافقان با تقيه با  گفتم: بله آنها چون عقايد اين فرقه گمراه را نمي
  دادند. ها و علما همه آنها را كافر قرار مي كردند طلبه كنند، اگر تقيه نمي آنها برخورد مي

  ؟توان علما را از عقايد كفرآميز فرقة گمراه اماميه آگاه كرد او گفت: پس چگونه مي
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داند اينها در مالء عام رسوا كند،  گفتم: بايد من و تو و هر كسي كه حقيقت اينها را مي
و هر جا بگويد كه اينها كافر هستند، و اين كار امروز بزرگترين جهاد و عبادت است، و 

  نيز نشر و پخش علم صحيح است.
  گفت: به اميد و ياري خدا.

  گفتم: بلند شو، خورشيد طلوع كرده است.
با اعتماد و اطميناني كامل گفت: مهم نيست كه خورشيد دنيا طلوع كند و بلكه  او

  تر است اين است كه خورشيد يمان بر دلهاي ما طلوع كند. آنچه مهم
  سپس دستهايش را بلند كرد و دعا نمود: 

  »الحمدهللا الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهللا«
  روي؟  را به آغوش گرفتيم و او از من پرسيد كه كجا ميو ما بلند شديم و همديگر 

  روم تا وقايع اين حماسة جاويدان را سپرد قلم كنم. به او گفتم: به خانه مي
  پايان
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