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 مقدمه
 ةاملبعوث رمح خرين,و السالم علی سيد األولني و اآل ةو الصلو ,رب العاملني احلمدهللا«

تاه هللا حق جهاده حتی أو جاهد فی ا ةمانه, و نصح األمو أدی األ ,ةالذی بلغ الرسال للعاملني,
 هلأ ,الصادقني ةالعرت ه الطيبني الطاهرين,يه و علی آلفصلوات اهللا عل اليقني من ربه,

الفتح  املهديني, محله لواء اهلداة, الدين ةئمو علی صحبه أ ,ةاملرضي ة, و السريةالزكي ةالشجر
رب العاملني و علی من  ةعالء كلمإلنفس الناصحني للمسلمني, الباذين األموال و األ املبني,

  .»ان الی يوم الدينسحإاتبعهم ب
  : فرمايد خداوند متعال مي

 !$ tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 (#θà) ¨? $# uρ 

©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$s) Ïè ø9 $#   )7 / الحشر(  
 اجرا كنيد،آورده است ) كام الهياز اح(ي شما اچيزهايي را كه پيغمبر بر«

از خدا  و دست بكشيد باز داشته است،و از چيزهائي كه شما را از آن 
   .»بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد 

.   

 ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©! $# 

tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ$# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x.   )21/  االحزاب(  
مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه «

   .».كنند دارند و خدا را بسيار ياد مى قيامتاميد به خدا و روز 
  

  : فرمايدو مي 
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 uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ÏŠ uρ Èd, ysø9 $# … çν t Îγôà ã‹ Ï9 ’ n? tã 

È⎦⎪Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀ x. uρ «!$$ Î/ # Y‰‹ Îγ x©   )28/  الفتح(  
ين حق فرستاده تا آن را بر او كسى است كه رسولش را با هدايت و دو «

   .»باشد گواهبر اين  وند؛ و كافى است كه خدانمايد يان پيروزدهمه ا
  : فرمايد و مي

 # sŒ$ yϑ sù y‰ ÷è t/ Èd, ysø9 $# ω Î) ã≅≈ n=Ò9 $# ( 4’ ¯Τ r'sù šχθèù u óÇè?   )32/  يونس(  
پس چرا ! ! با اين حال، بعد از حق، چه چيزى جز گمراهى وجود دارد؟«
  !؟»!شويد؟ روى گردان مى) از پرستش او(

كند و نيكي به سوي  راستي به سوي نيكويي هدايت مي(: فرمايد مي و پيامبر خدا
تا آن كه جويد  يگويد و راستي را م و مرد همواره راست مي نمايد، بهشت هدايت مي

كند و فساد و گناه به  شود و دروغ به سوي فساد هدايت مي نزد خدا صديق نوشته مي
تا آن كه جويد   و دروغ را ميگويد  و مرد همواره دروغ مي كند، سوي جهنم هدايت مي

   1.شود  نزد خدا دروغگو نوشته مي
پرتو علم درست و عقل بيا تا در برادر مسلمانم در هر كجا و در هر زماني كه هستي 

و با دلي آكنده از صداقت و سرشار از عشق به رسيدن و به دور از عاطفه و احساسات 
  . در مورد با هم گفتگو كنيمبه حق و هدايت 

و چرا  پس تفرقه و دو دستگي چرا؟ كنيم؟ زندگي نميآيا مگر همه ما در يك كشور 
  ورزيم؟  نسبت به همديگر كينه مي

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم ) 1(
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گمراهي زياد و آكنده از شبهات هاي   داني كه راه  و نمي يكي نيست،حق آيا مگر راه 
شويم و حال آن كه همه با هم و در كنار  پس چرا از شاهراه هدايت منحرف مي؟ هستند
  !! توانيم در شاهراه حقيقت گام برداريم؟ هم مي

 ال آنكاريم و ح ه و نفرت و تفرقه را ميهاي فرزندان خود درخت كين  چرا در دل
   !!كه همه فرزندان يك كشور هستيم؟

به جاي شمن همواره در كمين ماست، و هميشه در ميان مسلمين افرادي هستند كه د
  . كوشند آن كه براي همدلي و وحدت مسلمين تالش كنند براي ايجاد تفرقه ميان آنها مي

آري اين ! بيني؟  اند را نمي  هاي بيگانه كه وارد دين توحيدي ما شده آيا اين روايت
ايم را مكدر نموده است، و   به ارث برده كه ما از محمدها صفا و زيبايي آييني   روايت

و به سوي مفاهيم دروغين هاي درست و روشن را كنار زدند   آنگاه كه گروهي واقعيت
  . ها و مفاهيم واقعي دين توحيدي تغيير يافت  خواندند نشانه فرا

هاي ما را   صفو از آنچه  د هدايت به گفتگو بنشينيمبرادر عزيزم بيا تا بر ميزگرپس 
  . وجو كنيم كند پرس نمايد و ما را متحد مي به هم نزديك مي

   :قبل از آن كه وارد مناقشه شويم بايد از اين دوري كنيم كه

 $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Βé& $̄ΡÎ) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ šχρß‰ tF ø) •Β   
  )23/  فالزخر(  

 ايم و ما هم قطعاً به دنبال آنان مي  ما پدران و نياكان خود را بر آييني يافته«
   .»رويم 

   :و از اين پيروي كنيم كه

 ö≅ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ ©Í_ yè t6 ¨?$#   
  )108/  يوسف(  
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با آگاهي و بينش به سوي خدا ) ردمان رام(بگو اين راه من است كه من «
  .»باشند  چنين مي(خوانم و پيروان من هم  مي
  :هاي ما نبايد چنين باشد كه  و همچنين دل

  

 ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ x ø%r&   )24/  محمد(  
  ؟.» يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است «

   :هايمان چنين نباشد كه  و گوش

 (# þθè= yè y_ ÷Λ àι yèÎ6≈ |¹ r& þ’Îû öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™   )7/  نوح(  
  .»و انگشتانشان را در گوشهايشان قرار دادند«

اگر از اين صفات دوري كنيم همه به عنوان برادر و دوست كه داراي هدف واحد و 
  . نشينيم  راه واحد هستيم با هم به گفتگو مي

   :و بايد چنين نباشم كه

 β Î) uρ ⎯ ä3tƒ ãΝ çλ °; ‘,ys ø9 $# (# þθè?ù' tƒ Ïμ ø‹ s9 Î) t⎦⎫ÏΖÏãõ‹ ãΒ   )49/  النور(  
) دانند داوري به نفع آنان خواهد بود چون مي(ولي اگر حق داشته باشند «

  .»آيند  با نهايت تسليم به سوي او مي
ن آتا بعد از  بدانيمبنابراين از حق بايد پيروي كرد و شايسته است كه ما اول حق را 

  . هر كار خوب استدر و اخالص اساس  ؛بشناسيماهل حق را 
  از اين دوري كنيم  و بايد

 Èθ s9 uρ yì t7 ©?$# ‘,ys ø9 $# öΝ èδ u™!# uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡ x s9 ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ 

 ∅ ÎγŠ Ïù   )71/  المؤمنون(  
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كرد، آسمانها و زمين و هر آن  هايشان پيروى مى و اگر حقّ از خواسته«
  .»شدند كس كه در آنهاست، تباه مى

 بپرهيزم، )گرايي تعصب نداشتن و پرهيز از قوم وحدت ملي،(هاي  يد از شعارو با
 در واقعيت زندگي نقشي ندارند و فقط شعارهاي توخالي هستند،ها   چون كه اين واژه

 شعارها كامالًبينيم كه او از مفهوم اين  دهد مي  كه اين شعارها را سر ميبلكه هر كس 
  . دهند  ناحق سر ميفرياد دور است و اين دروغگويان 

   !اين كتاب را نوشتم؟چرا 
آري براي آن كه حق را بيان كنيم و مردم درست را از . دليل آن واضح و روشن است

اعالم كنيم كه دين ما يكي است هر نادرست تشخيص بدهند و براي آن كه به جهانيان 
اقدام به  ند،جويكوشند تا به موارد اختالفي تمسك  چند بعضي از دانشمند نماها مي

  . تأليف اين كتاب نمودم
كه بسياري از آنها از حقيقت خبر  مسلمان خود، انبرادربراي آگاه كردن و همچنين 

زيرا آنها به منابع اصلي و اساسي توجه ندارند با آن كه قضيه اساسي در گفتگو ، ندارند
ع اساسي و كه بايد به مراجع و مناب ديدگاه هر گروهي اين استو شناخت  و مناقشه

ايم و بعد از   و ما در اين كتاب همين شيوه را در پيش گرفته مورد اعتماد مراجعه شود،
 اند استفاده كرده  مراجعه به منابع اصلي از شروح و توضيحاتي كه علماي معاصر نگاشته

  . ايم 
و ساده و احمق نيست كه هر چه  و بايد دانست كه مسلمان هوشيار و فهميده است،

 پذيرد؛  ميآنها را كند و آنگاه   اقوال را بررسي ميبنابراين مسلمان  ند باور كند،شو  مي
رو از اين مسئله مربوط به دين است و ما روز قيامت از آن پرسيده خواهيم شد،چون اين 

  . دارد با حق همراه است و هر كجا حق برود او نيز به همان سوگام بر ميمؤمن 
پسندد   چشمه زالل حق و گرسنة سفره آن است، و نمي و بايد بدانيم كه مؤمن تشنة

پس حق پيروز  اد فرومايه برود و دست دراز كند،هاي افر  كه كودكان به كنار سفره
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بلكه شود  آن نگاه نميسخني حكم شود به گوينده و براي آن كه به درست بودن . است
و يا بعد از بررسي گيرد  سي سخن صحت آن مورد تاييد قرار ميربا شناخت اسناد و بر

كه هر چه ايشان  هاي پيامبر  شود به جز گفته به باطل بودن آن حكم ميتن مسند و 
  . بگويد پذيرفته است

بود هر  و در اقوال اسناد بايد بررسي شوند چون اسناد از دين است و اگر اسناد نمي
اين نگاه به : (گويد مي و چنان كه علي. گفت دين ميخواست دربارة  كس هر چه مي

  ). نكن كه چه كسي اين سخن را گفته است بلكه به آنچه گفته است نگاه كن
ن اختالف شده است ما را به حق نماييم كه در آنچه در آ مسئلت مي از خداوند
  . رهنمون گرداند

 $ uΖ−/ u‘ ö Ï øî$# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪Ï%©! $# $ tΡθà) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB 

’ Îû $ uΖ Î/θè= è% yξÏî t⎦⎪Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   )10/  الحشر(  
اند   ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته !پروردگارا«

تو  !اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده پروردگارا  و كينه. بيامرز
  .»داراي رأفت و رحمت فراواني هستي
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  پديد آمدن شيعه 
  . محمد يخوش آمد... سالم عليكم و رحمه اهللا لا: احمد
  . خوش آمدي برادرم احمد... و عليكم السالم : محمد
م كه گرفته و ناراحتي گويا چيزي ذهنت را به خودش مشغول كرده مي بين :احمد

  . است
ولي  داشت،  مي حلي  بود، چون آن وقت راه  اي مي  بله، و اي كاش چيز ساده: دممح

  . امر مهمي است
   آن چيست اي محمد؟ :احمد
   .برم من از اختالف موجود بين شيعه و اهل سنت رنج مي :محمد
 چيست كه با همديگر در مورد قضاياي مهمي كه انديشهنظرت  !درست است: احمد

دو گروه با همديگر را ها و معتقدات اهل سنت و شيعه و امكان تقارب و نزديكي اين  
   د گفتگو و مناقشه كنيم؟كن روشن مي
يك دين كه اين خيلي مهم است كه ما در مورد آنچه برادران و پيروان  بله، :محمد

  . اينك دچار تفرقه هستند گفتگو و مناقشه كنيم
و بايد در مطرح كردن اين قضايا صراحت داشته  اميدوارم ناراحت نشوي، :احمد

  . كنيد خوب شما شروع باشم،
گفتگو را در  ناراحت نخواهم شد،هدف ما رسيدن به حق است هرگز تي وق: محمد

كنيم، از جمله چيزهايي كه براي هيچ مسلماني پوشيده  مورد پديد آمدن شيعه آغاز مي
نيست اين است كه شيعه همراه با دعوت محمد پديد آمد و از آن روزگار تخم آن 

اصحاب به مفهوم امامت و  مبربعد از وفات پيااما به علت آن كه  كاشته شده است،
  . تشيع پنهان گرديدنماندند نور و روشنايي  دوصايت پايبن

تر و  كهن –كنند  چنان كه علماي شيعه ادعا مي - قضيه شناخت حق ائمه  :احمد
اند كه همه   بري، علماي شيعه گفته گويي و گمان مي تر از آن است كه تو مي قديمي
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از ابي الحسن  1/437در اصول كافي  حق ائمه را بشناسند،دانستند كه بايد  ميپيامبران 
و  هاي پيامبران نوشته شده است،  واليت علي در همه صحيفه: (روايت شده كه گفت

  ). هيچ پيامبري مبعوث نشده مگر با نبوت محمد و وصيت علي
اند و همچنين در ميان عوام همين مشهور   و بعضي از علما همين سخن تو را گفته

پديد آمد و به  پيامبرگويد كه شيعه در زمان  مي 17نوبختي در فرق الشيعه ص  است،
يده وگفتند شيعيان علي، و اين افراد به خاطر آن كه از همه بريده و به علي گر آنها مي

توان به مقداد  از جملة آنها مي معروف و مشهور بودند،بودند و معتقد به امامت او بودند 
  . ياسر اشاره كردرسي و ابوذر و عماربن بن اسود، و سلمان فا

گفته است كه شيعه بعد از جنگ  249همچنين ابن نديم در كتابش الفهرست ص 
  . برگزيدگان و دوستان ناميد را جمل پديد آمد و علي آنها

خوانده  بن سبأ  عبداهللا ربطي به مردي كه ابو السوداءپس پديد آمدن شيعيان  :محمد
  . نداشته و افسانه استفرد چنان كه خواندي وجودي شود ندارد و اين   مي

و و حق را با بررسي و كاوش  داند، دشمن چيزي است كه آن را نميانسان : احمد
هاي   در كتابو اين مردي كه شما منكر وجود او هستي  ،توان شناخت اخالص مي

غيره از آن و رجال الكشي و شرح نهج البالغه و معتبر شيعه مانند فرق الشيعه نوبختي 
  . اسم برده شده است

شيعه علت آن اين نبود كه فهمم كه پديد آمدن  از سخن تو چنين مي: محمد
  . غصب كرد منين عليؤخالفت را از امير الم ابوبكر

ابوبكر  دهند،  ارائه ميپرستان  كه اهل عاطفه و هواقضيه آن گونه نيست  :احمد
ب به خالفت رسيد و همه او را پسنديده صديق با بيعت اهل حل و عقد و اجماع اصحا

او  باابتدا در سقيفه با او بيعت كردند و سپس براي بار دوم در مسجد  و قبول كردند،
وقتي  و اجمعين اينگونه به خالفت رسيدند، عمر و عثمانو همچنين  بيعت شد،

 ند،روي آوردند تا او را امير و حاكم خود قرار ده كشته شد مردم به علي عثمان
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امري را  من سي ديگر غير از من را جستجو كنيد؛مرا بگذاريد و ك( :علي به آنها گفت 
ها  و عقل نشيند، ها مختلفي دارد و به دلها نمي  ها و رنگ  رو دارم كه جهت در پيش

و شايد از همة شما بيشتر از يكي از شما هستم اگر مرا رها كنيد من همانند  پذيرند، نمي
) كنم و اگر من وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن است كه اميرتان باشماطاعت اميرتان 
را از علي روايت كرده و همچنين مفيد در االرشاد همانند اين  136بالغه ص نهج ال
  . نمايد كه نصي در مورد خالفت علي نياده است و اين داللت مياست، 

 ت و رهبري امت بكاهي،خواهي از جايگاه و اهميت امام تو با اين سخنت مي :محمد
  ! امت را بدون وصي و خليفه رها كرده است؟ خواهي بگويي كه پيامبر و مي

 رامامت و رهبري مسلمين يكي از قضاياي مهم در شريعت اسالمي به شما :احمد 
توان گفت كه ركن اساسي دين است و اگر كسي بدان ايمان و باور  رود، اما نمي مي

توان گفت كه امامت از مقام نبوت باالتر است چنان  و نمي ود،ر داشته باشد به بهشت مي
مهمتر امامت از نبوت ( :چنين گفته است 114ودايع النبوه ص كه هادي تهراني در كتاب 

دادن آن  و امامت مقام سومي بود كه خداوند بعد از نبوت و خليل قرار و بزرگتر است،
   ).را به ابراهيم عطاء كرد

   !ر همين عالم باشد و بقيه روحانيون شيعه چنين نظري ندارنداين نظشايد : محمد
در كتاب اصل  ال كاشف الغطاء دهند،  تو را ميپاسخ پرسش ها   روايت: احمد
و خميني در كتاب  »امامت همانند نبوت منصي الهي است«: گويد مي 58ص الشيعه 

اي بلند و   رجهامام داراي مقامي محمود و د«: گويد مي 52ص الحكومه االسالميه 
 اند،  او فروتنخالفتي تكويني است كه همه ذرات جهان هستي در برابر واليت و سلطه 

ئمه ما داراي مقامي هستند كه هيچ فرشته از ضروريات مذهب ما اين است كه أ و يكي
  . »رسد  مقرب و هيچ پيامبري بدان نمي

به اين قضيه  ت پيامبراما بايد بداني كه روحانيون شيعه با الهام از سير :محمد
  . دهند  مياهميت 
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آن را ناديده گرفته  پيامبربود پس چرا   اگر اين قضيه تا اين حد مهم مي :احمد
و همچنين در  در اين باره چيزي نگفته است؟خود به صراحت است و براي پيروان 

ه به اين قضيه اشاره نشد و تغيير مصون و محفوظ استقرآن كه از هر گونه تحريف 
به صورت واضح اين امر را بيان نكرده است نه در آخرين لحظات  و پيامبر است،
يي مسلمين در حجه آ  اش به اين قضيه اشاره كرد و نه در بزرگترين گردهم زندگي
از آن يادي نمود، و اگر قضيه امامت  )شايد سال آينده شما را نبينم(وقتي فرمود  الوداع

فرصت براي مطرح كردن آن در حجه الوداع ييد بهترين گو بود كه شما مي اينگونه مي
قضيه از چنان اهميتي جزيره عربي مردم جمع شده بودند، پس بود كه از گوشه و كنار 

  . گوييد برخوردار نيست تا بتوان گفت كه از اركان دين است كه شما مي
  . داند به اين قضيه را چيزي ديگر مي پيامبر توجهعلت عدم و خميني 

  . كند  اين ابهام را روشن مي –قدس اهللا سره  -شايد امام ن علت چيست؟ آ: دمحم
در آغاز دعوت  پيامبر«: گويد مي )150ص (سرار خميني در كتاب كشف األ: احمد

  : كه خداوند به او چنين فرمان داد كرد تا آن امامت را پنهان ميمسئله  در مكه از ترس،

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù 

|M øó̄= t/ … çμ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š ßϑÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   )67/  المائده(  
 )به مردم( هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است اي پيغمبر«

اي و خداوند تو را از  رسالت خدا را نرسانده و اگر چنين نكني،برسان 
  .»نمايد  دارد خداوند گروه كافران را هدايت نمي مردمان محفوظ مي

  : به پيامبر فرمان داد سپس خداوند 
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 ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ããΒ ù' tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r&   )58/  النساء(  
ها را به صاحبان امانت   دهد كه امانت  ه شما دستور ميبيگمان خداوند ب«

  .»برسانيد
خداوند به « :گويد در توضيح اين آيه مي 81ي صخميني در كتاب حكومت اسالم

است  دهد كه امانت يعني امامت را به صاحب آن كه امير المؤمنين  پيامبر فرمان مي
از او قرار دارند آن را بسپارد و اينگونه بايد او را به آنان كه بعد برساند و امير المؤمنين 

... «.   
و  وظيفه دارد كه امانت را به او برگرداند، صاحب امر است و پيامبر يعني علي
دانيد چنين تفسيري دليلي ندارد، به اضافه اينكه تفسير امانت به امامت  چنان كه مي

  . سبب نزول آيه استتحريف كالم خدا و ناديده گرفتن 
لي خليفه اول با تعيين خليفه بعد از خود با اصل شورا مخالفت كرد و تعيين و :محمد
   !به معني تحميل بر مسلمين استجانشين 
را بررسي كند خواهد  و هر كس سيره صديق تحميلي وجود نداشته است،: احمد

جانشين تعيين را مدنظر داشت، بنابراين مصلحت امت به شدت  دانست كه ايشان
خودش به اي را بعد از  كه فرد شايستهمردم از او خواستند اني نبود، بلكه يك امر ناگه

رو او آنها را وصيت كرد كه بعد از او عمر را به عنوان امير خود آنها معرفي نمايد از اين
را بررسي كند خواهد ديد كه انتخاب ابوبكر انتخابي  سيره عمرو اگر كسي  بپذيرند،

) رض( )ابوبكر و عمر(نسبت به شيخين به كسي كه ما درست و به جا بوده است، و ا
عن كل عيب و عني الرضا « :اند   و چنان كه گفته! توان گفت؟  ورزند چه مي  كينه مي

  آن كه دوست دارد و راضي است از همه عيب »ولكن عني السخط تبدی الساويا: كليله 
  . كند ها را آشكار مي  شنود است بديپوشد و آن كه ناخ  ها چشم مي
   و امتداد نبوت است آيا دليلي دارد؟اين مقوله كه امامت منصبي الهي  :محمد
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داند و  مذهب مياين سوال را بايد از كسي پرسيد كه امامت را از ضروريات : احمد 
رسد،   كه به ولي فقيه ميو تا آن دهد   قرار مينمايندگاني موهوم  و براي امام ناشناخته

   آيا مسلمان نبايد دليل اين سلسله مراتب را بداند؟، ريماري دامش  و مراجع بي
 ؟هايي دارند  و اين نوع علما چه خصوصيت و شرايط رسيدن به اين نيابت چيست؟

   دليلي هست؟ پيامبر عقيده و باوري در قرآن و سيرهو آيا براي چنين 
تو سخنان من در پر پرسم مرا ببخشيد،  امامت مي دوباره از موضوعه كاز اين: محمد

كه در شريعت هيچ نصي براي امامت علي و ائمه بعد از او نيامده فهمم   چنين ميشما 
   !است

به فرض آن كه پيامبر تصريح كرده باشد كه علي بعد از او خليفه است، و : احمد
كه بهترين دوران اسالم از بينيم   آيا نميخالفت را از او غصب كرده باشد،  صديق

 اول و دوم و ابتداي خالفت عثمان دوران خليفهيت و وحدت و امننظر فتوحات 
   !اجمعين بوده است؟

ركن دين چنان كه بعضي گمان پس برادرم محمد به من بگو اگر آنها با بزرگترين 
و  !است؟  اند چگونه خداوند آنها را در كارها موفق گردانده برند مخالفت كرده  مي

به ميان نيامده و هيچ كس ني از امامت همچنين در طي اين مدت طوالني هيچ سخ
است غصب شده  بن ابي طالب  كه خالفت از صاحب اصلي آن كه عليگفت  نمي
   !است

كند كه او   داللت مي انديشي امير المؤمنين پنهان كردن اين قضيه بر دور: محمد
   .دور بداردخواست تا مسلمين را از تفرقه و اختالف  اين قضيه مي با پنهان كردن

 علياما وقتي امير المؤمنين  گويي درست باشد، آن كه آنچه مي به فرض :احمد
بينيم كه حسن با ميل خود خالفت را به   رسيد مي كشته شد و خالفت به حسن

حق دارد كه از اين ركن بزرگ دست بكشد و آن را به  آيا امام معصومسپرد  معاويه
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و شش ماه بعد از كشته شدن پدرش با ميل  ،تر است كه مقامش از او پايينبسپارد  يكس
  ! خودش آن را به او بسپارد؟
حسن از خوانيم كه بعد از دست كشيدن  هاي تاريخي مي  و در بسياري از كتاب

و مناطق زيادي را فتح كردند ها ادامه داشت و مسلمين   حكومت معاويه سال خالفت،
بسيار خوبي مي در رفاه و امنيت هاي زيادي رسانده و امت اسال  اسالم را به جاهدين 

بودند  واضح است، چون نسلي كه همراه پيامبرپس قضيه . مي بردندزندگي به سر 
اطالع داشته  ره پيامبريو شيوه ديني آنها واضح و روشن است و هر كس از س منشأ

  . باشد در شيوة و روش و رفتار آنها كوچكترين ابهامي را نخواهد ديد
  

   تكفير مسلمانان
اي بسيار مهم و حساس با هم گفتگو  قضيهبيا تا با هم در مورد  !برادر عزيزم :محمد

  . صدر به آن گوش بدهي  با حوصله و سعهكنيم، اميدوارم 
و بايد تعصب كنيم  ميبرادرم محمد ما فقط براي رسيدن به حق با هم گفتگو  :احمد

  . بيندازيمكور را دور 
براي من توضيح خواهم  ، ميداينگونه هستي ناسمش  تا جايي كه شما را مي :محمد

 با اينكه اصل در دين ما اين ،دليل اين همه تكفير مسلمانان و اهل قبله چيست؟كه  ديده
در اجتهاداتي كه براي را و آنها  مسلمين گمان نيك داشته باشيم،است كه نسبت به 

  ! يماند معذور پندار  به خدا نمودهتقرب 
عدالت ترين هو ب داني كه بزرگترين ظلم شرك است، آيا مي !برادرم محمد: احمد

و آن  داد فقط مردم را به يك قضيه دعوت ميها در مكه   سال و پيامبر توحيد است،
   :اينكه

 Èβ r& (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî ( Ÿξ sù r& tβθà) −G s?   
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  )32/  المؤمنون(  
  .»هراسيد آيا نمي  او براى شما معبودى نيستجز پرستش كنيد  را خدا«

چون  و زكات و حج و غيره فرمان نداد، ضوءدر آغاز كار آنها را به و و پيامبر
متمركز بود تا توحيد را در دل اصحاب تثبيت فقط بر توحيد  در ابتدا دعوت ايشان

  . همه چيز بعد از توحيد قرار دارد هو اينگون نمايد،

آنها را متنفر است و ابهامي در آن نيست، اما چرا با تكفير مسلمين اين معلوم  :محمد
  ؟ كنند مي

شيعه  علماي كه ام  به اين نتيجه رسيده ام،  هايي كه من خوانده  براساس كتاب :احمد
مردم مسلمان و علماي آنها را كافر  اي توده هاي  به شكل قابل مالحظهر از ديگران تبيش

كساني كه «: گويد مي 6/62في در جواهر الكالم ن مثال حسين نجبه عنوا اند،  قرار داده
  .»كافرندمخالف هستند به اتفاق  –يعني شيعه  –ل حق هبا ا

   .نگاه كنيم اين سخنان را كار بگذاريم و بايد در اين مورد به سيره مصطفي: محمد
تربيت ايشان اصحابش را بررسي كند و كيفيت  اگر كسي سيره پيامبر :احمد

تمام از هر گونه كاري كه با شرك به شدت و با قاطعيت  كه آن حضرتواهد ديد خ
  : فرمايد و خداوند مي داشته است، شباهت داشته است بر حذر مي

 ¨β Î) ©! $# Ÿω ãÏ øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„   
  )48/  النساء(  

جز  ،بخشد، ولي گناهان  رك به خود را نميش )هرگز(بيگمان خداوند «
  .»بخشد آنرا از هر كس كه بخواهد مي

  . پس هر گواهي در مقابل شرك ناچيز و ساده است
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  . ف كنيميكه مورد بحث ما است تعررا بيا شرك  :محمد
از شريك گرفته شده يعني اينكه  كه در زبان عربي معروف استشرك چنان  :احمد
و شريعت اسالمي اين مفهوم را در آيات زيادي بيان  ايي قرار دهد،ي خدا همتانسان برا

 كردند ميو مانند خدا پرستش  دعا مي كردندها را  مكه كه بتكرده است و كار اهل 
يعني انجام دادن كار براي غير اهللا و برابر قرار دادن نكوهش كرده است پس شرك 

   .اكساني ديگر با خد
گاه و هر از اهللا سوگند بخورد شرك كرده است،پس وقتي انسان به چيزي غير 

كارش مرتكب شرك شده است و اگر معتقد اين  با  ذبح كندغير اهللا حيواني را براي 
سوگند خورد يا برايش حيوان ذبح كرده است همتاي خداوند باشد كه آنچه او بدان 

فر شده است، رساند چنين فردي از دايره اسالم بيرون رفته و كا زيان ميو سود و است 
به او كرده باشد بايد او را بر حذر داشت و اگر به علت جهل و ناداني چنين كاري 

و حتي اگر او به قصد تبرك اين كار را  آموخت كه اين كار جايز نيست و حرام است،
  . كرده باشد باز هم شرك ورزيده است

 نرباني كردو قد خوردن نكردن و سوگ و كمك خواستن و طواف دعا كردنبنابراين 
 و اين چيزي بود كه سالت بايد فقط براي اهللا انجام شوند، او ديگر عبادو نماز و حج 

  . با اهل مكه مبارزه كردپيامبر به خاطر آن ها  
را با اين جديد  يخواهي چه چيز تو ميپس  ،علماي شيعه اين را قبول دارند: محمد

   سخنان به من برساني؟
اري از روحانيون شيعه تازگي دارد، بلكه بعضي از سيبراي بآنچه من گفتم  :احمد

الناضره در الحدائق چنان كه يوسف بحراني  اند،  ف جديدي ارائه دادهيآنها از شرك تعر
كسي كه به دانستم كه  و اي كاش مي«: شرك را اين طور تعريف كرده است 18/153

دارد، با اينكه  فرق چهكفر ورزيده ورزد با كسي كه به ائمه  كفر مي خدا و پيامبرش
  ! امت از اصول دين است؟ متاما
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ما از هيچ كسي  و روحانيون حجت نيستند، اقوال شاذ بعضي از رجال دين: مد مح
يا حتي دراين قسمت  يد و شرك نورزيدن امر نكرده باشد،ايم كه به توح  از علما نشنيده

  . از خود سستي نشان دهد
پرسشي را  60سرار ص ميني در كشف األخ :كند مثال قضيه را روشن مي: احمد
در اين مورد بيان كند او دهد تا عقيده خود را   و خودش آن را پاسخ ميكند  مطرح مي

با توجه به مفهوم « :دهد سپس پاسخ مي است؟ خاك شركآيا شفا خواستن از «: گويد مي
كنيد  شما شرك را اينطور تعريف ميتوان يافت،  را ميشرك پاسخ اين پرسش و معني 
گرفته شود و يا به عنوان خدا و يا كنار خدا كسي پرستش شود يا به خدايي كه در 

تواند بوسيله  اگر بر اين اساس كه خداوند ميشود، اما شريك خدا از او كمك خواسته 
كسي كه خودش را به خاطر دين خدا فدا كرده و جانش را براي خدا داده است نياز را 

پس اي  ،»اين شرك و كفر نيستز خدا به كمك خواسته شود بر آورده سازد كسي غير ا
   ؟دهد  نمايد و چه درسي را مي اين سخن چه چيزي را جايز مي! محمد برادرم

 پس تو مي واضح و روشن است، –قدس اهللا سره  –براي من كالم امام  :محمد
   خواهي چه بگويي؟ 

اده است كه پيامبر و تعريفي از شرك ارائه دخواهم بگويم كه خميني  مي :احمد
راه را و سخن خميني  اند،  اند شرك را اين طور تعريف نكرده  كساني كه بعد از او بوده

  : كند كه برخي عبارتند از ي باز ميزيادبراي كارهاي 
. ك. ن... ها به دنبال شفاي خود باشد   بوسيلة جادو و طلسمتواند    مسلمان مي - 1

  . 94/193بحار االنوار 
. ك. انجام دهد نخواهد  براي آنچه مي... و رقعه ردن با سنگريزه استخاره ك - 2

 . 1/131و الفروع كافي  1/306التهذيب 
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و امام تواند در زمين انجام دهد  عقيده داشتن به اينكه امام هر چه بخواهد مي - 3
 . 95ص  نواراأل ةمرآ... همه زمين است پروردگار 

آب و هوا و تغييرات جوي تصرف  معتقد بودن به اينكه امام در حوادث جهان و - 4
 . كند مي

 . 27/33و بحار االنوار  327االختصاص مفيد ص 
تواند مردگان را زنده كند و آنها را از قبرهايشان بلند  معتقد بودن به اينكه امام مي - 5
  . كند

  . 76ص و بصائر الدرجات  1/457اصول الكافي 
دهد يا   بادت خدا سوق ميپس آيا چنين اعتقاداتي انسان را به سوي بندگي و ع

  ! اند؟  برد كه حتي مشركين مكه بدان معتقد نبوده  به سوي شركي پيش ميانسان را 
هر عملي به نيت بستگي دارد، و امام خميني پذيرفته شدن و نپذيرفته شدن  :محمد

  . كرده استهمين را بيان 
گفته  42ار ص سردر كشف األخميني  را كه براي توضيح بيشتر باز هم آنچه: احمد

بعد از آن كه روشن شد كه شرك يعني خواستن چيزي « :گويد دهم او مي  است ارائه مي
فرقي و  اين اساس كه آن خدا و معبود است و غير از اين شرك نيست، براز غير اهللا 

و اگر كسي از سنگ حاجت بنابراين  ندارد كه از زنده حاجت خواسته شود يا از مرده،
  . »گر چه عمل باطلي استشرك نيست  نياز بخواهد اين

ها را بر اين اساس كه خدا و معبود هستند   گويد كه اهل مكه بت و خداوند به ما مي
ها بين   خواندند بلكه آنها بر اين اساس كه بت به فرياد نميگويد،  ميچنان كه خميني 

  : مايدفر زدند، خداوند متعال مي  ها را صدا مي  بتآنان و اهللا واسطه هستند 
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!$ tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $#   )3/  الزمر(  
و بدانان تقرّب و (گيرند كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر مي«

به ان خاطر كه ما را كنيم مگر بد ما آنان را پرستش نمي: ) گويند جويند، مي توسل مي
   .»خداوند نزديك گردانند

  آنان غير از خدا چيزهايي را به خدايي نگرفتهآنها را رها كرد و گفت كه آيا پيامبر 
به آنها اعتراض كرد و به خاطر همين قضيه با آنها جنگيد و بر ايشان يا اينكه  اند؟

   داد كه اين شرك اكبر است؟توضيح 
شرك ورزيدن به خدا را كه بگويي امام قدس اهللا سره معني خواهي  آيا تو مي: محمد

   يا اين قدر نادان بوده كه آن را براي توده مردم جايز قرار بدهد؟ نفهميده است،
كنم بلكه خداوند متعال كه به ما عقل و دل داده  من در اين مورد قضاوت نمي: احمد

  . نمايد اره قضاوت ميدر اين بدهيم  كه بوسيله آن حق را از گمراهي تشخيص مي
 زرا دوست داريم و آنها ا و ما چون پيامبر ،ستندخدا ني )رح(و بايد بدانيم كه ائمه 

دهيم كه شايسته   اند آنان را دوست داريم و به آنها مقامي را مي  كرده پيروي ميپيامبر 
چنان بريم،  پناه ميقرار بدهيم به خدا و معبود و از اينكه آنان را پروردگار آنان است، 

به خدا سوگند : (كند كه گفت ربن محمد را روايت ميسخن جعف 225كه الكشي در ص 
سود توانيم   را آفريده و برگزيده بينش نيستيم، و نميخداوندي كه ما كه ما جز بندگان 

و اگر ما را عذاب  و زياني به كسي برسانيم، و اگر خداوند به ما رحم كند لطف اوست،
بر خداوند نداريم، و ما سوگند به خدا كه حجتي  اهانمان است،گندهد به خاطر 

و از ما باز خواست شويم  شويم و روز قيامت از قبرها برانگيخته مي و دفن ميميريم  مي
با پناه آوردن به قبر  آنها را چه شده كه لعنت خدا بر آنان باد؟ !خواهد شد، واي بر آنان

بن علي صلوات اهللا  بن حسين و محمد  علي و علي و فاطمه و حسن و حسين و پيامبر
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شما را گواه ... اند   ناراحت كرده و آزار رساندهعليهم خدا و پيامبر و اين ائمه را 
 از فرزندان پيامبر و خداوند تضميني براي نجات من نداده، مگيرم كه من فردي هست مي

اش را مرتكب شوم به   نمايد و اگر نافرماني بر من رحم مياست، اگر او را اطاعت كنم 
   .)شدت مرا عذاب خواهد داد

  
  عصمت 

كنند و از  هميشه از اينكه كساني آيات را بر خالف معاني حقيقي آن تفسير مي :احمد
نمايند در حيرتم  خدا نيست استدالل مي روايات ضعيف براي اثبات چيزي كه در كتاب

  . كنم و تعجب مي
   مثالي بزني؟ گويي مورد آنچه ميممكن است در : محمد
   :فرمايد  خداوند متعال مي :احمد

 $yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. tÎdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z Îγ ôÜ s?   )33/  االحزاب(  
خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را  مي خداوند قطعاً«

  .»پاك سازدكامالً 
  ين آيه براي اثبات عصمت ائمه هست؟ چه دليلي در ا

شود، كسي كه سخنان پيامبر را به ديگران  اينجا از مفهوم آيه استدالل مي :محمد
تواند عيبي در تبليغ رسالت باشد مصون و محفوظ  رساند بايد از همه آنچه كه مي مي

كه  پيام الهي معصوم است، همين طور ائمهپس همان طور كه پيامبر در رساندن  باشد،
  . باشند جانشين پيامبر هستند معصوم مي

به دليل اينكه  است،عصمت پيامبر به خاطر محفوظ ماندن رسالت الزم  :احمد
   :فرمايد  خداوند مي
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 $ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# )3 (÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö©ór uρ 4© yrθãƒ   )4-3/  النجم(  
ورده چيزى جز آنچه آ. گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى «

  .»  وحى نيست كه بر او نازل شده است
 براي گروه مشخصي واجب گردانده است؟ پس چه كسي عصمت را بعد از پيامبر

دليلي پس  باشد بايد متواتر و براي همه مردم معلوم باشد،و اگر در اين مورد حديثي 
  . براي عصمت وجود ندارد

جانشينان  كه بعد از پيامبر در مورد خاندان عليولي آيه به خصوص  :محمد
  . او هستند نازل شده است

علي نازل نشده است، و دليلش اين  اول بايد بدانيم كه اين آيات در مورد آل: احمد
را  كه مجموع آن زنان پيامبريه را در ضمن آياتي ديگر آاين است كه وقتي خداوند 

  . ستايند مي
را خواست و آنان را زير ردا و  سينو حسن و حفاطمه و علي  نازل كرد، پيامبر

تا در كنار همسران پيامبر بركت اين آيه آيه را خواند چادر خود قرار داد و سپس اين 
دوباره و اگر طبق آيه آنها از گناهان پاك شده بودند چرا پيامبر  شود،شامل آن هم ب

   تكرار كرد و براي چيزي دعا كرد كه به فرمان خدا تحقق يافته بود؟
استعمال ضمير مذكور در : اولكند  ولي دو چيز در آيه داللت بر عصمت مي :مدمح

شما را از و دوم معني كلمه الرجس، يعني خداوند  ضمير مونث،به جاي ) يطهركم(
مربوط به كه آيه فقط شود  پس مشخص مي د،ردا ها و گناهان پاك و مصون مي زشتي

  . اهل بيت است
به خاطر آن است ) يطهركم(ه جاي ضمير مونث در استفاده از ضمير مذكر ب :احمد

و هر گاه زنان و  خانواده بود،پرست  كه پيامبر در آيات جزو پاك شدگان بود چون سر
و . گردد شود و شامل همه مي  مذكر استفاده ميه غمردان مورد خطاب قرار بگيرند از صي
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چون  م بودن است؟به معني معصوگفته كه معني پاك كردن از پليدي همچنين چه كسي 
  : فرمايد  گاهي به معني عذاب است چنان كه خداوند متعال ميالرجس 

 š Ï9≡ x‹Ÿ2 ã≅ yèøg s† ª! $# }§ ô_Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ   
  )125/  االنعام(  

  .»آورند آورند كه ايمان نمي و اينگونه خداوند عذاب را براي كساني مي«
 آيد و با توجه به قرينه ها مي  ناخوشنودي و به معني بتو گاهي به معني گمراهي و 

  . شود ها معني آن معلوم مي  ها و داللت 
 اهل بيت پيامبرنمايد كه خداوند   بر اين داللت مي و دعاي پيامبر هيه كريمآو 

نجات داده عذاب آخرت را مورد تكريم قرار داده و گناهانشان را بخشيده و آنان را از 
  . است

   :فرمايد  خداوند متعال مي :دمحم

 $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í öΔF{ $# 

óΟ ä3ΖÏΒ   )59/  النساء(  
از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد و از  !ايد  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»ي نمائيدكارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبردار
از آن امير المؤمنين  و از آن جا كه مشخص است كه امامت و رهبري بعد از پيامبر

ها   دهد و چون او از لغزش بوده است، پس آيه به اطاعت از علي فرمان مي علي
  . معصوم است اطاعت از او واجب است

ند كه علما ك  كند، بلكه نگاه مي  مسلمان قرآن را طبق ميل خودش تفسير نمي :احمد
معني آيه واضح است و آن اينكه اطاعت از خدا و اطاعت اند،   آن را چگونه تفسير كرده

اما اطاعت از امرا يعني وقتي آنها به اطاعت از خدا و  امري جداگانه است، از پيامبر
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 اي از آنها نمي  و اطاعت جداگانه ويژهبايد از آنها اطاعت شود  دهند، پيامبرش فرمان مي
  . درست دنيوي يد مگر در كارهاشو 

امير است اين بحثي جداگانه است كه بعداً به آن  عليبعد از پيامبر اما اينكه 
خدا را : (ه و فرمودنددر مورد اهل بيت خود سفارش نمود و پيامبر. خواهيم پرداخت

ر جايي و آنها را ديعني حق آنها را بدانيد ) در رفتار با اهل بيت من به ياد داشته باشيد
  . و چنان كه شايسته آنان است آنان را دوست بداريدشايسته آنان است قرار دهيد كه 

شخصيت پيامبر به عنوان مبلغ به  اي كه مكملّ اما چرا شما در مورد قضيه :محمد
   دهيد؟  نشان مي را حدت و شدت آيد كه همان وصي است اين همه مي شمار

ما  خواهم، ام معذرت مي يي يا تندي نمودهاگر در گفتگوي خودم درشت خو :احمد
محمد بايد بداني كه اي كاش خدا به دنبال حق و راه درست هستيم، و برادرم به اميد 
بود، كه چنين نيست بلكه علي را از اين فراتر قرار  ميتبليغ در حد تكميل فقط قضيه 
  . اند  ر دادهقرابرتر از پيامبران در حد پيامبران اند و او را اگر نگويم  داده

   !گويد هرگز يك مسلمان عاقل چنين چيزي نمي :محمد
از  ،همه اماميه بر معصوم بودن ائمه«: آمده است 25/350در بحار األنوار : احمد

بر اساس خطا و فراموشي مرتكب  از اينكه عمداًگناهان صغيره و كبيره و بر اينكه آنها 
  . »تفاق و اجماع دارندا ،از تولد تا وفات معصوم هستندگناهي شوند 

  . بايد تحقيق كنيم و مطئمن شويم كه اين روايت صيح است يا نه :محمد
و  هيچ عالمي در مورد اين روايت چيزي نگفته است و آن را رد نكرده است،: احمد
اساس مهمي  ءعلماآن دليلي است بر اينكه مورد قبول است و عدم مخالفت  رد نكردن

 ند چون انسان هستند،نك دانيم كه پيامبران گاهي فراموش مي مي و ما باشد،  در عقيده مي
  . آيد و اين عيبي در رسالت به شمار نمي

   ي؟گويي دليلي دار آيا براي آنچه مي :محمد
  : فرمايد مي پيامبرخداوند متعال با سرزنش  :احمد
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 $ x tã ª! $# šΖ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9   )43/  التوبه(  
  .»خشيده است چرا به آنها اجازه داديد تو را بنخداو«

  : فرمايد و مي

 }§ t6 tã #’ ¯<uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çν u™!% ỳ 4‘ yϑ ôãF{ $#   )2-1/  عبس(  
  .»از اينكه نابينائي به پيش او آمد !چهره در هم كشيد و روي بر تافت«

بدر فديه گرفت سرزنش كرد و از اسيران و خداوند پيامبرش را به خاطر اينكه 
  : فرمود

 Ÿω öθ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ öΝ ä3¡¡ yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝ è? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã   
  )68/  االنفال(  

به عنوان (اگر حكم سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه «
  .»رسيد  به شما مي) ايد  فدية اسيران گرفته

لي و بهتر است يعني كارش شود كار او مخالفت با او و در مورد اشتباه پيامبر گفته مي
و . باشدتر  در حقيقت درست است اما او بايد همواره كاري را بكند كه كاملتر و درست

سر زده است  نيز تنها پيامبر ما اينگونه نبوده است بلكه خطا و لغزش از پيامبران ديگر
دچار لغزش شد از  و نوح و از آن درخت خورد،كه دچار لغزش شد  مانند آدم

خواست كه پسر كافرش را نجات دهد و همچنين موسي با كشتن قبطي دچار خدا 
اند بيان كرده است، چون كه سر   و خداوند كاري را كه آنها مرتكب شدهلغزش گرديد، 

  . زدن چنين كاري از آنها شايسته نيست زيرا آنها بندگان برگزيده و افضل خدا هستند
براي شماري   د و نيز آنها بركات بيشماري دارن  ولي اهل بيت فضائل بي :محمد
  . امت دارند
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 اين مورد بحث ما نيست چون ما هر دو اتفاق نظر داريم كه اهل بيت پيامبر :احمد
من اشكال  يچيزها كه براولي بايد در مورد بعضي از  داراي فضايل و مناقبي هستند،

  : آيد گفتگو كنيم و آن اينكه  پيش مي
و حديث ليلي از قرآن دچه  باشد،  علي مي لاز آحديث كساء شامل پنج نفر  - 1

   ؟براي داخل كردن ديگر در تطهير و عصمت هست
بعد از پدرش وصي  –زين العابدين  –بن حسين  كه عليگويد  كدام دليل به ما مي - 2

 ! با اينكه وقتي پدرش كشته شد او كوچك بود؟ او بوده است،و جانشين 
  را شامل نشده است؟چرا تطهير همه پسران و دختران حسين  - 3
 ايم؟   چرا فرزندان حسن را از دايرة عصمت و امامت بيرون كرده - 4
معصوم قرار  انداشت چرا فقط باقر از ميان ديگرزين العابدين فرزندان زيادي  - 5

 داده شده است؟ 
  ! مي شودهمين سوال مطرح او هم در مورد فرزندان باقر و ائمه بعد از و همچنين 

  . زيادند كه بايد به صحت آن يقين كردال بر عصمت ائمه هستند كه درواياتي  :محمد
باشند زيادند، از آن جمله روايتي   و همچنين رواياتي كه بر ضد اين مفهوم مي :احمد

هر كس بگويد پيامبر فراموش «: بيان كرده كه 160ص است كه عالمه صدوق در عقايد 
ئمه از سهو و فراموشي أ دس بگويو هر ك شود، ها شمرده مي كرده است از افراطي نمي

   .»است كه لعنت خدا بر آنان بادمصون هستند از مفوضه 
اين است كه  –يعني شيعه  –مذهب آنان «: آمده است  )5/205(و در مجمع البيان 

  . »دچار سهو و فراموشي شوندرسانند ممكن است  ائمه در غير از آنچه از سوي خدا مي
نفي سهو و «: آمده است  3/240در تنقيح المقال  سپس عقيده متحول شد چنان كه

  . »فراموشي از ائمه از ضروريات مذهب شيعه است
  . ميايدبرحسب نياز و ضرورت در احكام و حتي مسايل عقيدتي تعديل بنابراين 
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احكام را  او آيا اگر مسلماني در مورد امامش كه از ،هنوز برايم روشن نيست :محمد
ها پاك و منزه است برايش خطر و اشكالي   د كه او از لغزشگيرد معتقد باش فرا مي
   دارد؟

 ،توان به پاسخ سوال شما دست يافت، پرسش اين است كه با اين پرسش مي: احمد
بلكه شما  فرق ميان آنها چيست؟هم پيامبر و هم ديگران معصوم هستند اگر بگوييم 

 اند كه پيامبران بدان نرسيده  هايي دست يافته  گوييد كه ائمه به جايگاه و خصوصيت مي
شود كه دليل سخن او چيست و فرمان و  نميو همچنان امام معصوم پرسيده اند،  

توان رد كرد پس همچنين كسي كه نايب امام است به اين شرافت و  اش را نمي گفته
 .و فرمان او را رد كنند نسخد نتوان رو توده مردم نمياز اين افتخار نايل آمده است

ما معتقديم كه مقامي كه  :گويد مي 91ص  االسالميهراين خميني در كتاب الحكومه بناب
چون ائمه كه ما در مورد آنها عقيده  بر ايشان محفوظ است،اند همواره   ائمه به فقها داده

 و اند  از مصلحت مسلمين آگاه بوده اند و كامالً  شده  نميداريم كه دچار سهو و غفلت 
  . »در اختيار فقها خواهد بودد از وفاتشان اين مقام همواره دانستند كه بع  مي

  . اين واليت و نيابت فقيه از امام منتظر است :محمد
د آمده و ادامه يافته است به اگر كسي بررسي كند كه اين نيابت چگونه پدي :احمد

صغري و كبري وقتي بين اهل مذهب اختالف پديد آمد داند كه بعد از غيبت  مي يقين
شوند به چه كسي بايد تحويل گردند قضيه  اموالي كه به عنوان خمس پرداخت مي كه

نيابت به وجود آمد و روحانيون شيعه براي آن كه مردم عوام شيعه از آنها دليل 
  . كارهايشان را نپرسند قضيه نيابت را مطرح كردند

   اي بايد داشت؟ پس به نظر شما درباره ائمه چه عقيده :محمد
د، اما نترين خاندان هست و شريفه چون از خاندان پيامبر هستند بهترين ائم :احمد

ها   و آنها مانند ديگر انسان .خيري ندارندحركت نكنند  اگر آنها طبق رهنمود پيامبر
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و به زند و به رحمت و آمرزش الهي اميدوارند  انسان هستند و گناه هم از آنها سر مي
  . مقام دارند او تعاليوند نزد خدا و خضوع در برابراندازة اطاعت 

اولين نگاه براي  !اي علي: (فرمود ربگويد كه پيام مي 62قمي در معاني االخبار ص 
   ).تو حالل است و نگاه دوم برايت جايز نيست

بار خدايا آنچه را : (گفتآمده است كه امير المؤمنين علي  82و در نهج البالغه ص 
  . )اگر باز گناه كردم باز مرا بيامرز ز،بيامرداني   كه تو از من بهتر مي

اي كه در  هآمده است كه علي در خطب 216در خطبه شما  335و در نهج البالغه ص 
زيرا  از گفتن سخن و يا مشورة عادالنه دست نگاه نداريد؛: (... صفين ايراد كرد فرمود

  ). نباشدمن باالتر از آن نيستم كه اشتباه نكنم و ايمن نيستم كه كارم اشتباه 
شوند و به رحمت  كنند كه آنها مرتكب گناه مي خودشان اقرار مي) رح(اينگونه ائمه 

دوست داشتن هر انساني اين است كه شما كسي را كه و آمرزش الهي اميدوارند و نشانه 
رفتار قرار دهي كه شايسته اوست و با او صادقانه داري او را در جايگاهي  دوست مي

تأسي جويد  ت كسي است كه به سرور آقاي اهل بيت پيامبركني، و انسان خوشبخ
  . اقتدا نمايد رهنمود آن حضرتايشان طبق سپس به آل و خاندان 

  
  تقيه 

در بر دارم كه شما در همه كارهايتان، خولي من  كني، بسيار خوب گفتگو مي: احمد
  . شماست چون كه تقيه از ضروريات مذهب كنيد، تقيه ميحال خطر و در حال امنيت 

كنيد كه آنها بزدل هستند و حق را اعالم  كنيد و شيعه را متهم مي شما ستم مي: محمد
شروع مو تقيه را ما  شود، بايد بدانيد كه فقط در مواقع ترس از تقيه استفاده مي ند،نك نمي

  . دانند  جايز مينيز ما آن را برادران اهل سنت دانيم و همچنين  و جايز مي
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تقيه يعني كتمان « :گويد ق عالمه مفيد آمده كه او ميعقائد الصدودر شرح  :احمد
نكردن با آنها در آنچه و همكاري  از مخالفين،حقيقت كردن عقيده و كتمان حق و پنهان 

  ). شود يا دنيوي ميسبب زيان ديني 
تقيه  :اند كه گفت صادق روايت كرده رهاي زيادي از جعف اي شيعه در كتابمو عل

دانم  و تا جايي كه من مي است و هر كس تقيه نكند دين ندارد،ران من دين من و پد
آمده كه از نكرده است به جز آنچه در مورد عماربن ياسر از اصحاب تقيه هيچ كسي 

اگر آنها باز تو را اذيت كردند تو  :به او گفت و پيامبر كفار به نيكي ياد كرد،معبودان 
  . ات در خطر نيافتد كن تا زندگي يعني تقيه )هم باز همين كار را بكن

و من تكرار  رواياتي را كه تو بيان كردي با آنچه من گفتم مخالفتي ندارند،: محمد
شود كه مسلمان بيم آن را داشته باشد كه  كنم كه از تقيه فقط در مواقعي استفاده مي مي

  . شد جاني خواهد اندچار زي
و  شود، همه كارها از تقيه استفاده ميتقيه از اين فراتر رفته است بلكه در  :احمد

   :كنم ذكر مي دليلش را ذيالً
: كند كه گفت امام معصوم روايت مي از 72مرتضي انصاري در رساله التقيه ص   - 1

  ). رسد گسترة تقيه وسيع است و هر كس در هر چيزي تقيه كند به او پاداش مي(.. 
كند كه  صادق روايت مي از امام 4/278الوثقي  ةالعروخوئي در التنقيح شرح   - 2

يا اگر تقيه كرديد و سوگند خوريد اشكال  ،كنيد كاري را كه از روي تقيه مي( :گفت 
 ). ندارد
اب حضور الجماعه استحب(تحت عنوان بابي هست  5/383در وسائل الشيعه   - 3

كه اگر ). للتقيه و القيام في الصف االول –اي االمام السني  –به   ديتقيخلف من ال 
مستحب است كه در جماعت  –يعني سني  –مام بود كه اقتدا به او جايز نيست كسي ا

و ابوالقاسم  .حاضر شويد و در صف اول بايستيد و اين كار را از روي تقيه انجام دهيد
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در پاسخ به اين سوال كه نماز خواندن در جماعت  1/26الخوئي در كتاب مسائل وردود 
 ). اگر از روي تقيه باشد صحيح است(كه  دهد مسلمين جايز است يا نه پاسخ مي

برد و دليل آن روايتي است كه ابي يعفور از ابي  زن از زمين و خانه ارث مي  - 4
برد  گويد از او پرسيدم آيا مرد از خانه و زمين زنش ارث مي كند و مي عبداهللا روايت مي

 ز او ارث نميبرد مرد هم ا طور كه زن در اين چيزها از مرد ارث نمي  يا اينكه همان
  برد؟ 

  . برد برد و زن در همه چيز از مرد ارث مي مرد در همه چيز از زن ارث مي :گفت
ما اين «: گويد آمده در توضيح اين روايت مي 4/154طوسي چنان كه در االستبصار 
با ما مخالف چون همه مخالفان ما در اين مسئله  كنيم سخن امام را بر تقيه حمل مي

و هر  نيستند، قدر اين مورد با ما مواف –يعني اهل سنت  –از عامه  هستند و هيچ كس
  . »اي كه اين طور باشد تقيه در آن جايز است مسئله

  . كنند توان تقيه كرد و فقط سني نيست كه با او تقيه مي ميگويا با شيعه هم بنابراين 
ه كند و هم تواند از تقيه استفاد  قيه امري مستحب است و مسلمان شيعه ميت :محمد

  . مي تواند كه تقيه نكند و در اين مورد بر او اشكالي وارد نيست
كسي  :گويد كه ميبرابر سخن كسي گويي پس در  اگر اين طور باشد كه تو مي: احمد

مانند قول امام  و خواند چه كار كنيم؟ كند مانند كسي است كه نماز نمي كه تقيه نمي
كند مانند كسي است كه نماز  ه تقيه نمياگر بگويم كسي ك( :گويد صادق كه مي

گويد عقيده ما در  مي 104در االعتقادات ص و ابن بابويه . ام خواند درست گفته نمي
مورد تقيه اين است كه تقيه واجب است و هر كس تقيه نكند مانند كسي است كه نماز 

  . )خواند  نمي

ن اهل سنت ما از روي اي نيست كه با برادرا اما در اين هيچ مسلمان شيعه :محمد
كنند كه نياز  دانند كه آنان همه در يك كشور زندگي مي  چون آنها مي تقيه رفتار كند؛
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ها   شوند كه دل دارد كه ملت اين كشور در برابر دشمنان متحد باشند و زماني متحد مي
  . باشندپاك 

تقيه  توان وقت مي گويد كه در هر مي 2/201خميني در كتابش الرسائل ص  :احمد
تقيه فقط در زماني كه انسان براي جانش يا چيزي ديگر احساس خطر ( :گويد كرد و مي

د، بنابراين اگر احساس ند واجب نيست بلكه مصالح مختلف سبب وجوب تقيه هستنك
   .)هم تقيه كردن و پنهان نمودن راز واجب است كرد باز خطر نمي
   !هب شيعه استبگويي كه تقيه شعار مذخواهي  گويا تو مي: محمد
 كند،  و واقعيت امر اين حقيقت را براي ما ثابت مي گويند، روايات اين را مي :احمد

نبايد حق را آشكار بگويد و  –در حالت امنيت  –آيا حق را بايد پنهان كرد و مؤمن 
  ! براي عموم مسلمين بازگو نمايد؟

دهند،  رارشايد بعضي طبق عادت هميشگي اين اقوال و اجتهادات را ضعيف ق
با صداي بلند  كه بنابراين ما نيازمند وحدت و ارتباط با آن عالم مجتهد هستيم كسي

و مسلمين شيعه  خواند ضعيف هستند، مي  هايي كه به تقيه فرا  زند كه همه روايت فرياد 
خواند و تاكيد  را به شفافيت و عمل كردن به احاديثي كه هر دو طرف قبول دارند فرا 

زيرا چگونه ممكن  يد قبل از وحدت ظاهري ما همبستگي قبلي داشته باشيم،كند كه با 
داند كه او در دل خود با او  ميزندگي كند در حالي كه است كه انساني با انساني ديگر 

دشمن و مخالف است و معتقد است كه دين او باطل است و به ديگر چيزهايي باور 
   د؟شون ز همبستگي افراد يك جامعه ميكنند و مانع ا تفرقه را بيشتر ميدارد كه 

كند نفرين كنيم آن گونه كه دكتر موسي  شايسته است كه ما تقيه را كه ما را متفرق مي
آن را نفرين كرده است و مانند بعضي از علماي موسوي در كتابش شيعه و تصحيح 

  . شيعه آن را اصل قرار ندهيم
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  علم حديث و تصحيح و تضعيف 
برند كه برادران شيعه آنها به بررسي  ادران اهل سنت گمان ميبعضي از بر: محمد

بنابراين آنها بدترين  اند،  اند اهميت نداده  رواياتي كه از پيامبر و آل بيت او نقل شده
  . كنند سخنان را نثار شيعيان مي

يكي قسمت :شود  حديث به دو قسمت تقسيم مي از ديدگاه علماي حديث، :احمد
ن حديث و قسمت دوم سخني است كه گوينده حديث آن را گفته اسناد يعني راويا

   كنيد؟ شما حديث صحيح را چگونه تعريف مي است،
حديث صحيح حديثي است كه فرد عادل و حافظ آن را از فردي همانند  :محمد

  . خودش روايت كرده است
حديث صحيح بيان كرده شما كلمه مهمي را كه حر عاملي در تعريف  :احمد
يعني فرد عادل شيعه امامي آن را روايت كرده باشد و  )امامي(ن اينكه آكردي و فراموش 

اين مسئله مهمي است و اگر اين شرط در همه احاديث شيعه در نظر گرفته شود اثبات 
  .صحت احاديث شيعه مشكل خواهد بود

  چگونه؟ : محمد
حديث از بيان تعريف بعد  30/206حر عاملي در كتاب خاتمه الوسائل  :احمد

اين تعريف مستلزم آن است كه اگر تحقيق كنيم همه احاديث ضعيف «: گويد صحيح مي
اند مگر  هيچ يك از راويان را عادل قرار ندادهچون علما «اين است كه و علت . »هستند

كه ثقه دانستن . اند و علما فقط آنها را ثقه و مورد اعتماد قرار داده افراد بسيار اندكي را،
  . ت قطعي نيستعدالمستلزم 

هايي كه در احاديث و روايات نقل شده از اهل  ون شيعه طبق بررسييروحان: محمد
  . اند كردهم و حسن و موثق و ضعيف تقسياند حديث را به صحيح   بيت انجام داده

و  گويي مثالي ارائه ندهي، اي ندارند اگر براي آنچه مي تقسيمات فايده: احمد
فظ راويان و فراموشي آنها با اينكه عادل و موثق قرار همچنين ضابطه حضور ذهن و ح
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بزرگان مورد اعتماد از « :گويد مي 30/206و حر عاملي در الوسائل  اند چيست، داده شده
كنند  و غير آنها از ضعيفان و دروغگويان و افراد شناخته نشده روايت ميل اجماع ها

هند، و همچنين در د هي ميدانند و به صحت حديث آنها گوا چون حالت آنها را مي
هايي كه به عمل كردن به آن امر شده است  و معلوم است كه كتاب« :گويد مي 30/244

  . »بسياري از راويان آن ضعيف و افراد مجهول و ناشناخته هستند
گويي خطرناكي است كه شما در فتواي خود از قول يا روايت فرد  اين گزافه :محمد

به دروغ سخني را به امام نسبت داده چون شايد آن فرد  يفي استناد كنيعمجهول يا ض
  . باشد

اينك بنگريم كه علما در مورد بعضي از راويان معروف كه از اهل بيت خيلي  :احمد
   :گويند اند چه مي زياد روايت كرده

است كه از ائمه حديث روايت كرده است،  يبن سعيد يكي از افراد  مغيره  - 1
صد هزار  تقريباً«: كند كه گفت از مغيره روايت مي 1/174مقال مامقاني در كتاب تنقيح ال

بايد بداني كه اين مغيره در سال . »ام  حديث از طرف خودم در احاديث شما جاي داده
  . بوده است ( ه 199(

 20/151سائل جابر يزيد جعفي يكي از راويان حديث است كه حر عاملي در الو  - 2
روايت كرده است و صد و چهل  حديث از باقر هفتاد هزار« :گويد و دربارة او مي

  . »هزار حديث از غير از امام باقر روايت كرده است
ها را خودش از امام شنيده   آيد كه آيا جابر همه اين روايت اينجا يك سوال پيش مي

اين سوال  191الكشي در الرجال ص  اند؟  به او رسيدهيا به واسطه راوي ديگري  است؟
 ابا عبداهللا: بن اعين روايت است كه گفت  از زراره :دهد  يت پاسخ ميرا با اين روا

ام به جز يك   هيچ گاه او را پيش پدرم نديده :گفتدر مورد احاديث جابر پرسيدم؟ را 
  . ده استمو هرگز او نزد من نيا بار،
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را به پس بنابراين استاد جابر چه كسي است كه اين تعداد زياد از احاديث اهل بيت 
  ! و آموخته است؟ا

هاي اساسي و مورد اعتماد شيعه مشخص هستند و از دروغ و جعل   اما كتاب :محمد
دهند و   هاي مراجع ديني خود اهميت مي  مصون هستند، چون كه شيعه به كتاب

  . گذارند دروغ و افترا به آن راه يابد نمي
شيعه هشت تا هستند  هاي معتبر و مورد اعتماد  دانم كتاب  تا جايي كه من مي :احمد

وسائل  بحار االنوار، الوافي، من ال يحضره الفقيه، االستبصار، الكافي، :كه عبارتند از
   مگر اين طور نيست؟ مستدرك الوسائل،ه، الشيع

هاي ديگري هست كه مطالب اين  گويي درست است، و كتاب آنچه مي: محمد
  . دهند  ها را توضيح مي كتاب

و از ميان آن كتاب الكافي را انتخاب  ها،  دازيم به اين كتابان  خوب نگاه مي: احمد
رود و گفته شده كه اين كتاب به امام  ترين كتاب به شمار مي كه نزد شما صحيحكنيم  مي

مهدي عرضه شده و او همه آنچه را كه در آن آمده است درست قرار داده است چنان 
و اينك  ب را بيان كرده است،اين مطل 123كه محمد صادق صدر در كتاب الشيعه ص 

  . كنيم به محتواي اين كتاب و تعداد ابواب آن نگاه مي
  . »كتاب الكافي پنجاه كتاب است«: گويد  مي 6/114كركي در روضات الجنات 

  . وفات يافته است  ه 1076بايد بداني كه كركي در سال  محمدو برادرم 
 مشتمل برسي كتاب استكتاب الكافي : گويد مي 165و طوسي در الفهرست ص 

  . در گذشته است  ه 460طوسي در سال 
   پس چه اتفاقي براي كتاب اصلي افتاده است؟

   و اين مقدار زيادي كه بر اصل كتاب اضافه شده است از كجا آمده است؟
آغاز  را نگاه كنيم،  ه 460و همچنين اگر كتاب تهذيب االحكام طوسي متوفاي سال 

در حديث است  )13590(كه تعداد احاديث آن گويد  مي 4/504الذريعه بزرگ در كتاب 
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 50000كه احاديث تهذيب بيش از گويد  مي 1/360صورتي كه طوسي در عده االصول 
  . هزار حديث هستند

هزار  60000و معلوم است كه تا حدود زيادي از پنجاه هزار بيشتر هستند كه به 
   !يب اضافه شده است از كجا آمده؟رسند پس اين مقدار زيادي كه بر كتاب التهذ مي

اند و كمبود كتاب را جبران   ديگر به كتاب اضافه كردهها را علماي  شايد اين :محمد 
  . اند  نموده

آن اي  اگر كسي بخواهد مطالبي را بر كتابي بيافزايد بايد در كتاب جداگانه :احمد
كند  كه به كتاب اضافه مي مطالب را بنويسد و يا در آغاز كتاب متذكر شود و يا آنچه را

كتاب بنويسد تا با اصل كتاب قاطي نشوند چون اگر با اصل كتاب قاطي بايد در حاشيه 
بنابراين از آنچه حسيني در كتاب  پندارند،  شوند مردم آن را از اصل كتاب مي

بعد « :گويد او مي ،كنم گفته است تعجب نمي 165الموضوعات في االثار و االخبار ص 
بينيم كه  هاي حديث مانند الكامي و الوافي و غيره مي سي و كاوش در مجموعهاز برر
اند تا احاديث و سخنان   از هر دري كه ممكن بوده وارد شدهها و دشمنان ائمه  افراطي

  . »ئمه را خراب كنند و آنان را بدنام نمايندأ

ي شيعه احاديث ها  كه در بزرگترين كتابكند  كه حسيني اقرار ميبينيم  بنابراين مي
  . دروغيني هست

اين به علماي  اند و  شايد آخوندها و مردان مذهبي گذشته اين كارها را كرده :محمد
  . معاصر ربطي ندارد

كافي : گويد مي )34فاسألوا اهل الذكر ص (تيجاني در كتاب عجله نكنيد،  :احمد
كه هزاران حديث گويند  كتاب شيعه يعني اصول كافي، مياست كه بداني كه بزرگترين 

  . دروغين در آن هست
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و همه  شود،  بر بيش از سه هزار اطالق مي» هزاران« )فآآل(و معلوم است كه كلمه 
ماند كه ما آن را  حديث هستند، پس چقدر از كتاب باقي مي 3783احاديث اصول كافي 

  ! صحيح دانسته و به آن عمل كنيم؟
اثر عالمه  »شكن بت«هتر است به كتاب بنابراين براي تحقيق احاديث كتاب الكافي ب

كه پيرامون احاديث كتاب الكافي انجام  يآيت اهللا برقعي در تحقيق ،برقعي مراجعه كنيد
  . داده چيزهاي عجيبي در كتابش بيان كرده است

اند و صحت  اديث را بررسي كردهشيعه اين احمن مطمئنم كه علما و محققين  :محمد
  . اند  كردهند و همچنين وضعيت راويان را بازگو ا  عف آن را بيان نمودهو ض

هاي شيعه كه در مورد بيان احوال راويان حديث   ترين كتاب يكي از قديمي: احمد
الكشي در قرن چهارم هجري وفات يافته  تاليف شده است كتاب رجال الكشي است،

و تعديل راويان سخنان ضد و نقيضي را  او در كتاب خود در خصوص جرح است،
راوي در اين كتاب بيان شده است، سپس كتاب  520گفته است، و فقط شرح حال 

نجاشي در اين موضوع تاليف شده كه بسيار مختصر است و تاكنون من سراغ ندارم كه 
شود و  چه كسي پذيرفته ميكه بتوان در مورد اينكه حديث شيعيان كتابي داشته باشند 

و واقعيت اين  كرد و از آن استناد نمود، به آن اعتماد حديث چه كسي پذيرفته نيست
كند روايت بدون  كه مذهب امامي را تاييد مياست كه هر كس حديثي روايت كند 

اي كه علماي اهل  برعكس شيوه كامالًشود،  پذيرفته ميبررسي و تحقيق در مورد راوي 
   !سنت دارند
  چطور؟ : محمد
چ طالب علمي را امام و يا عالم علماي اهل سنت نه در گذشته و نه اكنون هي :احمد
آن از ضعيف  مگر آن كه آن طالب علم در علم حديث و شناخت صحيحاند   نخوانده

مثال در و اين دانش ارزشمند را خوانده باشد، و بهترين  مهارت و تخصص داشته باشد،
  . هستند... اين مورد احمدبن حنبل و شافعي و بخاري و ابن تيميه و 
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بسياري از احاديثي كه بينم كه  كنم مي هاي ديني را مطالعه مي  كتابمن وقتي  :محمد 
اند علماي شيعه آن احاديث را صحيح يا ضعيف   هاي فقهي و عقيدتي آمده در كتاب
  . اند قرار داده
اي كه اين صحيح  ولي آيا متوجه شده !گويي درست است ولي برادرم آنچه مي: احمد

  علمي و شيوة نقد حديث است يا نه؟  سقرار دادن يا تضعيف بر پايه اسا
  . حديث يا تضعيف آن را ذكر كرده باشندام كه آنها علت تصحيح   نه نديده :محمد
حديث يا نپذيرفته شدن آن گروهي از علماي شيعه معيار براي پذيرفته شدن  :احمد
ف موافق باشد پذيرفته است و اگر مخالكه اگر حديث با مذهب اند  قرار دادهاين را 

باشد مورد قبول نيست پس اگر راوي حديث شيعه امامي باشد و روايت او حكم و 
، و همچنين شود آمده تقويت كند روايت او پذيرفته ميدستوري را كه در مذهب شيعه 

كند با  را تاييد مياگر در بخاري يا ترمذي يا مسلم حديثي آمده باشد كه مذهب شيعه 
اما اگر با مذهب شيعه مخالف  پذيرند،  و آن را مي كنند باز از آن استقبال ميآغوشي 

سندي و عجيب اينجاست كه اگر با همين دانند،  باشد آن را ضعيف و غيرقابل قبول مي
ديث مورد قبول آنها روايت شده حديثي ديگر روايت شده باشد كه با مذهب آنها كه ح

  . دهند مخالف است حديث را غيرقابل قبول قرار مي
  گيري و جر و بحث زياد نياز دارد؟  و سخت دين قضيه به چنين تشدآيا ا: محمد
شريعت به خاطر داشته باش كه علم حديث اساس و پايه  :برادرم محمد :احمد

آيد، و بدان كه علم حديث از ارزشمندترين علوم به  اسالمي و احكام فقهي به شمار مي
نيد احاديث درست را از توا  طبق يك شيوة علمي روشن شما ميرود، چون   شمار مي

هواي نفس و طبق ميل خود  ساسا نادرست تشخيص دهيد، و اين طور نيست كه بر
 و هر عالمي كه در فهم علم حديث بضاعت و سرمايه روايات را رد كنيد يا بپذيريد،

  . دهد هاي عجيب و غريب و ضد و نقيضي ارائه مي بيني كه فتوا اش اندك باشد مي 
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  اقوال شاذ 
و مردم را متفرق كند  مي بچيزهايي كه دين را تخرييكي از خطرناكترين  :احمد

كه حكم آن نمايد فتواهاي متناقض و اجتهادات عجيبي است كه در يك مسئله  مي
  . دهند واضح است علما ارائه مي

هاي  و علت شود، اين امري طبيعي است كه در فتاواي هر مذهبي يافت مي :محمد
   خواهي بگويي؟ اي مي پس خوب چه چيز تازه زيادي و مختلفي دارد،

هاي  نمايد كه يك مسئله به صورت آنچه ما را حيرت زده و وحشت زده مي :احمد
در برابر اين  را امر شمايا اين آشود   نقل مياز يك امام معصوم مختلف و متضادي 

شده تاليف  در مورد كتابي كه دربارة اين مسائلكند و همچنين  فتواها و امام حيران نمي
   !؟يشو حيرت زده نمي

  . نمايند و به آن عمل ميكنند  و خطرناكتر اين كه مردم عوام اين فتواها را گوش مي
گيرند و همه  ميهمه از يك جا سرچشمه اين امكان ندارد، چون ائمه : محمد

  . هاي آنان تناقض و تضادي وجود ندارد هاي درخت نبوت هستند بنابراين در گفته شاخه
ها و دانشمند نماها چنين بلكه آخوند بود، كه تنها قضيه در مورد ائمه ميكاش : مداح

هست هاي زيادي براي اين تناقضات  مثال اند، چون همه از يك جا علم آموختههستند 
  : كه بعضي عبارتند از 

كنند و به  بعضي وجود شخصيت اين فرد را انكار مي :سبأبن   شخصيت عبداهللا - 1
  . نمايند في ميشدت آن را ن

كه چنين كسي وجود داشته و در گويند  بعضي مي ،و از طرفي كامالً بر عكس
  چنان كه سعد قحي و الكشي هر دو در كتاب داشته است،مذهب شيعه تأثير پيدايش 

هايشان المقاالت و الفرق، و رجال الكشي به وجود اين شخصيت و تأثير او در پيدايش 
  . دان اعتراف كردهمذهب شيعه 

  تحريف قرآن  - 2
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در پذيرند   كنند و آن را نمي تحريف قرآن را رد ميخرين شيعه قاطعانه أعلماي مت
اما معاصرين  اند كه قرآن تحريف شده است، كرده آنها ادعا ميصورتي كه گذشتگان 

دهند و گويا يكي از ضروريات   نسبت ميكه اين دروغي است كه به شيعه گويند  مي
نيست بلكه در صورتي كه چنين  ست كه قرآن تحريف نشده است؛اين امذهب شيعه 

ن تحريف شده و اضافه و كم آاند كه قر  علماي گذشته شيعه بر اين اجماع كرده تقريباً
  . شده است

   مشخص نبودن روايت صحيح و ضعيف، - 3
اساس و  خواهد صحت و ضعف احاديث را بداند بر  اي كه مي شيعهبنابراين 

او چون  كند تا اينگونه عقيده و باورش را حفاظت كند، تكيه ميسنت معيارهاي اهل 
درست از نادرست معياري ندارند و  تداند كه شيعه براي شناخت و تشخيص روايا مي

اهل بيت و عدم تمجيد آنها تمجيد «تنها معيار شيعه براي صحيح قرار دادن احاديث 
ن مسلم و مختار چون اهل بيت را بن اعين و محمدب  و حتي افرادي مانند زراره »است
و گاهي اينها جزو افراد ثقه و معتمد هستند و  ستانيد روايتشان مورد قبول است مي

برار بيشتر به كتاب هدايه األبراي آگاهي  كنند، گاهي علماي شيعه آنها را نفرين مي
  . مراجعه كنيد

  ي؟ تواني براي اقوال شاذ مثالي ارائه ده آيا مي: محمد
خميني  1/16حرير الوسيله در ت: كنم را ذكر مي مثالي از فتواهاي خميني :احمد

براي نظافت از ادرار خواه آن آب پاك است  شده كه با آن استنجاءآب «: گويد مي
  . »استفاده شده باشداستفاده شده باشد خواه براي نظافت از مدفوع 

ضوء مبطل و :د از نماز عبارتنت الطبم« :گويد خميني مي 1/280كتاب و در همين 
كنند و اگر از روي  ها در نماز چنان كه ديگران مي تكفير يعني بستن دست....)  ادرار(

آمين گفتن بعد از  و قصداً«... . »را در نماز ببندد اشكال نداردايش ه تقيه كسي دست
. »مگر آن كه از روي تقيه باشد كه در آن صورت اشكالي ندارد ،هتمام كردن سورة فاتح
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براي صحت نماز شرط اين است كه « :گويد  خميني مي 1/119در تحرير الوسيله و 
ها شرط نيست و اگر  ديگر جاهشود پاك باشد و پاك بودن  گذاشته ميجايي كه پيشاني 

  . »آلوده باشند اشكال ندارد

تر است اين است  آنچه معروف و قوي« :گويد ميخميني  2/241در تحرير الوسيله 
  . »ن از راه پشت جايز استكه آميزش با ز

جايز نيست كه شوهر با «: گويد خميني مي 2/279رير الوسيله و همچنين در تح
توان ازدواج كند مگر آن  برادرزاده زنش ازدواج كند و همچنين با خواهرزادة زنش نمي

تواند با   ميازدواج كند يعني يك نفر  نشزتواند با عمه يا خاله  كه زن اجازه دهد اما مي
  . »خاله زنش ازدواج كند و هر دو را هم زمان نگاه دارد

   د؟ان متناقض و عجيب از كجا آمدهپس اين فتواهاي  :محمد
   :توان در امور ذيل خالصه كرد ا مياين فتواها ربه نظر من عوامل و اسباب  :احمد

نسلي كه و توجه نكردن به درك و فهم  پايبند نبودن به كتاب و سنت صحيح، - 1
در احكام  سبب پديد آمدن چنين معضالت و مشكالتي ،آنها نازل شده استقرآن بر 
  . شده است

بينيم كه عالم   و مي اند، هاي گذشته شيعه عقيده را به صراحت بيان كرده  كتاب - 2
كند و چيزي از   اند و بدان معتقد است بيان مي هايي را كه به او رسيده  شيعه هم روايت

 كامالًاش مخالف باشد، اما در اين زمان   گر چه با عقيدهدارد  آن را از ميان بر نمي
از مذهب دفاع دهند و كور كورانه  گويند و فريب مي بينيم كه دروغ مي  برعكس و مي

گويند و با جعل و تحريف آنچه را كه گذشتگان  داري مي  هاي شاخ  كنند و دروغ مي
علي التربه و الجمع بين الصالتين  چنان كه نويسنده كتاب السجود كند، اند انكار مي  گفته

فرض است و بر غير از زمين سجده روي زمين (امام صادق را ذكر كرده كه اين روايت 
و (ي و نظر خود را تقويت كند اين جمله را اما براي آن كه رأ )سجده كردن سنت است
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حذف كرده است تا چنين بنمايد كه دليلي ) تده كردن سنت اسجبر غير از زمين س
دن به و براي پي بر. وجود نداردزمين  راي سجده كردن بر چيزي ديگر غير از خاك وب

 »عثمان خميسكشف الجاني اثر شيخ «به كتاب تناقضات و جعل و فريبكاري تيجاني 
 . مراجعه كنيد

هاي شيعه را   و رسوا نشدن راويان دروغگو، با اينكه اگر روايتمشخص نبودن   - 3
شوند و  دروغگوها جداخوانند كه بايد اين  به اين فرا ميبينيم كه   ميرسي كنيم رب

صادق از امام  253چنان كه در الكشي ص . سازي شوند  از آنها پاكصفوف شيعه 
كند  اگر امام قائم ما ظهور كند از شيعيان دروغگوي ما شروع مي: (روايت شده كه گفت
   ).رساند و آنها را به قتل مي

اگر شيعيان خود را بررسي ( :كاظم روايت شده كه فرموداز امام  8/228و در الكافي 
خواهم ديد كه  كه همه دو دل و مضطرب هستند و اگر آنها را بيازمايمكنم خواهم ديد 

  ). خور نيستبه درد بهمه مرتدند و اگر آنها را بررسي كنم از هزار يكي هم 
اهد و پرهيزگاري اهل سنت گاهي روايت فرد عابد و زعلماي  ،برعكس اين اما كامالً
  . كنند چون در حفظ به خاطر سپردن خوب نبوده است را رد مي
رود اما با سواد و  گويند به دنبال آنها مي است كه هر چه ميمي معذور اع :محمد
  فرا بگيرد و دينش را از كجا بياموزد؟ علم خود را از كجا  دانش پژوه
همراه بودند از ابوبكر و  با پيامبركه گيريم  دين را از كساني ياد نميچرا ما : احمد

ها را داشته است اگر ما همه آنچه   شود او همه دانش  كه گفته مي و از علي  عمر
ست دنيم و در آن دقت نماييم به خير فراواني كرا كه از امام علي نقل شده بررسي 

باط داشته يافت و خواهيم دانست كه او با برادران خود يعني اصحاب پيامبر ارتخواهيم 
. كرده است و هر يك از برادرش علم را نقل مياند   گرفته ياد مياست و آنها از يكديگر 

  . مختص به يك فرد نبوده استعلم و دانش  دانست كه بعد از پيامبرو خواهيم 
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  غلو و افراط در محبت اهل بيت 

و اين  شيعيان گرفتار سوء تفاهم شده، در مورد محبت اهل بيت پيامبر :احمد
  . را تا حد پرستش اهل بيت رسانده استمحبت آنها 
شان يا  را به خاطر محبت و دوستيآيا دوستداران بهترين خاندان روي زمين  :محمد

  : فرمايد  و حال آن كه خداوند متعال در اين مورد مي سرزنش كرد؟توان  مي

 ≅ è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïμø‹ n= tã # ·ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 öà) ø9 $#   )23/  الشوري(  
خواهم جز عشق و عالقه   بگو در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«

  .»خويشاوندي
و منظور از اين آيه مفهومي است كه ابن  بايد منظور اين آيه را بدانيم،: احمد

 هاي قريش  تيره از اي تيرههيچ : گويد ارائه داده است او مياين آيه در تفسير  عباس
من از شما : فرمودبنابراين . داشتبا آن نسبت خويشاوندي  نبود مگر آن كه پيامبر

برقرار خواهم جز آن كه پيوند خويشاوندي كه بين من و شما هست آن را  چيزي نمي
كه شما با من داريد مرا اذيت نكنيد و و نسبتي يعني قريش به خاطر خويشاوندي . داريد

  . آزار نرسانيد كنيد به من اگر مرا ياري نمي
تا درخت آن در كوشد  بزرگترين چيزي است كه مسلمان مي محبت پيامبر :محمد

  . باشد قلبش ريشه بدواند و هر كس دوست دارد كه پيرو و فرمانبردار پيامبر
اي دوست داشت كه ما  را بگونه ولي بايد پيامبر هيچ كس منكر اين نيست، :احمد

  . را دستور داده است
را گر مسلماني از فرط دوستي پيامبر و آل پيامبر اسم يكي از آنان ا: محمد

   كنيد؟ برفرزندانش بگذارد آيا به خاطر اين كار او را مالمت مي
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و يا به نام يكي از خاندان پيامبر چيزي  نامگذاري فرزندان به نام پيامبر: احمد
  . و پرستش كردن آنها چيزي ديگر است است،ديگر 

  . منظور خود را بيشتر توضيح دهيد لطفاً! مدبرادر اح: محمد
اند كه در قرون گذشته در   ايي بر خود گذاشتهه  برخي از شيعيان چنان نام: احمد

 مشيعيان اسهايي نبوده است به عنوان مثال امروزه  او چنين نامو اهل بيت  زمان پيامبر
گذارند  ا و عبدالصاحب ميفرزندانشان را عبدالرضا و عبداالمام و عبدالحسين و عبدالزهر

است كه بايد بنده انجام دهد، زيرا ها بر خالف پرستش و عبوديتي   كه همه اين اسم
  . و حتي اسم او چنان باشد كه او بنده خدا است و كامالً بنده خدا باشد،انسان بايد فقط 

در زباني عربي وسيع و گسترده است و مفاهيم ولي معني عبوديت و بندگي  :محمد
رساند و مترادف با معاني ديگر هم هست پس چرا شما فقط يك جانب   ادي را ميزي

  گيريد؟  آن را در نظر مي
 و از اينكه مفاهيم ديگري را هم مياستدالل از لغت براي معني عبوديت : احمد

شود، و اين را  هاي كالم تشخيص داده مي  امر مشخصي است كه از قرينه رساند، 
بر فرزندان ... گذاشتن نام عبدالنبي يا عبدالرسول، يا عبدالرضا و  توان بهانه براي نمي

فرموده  چون پيامبر هايي شايسته نيست، نامبلكه نامگذاري كردن به چنين  قرار داد،
  . )ها نزد خدا عبداهللا و عبدالرحمان هستند ترين نام پسنديده( :ت سا

  . ستيز اين حديث را ذكر كرده ان 6/21در الكافي و كليني 
هاي اسالمي اسم  فرقهياري از سكنند بلكه ب تنها شيعيان اين كار را نمي: محمد

پس چرا شما  نامند، كنند و آنها را عبد فالن مي صالحان را براي فرزندان خود انتخاب مي
   !كنيد؟ فقط به ما اعتراض مي

دهد  به اين پرسش پاسخ مي 154دكتر موسوي در كتاب شيعه و تصحيح ص  :احمد
اينگونه نامگذاري هاي اسالمي و حتي غيراسالمي   از فرقههيچ يك  :گويد  و مي
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كنند و شيعه تنها گروهي است كه راه بندگي براي غير اهللا را حتي در نامگذاري  نمي
  . گيرد فرزندانش در پيش مي
ز ما دانستند و بيشتر ا ها و اهل مدينه از ما زبان عربي را بهتر مي  و اصحاب و عرب

عبدالنبي يا عبد محمد ناميده را آيا يكي از آنها فرزندش  داشتند، را دوست مي امبرپي
شود؛ چون آنها  هايي يافت نمي  بلكه حتي در نسلي كه بعد از آنها آمده چنين نام است؟

مقيد براي خادم به و كلمه عبد به صورت  باشد، فقط بندة خدا ميدانستند كه انسان   مي
 ورت مطلق اين كلمه به معني بندگي است كه فقط براي خدا ميرود و به ص كار مي

  . باشد 
منظور شما اين است كه هر كس چنين اسمي بگذارد با اينكه در هر نماز به  :محمد

   نمايد كه بنده خداست شرك ورزيده است؟ شهادتين اقرار مي
ه در اعمال انسان اشتبا بايد فرق اشتباه در اعمال را با اشتباه در عقيده بدانيم، :احمد

دليلي براي تواند  كند، اما بيرون نشدن فرد از دايرة اسالم نمي را از دايرة اسالم بيرون نمي
چون اگر ما  اي نكنيم،ماين باشد كه ما اشتباه او را بيان نكنيم و او را به راه درست راهن

نستن آن به كار او با اصرار ورزيدن بر اشتباه خود و جايز دااشتباه او را بيان نكنيم 
و هر گاه در دل منكر را  گيرد، دلش جاي ميو اشتباه در تري روي خواهد آورد  زشت

گرفتار نمايد كه كار درستي است به چيز خطرناكتري  تصديق كند و با زبان اقرار
اگر كسي فرزندش را عبدالنبي بنامد و گمان برد كه او بنده شود به عنوان مثال  مي

  . گرفتار شده استبه شرك مخلوق است 
گناهي بر او اشتباه كند و بعد توبه نمايد و از خطا و اشتباه دوري گزيند و اگر كسي 

را چنين  فراموش كنيم كه او تعالي پيامبرشو ما نبايد فرموده الهي را  نيست،
   :ستايد مي
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منزّه است كسى كه بنده خود را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد  «

تا ) ين عمل را انجام داديمما ا(برد  -كه گرداگردش را پر بركت ساختيم -اقصى
  .» به حق شنوا و بيناست) خدا(آيات خود را به او نشان دهيم، همانا او 

بايد  !نمايد تا بنده او باشد، و برادرم محمد  در برابر خدا فروتني مي آري پيامبر
گفتار و كردار نشانه دوست داشتن بداني كه نشانه محبت اسم گذاشتن نيست بلكه 

  . حان استپيامبر و صال
به سوي  ،گويي چنان كه مي ،هايي بر فرزندان ما را  آيا گذاشتن چنين اسم :دمحم

   دهد؟ شرك سوق مي
گيرند و حتي  قرار مي ها شرك  شرك وسيع است، گاهي كارها و گفته دايرة :احمد

رو هر مسلمان بايد به شدت شوند، از اين  ها سبب شرك مي  و زمانها  بعضي اوقات جا
سبب كردن نو نصيحت در اين مورد و تساهل  پرهيز كند،شرك  دايرةبه د شدن از وار
   !و غيره در مورد محبت اهل بيت افراط نمايند شود تا عوام مي

   پرهيز كرد دليلي هست؟آيا براي وجود خطري كه بايد از آن  :محمد
هايي كه   بلكه چنين روايت ،شوند رود كه عوام دچار افراط مي بيم آن نمي تنها :احمد

  : دهند  اينك ذكر خواهم كرد به صراحت افراط و غلو در محبت اهل بيت را نشان مي

نوار بحار األ. ترند  تر و آگاه عالم ؛ انائمه از پيامبرگويد  روايتي كه مي  - 1
26/193 .  
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و اينكه پيامبران اولوالعزم به سبب محبت ائمه به  برتر دانستن ائمه از پيامبران،  - 2
 . 26/267اند بحار االنوار   عزمي رسيدهمقام اولوال

شده   دعاي پيامبران به خاطر توسل به ائمه و شفيع قرار دادن ائمه پذيرفته مي  - 3
 . است
و  دانند،  و بهشت و جهنم هست ميها و زمين   ئمه همه آنچه را كه در آسمانأ  - 4

 . 1/316اصول كافي  –دانند   آنچه را كه تا روز قيامت خواهد شد مي
ميرند مگر با اختيار خودشان   و آنها نمي ،دميرن  كه چه زماني ميدانند  مه ميئأ  - 5

  . 1/313اصول الكافي 
   ماند؟  پس براي خدا چه صفاتي باقي مي !پناه به خدا :محمد
اما متأسفانه  ها ذكر شده بودند،  گذشته اين حرفهاي   اي كاش فقط در كتاب :احمد

چنان كه . علماي معاصر شيعه نيز بيان شده استاي ه در كتابها   همين غلو و افراط
واال و پسنديده داراي مقامي ئمه أ«: گويد مي 52االسالميه ص خميني در كتاب الحكومه 

جهان هستي در برابر واليت و قدرت آن هاي   ذره ةو خالفتي تكويني هستند كه هم
ما داراي مقامي  و يكي از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه اند، ذليل فروتن و
  . »رسد كه هيچ فرشته مقرب و هيچ پيامبري به آن مقام نميهستند 

شايد مولف از اين سخن قبل از وفاتش برگشته است يا در جايي ديگر  :محمد
  . سخنش را عوض كرده است

اي كاش آنچه دوست داري اتفاق افتاده بود اما او در كتاب چهل حديث ص  :احمد
قبل از آفرينش جهان با  ؛م عزيزم بدان كه اهل بيت عصمت دوست« :گويد  مي 232
انوارشان مشغول تسبيح و قت وو از آن  اند،  اش شريك بوده  در مقام روحاني پيامبر

  ! ؟»و اين حتي از نظر علمي از درك انسان فراتر است تقديس بوده است،



46 وگوي محمد و احمد گفت

با تمام افتخار ما « :گويد مي 103كتاب كشف االسرار ص  لف درؤمتر اينكه  و عجيب
شيعه خداوند را پاك و منزه ملتي همانند هاي اسالمي هيچ   گوييم در ميان ملت مي
  . »داند نمي

توان افتخار كرد و حال آن كه مسلم شيعه چنين  شما را سوگند به خدا چگونه مي
  ! كنند؟ را بيان مي هاي حسين  خواند كه برخي از كرامت هايي را مي  روايت

  است؟  فضايل امام عليشما  منظور :محمد
  : هاي ذيل است   نه منظور روايت: احمد

و سام پسر نوح را براي او زنده گرداند  خداوند اصحاب كهف را براي علي  - 1
  . زنده كرد

 ها و جن  ها به علي سالم كردند و خداوند علي را امام و پيشواي انسان  ماهي  - 2
 . ها قرار داده است 

هاي مسجد   قرار داد و سنگريزه را در دست عليخداوند بهشت و جهنم   - 3
 . كوفه را به ياقوت تبديل كرد

 . قل هو اهللا احد است به منزلة علي - 4
 . تواند مردگان را زنده كند علي مي - 5

 . تا به واليت او اقرار كنند
ها   و اين روايت. علي به رود فرات زد و آن گاه فرات به واليت علي اقرار كرد  - 6

الصراط المستقيم اثر زين العابدين بياضي ذكر در كتاب زيادي همانند اين  هاي  و روايت
  . اند شده

كه  چنين چيزهايي براي محمد !برم  هايي به خدا پناه مي  از چنين لغزش :محمد
ترين بنده خدا بوده است اتفاق نيافتاده است پس چگونه مسلمان عاقلي به خود  محبوب
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تر است و اصالً  به كسي كه مقامش از پيامبر پايين دهد تا اين امور را  جرأت مي
  پيامبر را با او مقايسه كرد نسبت دهد؟ توان  نمي

دست يابم كه نويسنده  من دوست داشتم به كتاب و يا رساله !بله برادر عزيزم :احمد
و از چه چيز آنها را  داد؟ اهل مكه را به چه چيز دعوت مي كند كه پيامبر آن بيان مي

در  دوران مكّي سيزده سال ادامه داشت و پيامبر داشت؟ كرد و بر حذر مي  ينهي م
  . كرد داد و راهنمايي مي طي اين مدت در مكه مردم را دعوت مي

و تاييد اعتنايي   بيشود ولي همين  اشتباه از ابتدا كوچك است و به آن توجهي نمي
اه بزرگ و فراگير شود و شود تا بعدها اشتب  و مسلمانان جاهل سبب مي سوءعلماي 
كه آنچه جز شرك و افراط در دين چيزي بيش نيست به يكي شويم   متوجه ميناگهان 

   :فرمايد خداوند متعال مي اسالم تبديل شده است،ضروريات  واز امور اساسي 

 ¨β Î) ©! $# Ÿω ãÏ øó tƒ β r& x8 uô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$t± o„ 4 

⎯ tΒ uρ õ8Îô³ ç„ «! $$Î/ Ï‰ s) sù #“ u tIøù$# $ ¸ϑ øOÎ) $ ¸ϑŠ Ïà tã   )48/  النساء(  
بخشد و جز آن  كه به او شرك آورده شود، نمى] آن را[به راستى خداوند  «

 بخشد و هر كس كه به خدا شرك آورد، را براى هر كس كه بخواهد، مى
  .»گناه بزرگي را مرتكب شده است

توانيم آن را از دلشان بيرون  اي بگيرد آيا ميجنادان و بعد از آن كه در دل مردم 
   بياوريم؟
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  صحابه 
مسئله عدالت صحابه و درستكاري و راستگويي آنها در رساندن شريعت و  :احمد
احترام قائل شدن به آنان از اموري است كه اهل سنت و شيعه در آن به شدت همچنين 

   نظر شما چيست؟ اختالف دارند،
زندگي  توان به همه كساني كه در مكه يا مدينه با پيامبر است كه نمي مسلّم :محمد

چون كه جامعه مدينه  صحابي و عادل گفت و روايت آنها را پذيرفت، برده اندبه سر 
و زد و  چنان كه خداوند بيان داشته است آكنده از منافقان و دشمنان دين بوده است،

جمع  پيامبري از كساني بود كه پيرامون تعدادا شيوة يبه خاطر دنخورد با يكديگر 
  . دانيم را ما صحابي نميآنها اند   كساني كه اينگونه بودهشده بودند بنابراين 

هاي آنان شركت نكردن در  و نشانه اند، بايد گفت كه منافقان مشخص بوده :احمد
سامي ا ، و پيامبرمند نبودنشان به مشاركت در جهاد بوده است نماز جماعت و عالقه

دانست اما بهتر آن بود كه نام برده نشوند زيرا نام بردن آنها فسادي بزرگتري  آنها را مي
 شان بود،اي  هري آنان خود بيانگر حالت درونيو كارها و وضعيت ظا را به دنبال داشت،

  . شناختند بعضي از منافقان را خوب مي و اصحاب
گذاري و بگويي كه اصحاب همه خواهي بين منافقان و اصحاب فرق ب تو مي :محمد

   ؟شود به آنها اعتماد ميكنند و در رساندن احكام شرعي  اند و اشتباه نمي عادل
و حفظ و علم و ايمان فرق بگذاريم اينها اموري هستند كه ما بايد بين عدالت  :احمد

 اند يعني  گوييم همه اصحاب عادل كنند، اما اينكه ما مي با توجه به هر فردي فرق مي
گويند و اين چيزي است كه در آن ترديدي نيست و دليلش فرمودة  اينكه آنها دروغ نمي

   :فرمايد  الهي است كه مي

 šχθ à) Î6≈¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ 

Ν èδθãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã £‰ tãr& uρ öΝ çλ m; 
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;M≈ ¨Ζ y_ “Ì ôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# 

ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $#   )100/  التوبه(  
مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را پيشگامان نخستين «

در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند خداوند از آنان خوشنود 
يشان هم از خدا خوشنودند و خداوند بهشت را براي آنان آماده است و ا

ها جاري است و   هاي آن رودخانه  و كاخدرختان (كه در زير  ساخته است
  .» اين است همان كاميابى بزرگمانند   جاودانه در آن جا مي

خوشنود نخواهد بود و ديانت براساس و مشخص است كه خداوند از دروغگويان 
  . نه در ظاهر و باطن استوار استپيروي صادقا

اما حفظ چيزي است كه آنها طبق طبيعت بشري در آن با يكديگر متفاوتند زيرا هر 
 متفاوتبا يكديگر كند و همچنين از نظر علم و دانش  يك از آنها با ديگري فرق مي

و  روند ترين اصحاب به شمار مي چهارگانه از عالمبينيم كه خلفاي  بنابراين مي هستند،
و بسياري ديگر از دانشمندان  بن كعب و معاذبن جبل بن ثابت و ابي زيدهمچنين 

اصحاب هستند و اين لطف الهي است كه شامل حال آنها شده و بعد از فضل خداوندي 
  . به خاطر توانايي طبيعي هر فرد در فراگيري علم و دانش است

را شود و خداوند اصحاب  د ايمان مشخص است كه ايمان اضافه و كم ميراما در مو
   :فرمايد  ستايد و مي در قرآن مي

 š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪É‹ ©9 $# uρ 

(#ρ uρ# u™ (# ÿρ ç |ÇtΡ ¨ρ š Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $y) ym 4 Ν çλ °; ×ο t Ï øó ¨Β ×− ø—Í‘ uρ 

×Λq Ìx.   
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  )74/  انفال(  
در راه خدا جهاد  اند و اند و مهاجرت كرده كساني كه ايمان آوردهبيگمان «

آنان مؤمنان اند  و ياري كردهاند  و همچنين كساني كه پناه دادهاند  نموده
  .» اى است و روزى شايسته) و رحمت خدا(اند براى آنها، آمرزش  حقيقى

 فات پيامبرگويي پس چگونه مسلمانان بعد از و اگر آن طور است كه تو مي :محمد
 بن ابي طالب  عليجنگند و مردماني عليه خليفه مسلمين  شوند و مي با هم درگير مي

   شوند تا خالفت را از او غصب كنند؟  بلند مي
شوند چنان ممكن است اصحاب دچار اشتباه  كه قبل از همه چيز بايد بدانيم: احمد

  : فرمايد  ميچنان كه خداوند متعال  كه در غزوه احد مرتكب خطا شدند

 ¨β Î) t⎦⎪Ï%©! $# (# öθ©9 uθ s? öΝ ä3ΖÏΒ tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# Èβ$ yè ôϑ pg ø:$# $yϑ ¯ΡÎ) ãΝ ßγ ©9 u” tIó™ $# 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÇÙ ÷è t7 Î/ $tΒ (#θ ç7 |¡ x. ( ô‰ s) s9 uρ $ x tã ª! $# öΝ åκ ÷] tã 3 ¨β Î) ©! $# î‘θà xî 

ÒΟŠ Î= ym   
  )155/  آل عمران(  

 )جنگ احدانان و كافران در مسلم(آنان كه در روز روياروئي دو گروه «
اى از گناهانى كه قبال مرتكب شده  شيطان آنها را بر اثر پاره ،فرار كردند

خداوند آمرزنده و حليم . بودند به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشيد
  .» است

 كه اصالًل آ هايي ايده  خواهند اصحاب را انسان بعضي از نويسندگان معاصر مي
  آنها انسان بودهاما چنين نيست بلكه در حقيقت  زند نشان دهند،  سر نمي اشتباه از آنها

اما خداوند آنها را بخشيده و اند   شده اند و گاهي دچار اشتباه مي كرده ميكه اجتهاد اند 
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اجتهاد بعضي از نها رخ داده به سبب آكه بين  و اختالفاتي است،  توبه آنان را پذيرفته
  . اند و خداوند آمرزنده و مهربان است  جتهاد خود به خطا رفتهدر اآنها بوده است كه 

ايست كه  مقولهبه زور گرفته شده است  اما اينكه خالفت از امير المؤمنين علي
اي  و بلكه اختالف اصحاب به خاطر مسئله .علماي معتبر آن را نگفته استهيچ كس از 

اكنون قصاص كرد يا بايد صبر كرد و  راتوان قاتالن عثمان  ديگر بوده و آن اينكه آيا مي
  . اجراي اين حكم را به تاخير انداخت

رساند كافر  را به قتل مي خبر داده كه گروهي كه عماربن ياسر پيامبر: محمد
  . هستند و عمار از ياران علي بوده و در صف او كشته شده است

كافرند بلكه رساند   نفرموده است كه گروهي كه عمار را به قتل مي پيامبر :احمد
يعني كساني كه از حد تجاوز ) رسانند  به قتل ميكه او را گروه شورشيان : (چنين فرمود

اي را كه در قرآن يا حديث به  و ما بايد هميشه معني كلمه پس كفر كجاست؟ اند، كرده
  . تا مقصود آن را درك كنيمكار رفته بدانيم 

اند بر خود  قيام كرده و شوريده علي همه كساني كه عليه امير المؤمنين :حمدم
اين كار را بيان اند و ما بايد براي مردم زشتي  ستم كرده و مرتكب اشتباه بزرگي شده

   .كنيم
اند به   شوريده امير المؤمنين علي هكه آنان را كه علي دخواهي گويا شما مي :احمد

 نخواندهدارم در هيچ جايي هاي تاريخ اطالع  تا جايي كه من از كتابهمه بشناساني، اما 
 به علي اقتدا كنيم چنان كه اوآيا بهتر نيست  ام كه علي عليه آنها سخن گفته باشد، 

تأسي  نبايد بانداد و دستور نداد كه آنها را لعنت كنند پس آيا خود را كافر قرار مخالفان 
   !؟آنها را به خدا بسپاريمبه علي مسئله 

گويد  ميدر كتاب يكصد و پنجاه صحابي دروغين مرتضي عسكر  عالمه سيد: محمد
اند به عنوان مثال   كه افرادي اسمشان در ميان اصحاب قرار داده شده كه حقيقت نداشته

  . عبداهللا بن سبأ
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هاي   ن كه در كتابآشنوم كه وجود چنين شخصيتي را با   همواره ميمتأسفانه  :احمد
نوبختي و فرق الشيعه  108ص شي رجال مانند رجال الكهاي  به خصوص كتابشيعه 
كنند، و  است انكار مياز آن نام برده شده  22ص رق و همچنين المقاالت و الف 22ص 

را  شناسند و احاديث زيادي  گفتگو و بحث ما در مورد اصحابي است كه همه آنها را مي
 مين صحابي دروغيكني و تعداد  بود كه تو ادعا مي اند و اگر آن طور مي  روايت كرده

روايات كه كساني ديگر غير از اين اصحاب معروف در مدينه و مكه و هزاران  بود پس 
   كنيد؟ اند را چكار مي  اعراف آن روايت كرده

ابه في تمييز ذو االصو كتاب االستيعاب هايي همچنون كتاب اسد الغابه   در كتاب
ديث روايات هاي ح  اصحاب و سيره آنها بيان شده است و كتابالصحابه اسامي 
را از همه ع واند، بنابراين فرد منصف كسي است كه موض  آوري كرده  اصحاب را جمع

  . كند گيرد و سپس حكم مي در نظر ميها   جنبه
توانيم  مطرح كردم و آن اينكه چگونه ميگردم به پرسشي كه هم اينك  بر مي: محمد

   بين مؤمنان و منافقان صحابه فرق بگذاريم؟
توان بين منافقان و مؤمنان در  ا بايد اينگونه تصحيح كنيم كه چگونه ميسوال ر :احمد

  فرق گذاشت؟  زمان پيامبر
آيد، و ما آنها را از   كسي به آن نايل نمياست كه جز مؤمنان صحابي بودن افتخاري 

  . شناسيم امور ذيل مي
   و بعد از وفات ايشان در زمان پيامبرسيره آنها  - 1
 و انصار، چنان كه پيامبر مانند دوست داشتن عليدوست داشتن مؤمنان  - 2
هر كس انصار را دوست بدارد مؤمن است و هر كس با انصار دشمني كند منافق : فرمود
 . است
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آنها را دوست داشته است مانند ابوبكر عايشه  دوست داشتن كساني كه پيامبر - 3
 . داشت  ميو ديگر كساني كه پيامبر آنها را دوست  رضي اهللا عنها و فاطمه

  . و فرق نگذاشتن بين مؤمنان اهل بيت ،محبت با همة اهل بيت پيامبر - 4
دوست داشتن براي اين است كه دين ما بر پايه انگشت گذاشتن بر محبت و علت 

  . خدا و دشمني كردن براي خدا استوار است
و روشني است اما آيا نبايد هر يك از اصحاب را به آن اين سخن زيبا  :محمد
   كه شايسته اوست ياد كنيم؟ صورت
دانيم كه خداوند به ما فرمان داده كه از او و از پيامبرش  به يقين مي من و تو :احمد

افراد باشيم و  يها  و نقصها  ما را دستور نداده كه مشغول بيان كمبوداطاعت كنيم و 
هات اصحاب و اما در مورد اشتبا هايي برقرار كنيم،  بتو مناسها   براي اين كار مراسم

   :به ما چنين فرمان داده است خداوند 

 š⎥⎪Ï% ©!$# uρ ρâ™ !% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/ šχθ ä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ öÏ øî$# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \}uρ š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’Îû $ uΖÎ/θè=è% yξ Ïî 

t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   )10/  الحشر(  
: گويند مى] و[اند  آمده] مهاجران و انصار[كسانى كه بعد از آنان «
پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند «

]  هيچ گونه[اند  ببخشاى، و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده
  .» ؤوف و مهربانىپروردگارا، راستى كه تو ر. اى مگذار كينه

آنچه خداوند در مورد اصحاب ما را بدان فرمان داده همين است، و ما را به عيب 
  . اند فرمان نداده است گرفتن و نفرين كردن و ناسزا گفتن به مردماني كه در گذشته
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مذهب  ،كنند كه از معتقد است ميگويا توبه آنچه افراد ناآگاه و عوام شيعه : محمد
  . كني نيست اشاره مي

كنند و به سخن  كنند بلكه آنها از علما پيروي مي عوام از سر خود چنين نمي :احمد
كه به دشنام دادن و لعنت كردن اصحاب و آنها با الهام از رواياتي  دهند، آنها گوش مي

عالمه شيعه نعمت اهللا : زنند رواياتي همانند ن اقدامي ميكنند دست به چني امر مي
داشت كه فقط  گويد عمر دردي در مقعدش مي 1/63االنوار النعمانيه در كتاب الجزائري 

  . يافت با آب مردان تسكين مي
   مفسر شيعه قمي در تفسير

 $ yϑèδ$ tF tΡ$y⇐ sù   )10/  التحريم(  
زين الدين . العياذ باهللا مرتكب فاحشه شدند، كيعني عايشه و حفصه  :گويد مي

كند كه نژاد پليدي داشت و  ادعا مي 3/28بياضي در كتاب الصراط المستقيم ص 
  . مادربزرگش زنا كار بود

كند كه عثمان قبل از آن كه  ادعا مي 3/30بياضي در الصراط المستقيم و همچنين 
  . و عثمان مخنث بود زنا كرد، كار را سنگسار كند خودش با آن زنزنا يكي از زنان 

و عمر ير اين آيه ابوبكر تحت تفس 1/511و در الصافي  1/307و در تفسير العياشي 
  اند   كافر و فاسق قرار داده شده

 ¨β Î) t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρã x x. ¢Ο èO (#θãΖ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρã x x. ¢Ο èO (#ρßŠ# yŠ ø—$# 

# \ø ä. óΟ ©9 Ç⎯ ä3tƒ ª! $# tÏ øó u‹ Ï9 öΝ çλ m; Ÿω uρ öΝ åκ u‰ Ï‰ öκ u Ï9 Kξ‹ Î6 y™   )137/  النساء(  
  : رة النحل سو 90و در تفسير آيه 

 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t±ós x ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä©øö t7 ø9 $# uρ   )90/  النحل(  
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يعني  آمده كه فحشاء 3/151و الصافي  2/381و البرهان  2/289در تفسير العياشي 
  . و البغي يعني عمرابوبكر 

ن و زماكند كه بهترين  ادعا مي 4/92محمد نبي تويسركاني در كتاب اللي االخبار 
است، و حتي مكان براي لعنت فرستادن بر اصحاب دستشوئي و محل قضاي حاجت 

   !طعنه زده است خميني به جامعه اصحاب
   !چيزي را گفته باشدقدس اهللا سره چنين امكان ندارد امام خميني  :محمد
ادعا من با جرأت  :گويد ميني را بخواني آن جا كه ميخنامه   بهتر است وصيت :احمد

هاي ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از وضعيت   ملت ايران و توده م كه وضعيتكن مي
هايي كه عليه اصحاب  و بسياري ديگر از روايات. است اهل حجاز در دوران پيامبر

  . شود از آن دردمند و ناراحت مي هستند كه مسلمان دوستدار پيامبر پيامبر
ما هر زا و دشنام بدهند پس چرا سادوست نداشت كه مردم ن و اگر امير المؤمنين

  ! كنيم؟ ها را تازه مي دشمني ها و سال كينه
ترين و دشوارترين امور است، بنابراين  مردم از سختهاي  تغيير دادن عادت :محمد

همواره بدان پايبند است و  هر كس به هر چيزي عادت كرده و خوي گرفته است
  . آن را عوض كند يا از آن دور شودتواند  نمي

و اصالحي باشد، نه علمي و تربيتي وظيفه علماست كه مجالس آنها مجالسي  :احمد
بذر اختالف و از بين و كاشتن ها  كينه و دشمني اينكه مجالس علما مجالسي براي احياي

بردن وحدت ملي باشد، بايد به ياد داشته باشيم كه اصحاب و رهپويان حق كه بعد از 
تا جايي اسم بزرگان اصحاب را بر فرزندان اند  هداشت ست ميگر را دوياند همد آنان آمده
به اين موارد اشاره توان  از آن جمله مي. گذاشتند و همه چون يك خانواده بودند خود مي

   :كرد 
  . بن ابي طالب ابوبكر و عثمان و عمر پسران علي - 1
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 . عمر و طلحه ناميده بودفرزندش را  بن ابي طالب اسم دو بن علي حسن - 2
 . بود بن ابي طالب همسر عمربن خطاب كلثوم دختر عليام  - 3
و شوهر  بن عفان  ثمانبن عمروبن ع بن علي عبداهللا  شوهر فاطمه بنت حسين - 4

 . بن زبير است  مصعبسكينه بنت حسين 
 :عمربن زين العابدين - 5
 :عايشه بنت علي الرضا - 6
 :الصادق عايشه بنت جعفر - 7
  :عايشه بنت علي الهادي - 8

 كنيم؛ كنيم و زبان خود را از بدگويي محافظت نمي ا پيروي نميپس چرا ما از آنه
را از بين و اختالف نظر محبت و همدلي  ،دشو چون اين كار سبب همدلي و وحدت مي

  . برد  نمي
  

  ره يابو هر
و در آنچه  اند،  در بحث گذشته تو خواستي بيان كني كه اصحاب همه عادل: محمد

ر تو در مورد كسي كه احاديثي روايت كرده كه از نظپس . گويند نميگويند دروغ  مي
   گويي؟ انسان فراتر است چه ميتوانايي 
   يي؟سخن بگو خواهي در مورد روايات بعضي از اصحاب پيامبر گويا مي :احمد
  . بهتر است در مورد بعضي از محدثين گفتگو كنيم :دمحم
  . صحاب سخن بگوييمآيا بهتر نيست در مورد مشهورترين محدثين در زمان ا: احمد
  منظورت كيست؟  :محمد
ر دوسي است آن صحابي كه خودش را وقف خبن ص  منظورم عبدالرحمان: احمد

  . كرد ي نميرفراگيري علم كاكرده بود و جز  پيامبربراي روايت حديث 
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  . شنوم بار است كه اسم اين صحابي را مي براي اولين :محمد
ه و لقبش بيشتر از اسمش اين صحابي به كنيچون  ،دشما قابل مالمت نيستي :احمد

  . است رهيمن ابو هرمعروف است، و منظور 
كتاب شرف الدين موسوي در االن او را به ياد آوردم، عالمه عبدالحسين  بله، :محمد

 سخن گفته و ضعف روايات اين مرد را بيان كرده است،) ابو هريره(از اوارزشمندش 
  . داشته استبوده كه در روايات او تاثير  بلكه اين مرد داراي نوعي جنون

پرسم كه آيا از   نقل كردي از تو مي بر آنچه از موسوينظر  قبل از اظهار: احمد
   اي؟ اند چيزي خوانده  هاي اهل سنت كه در مورد اين صحابي جليل نوشته  كتاب

ام بلكه از بسياري از علماي و روحانيون  حقيقت اين است كه نخوانده: محمد
دارند كه همه احاديث او  كنند بيان مي ام كه وقتي در مورد اين صحابي گفتگو مي نيدهش

   .نادرست است
  . در مورد اين قضيه بحث و مناقشه كنيمبهتر است با دقت و آرامش : احمد
  گويي، خوب اين مرد چه زماني اسالم آورده است؟  درست مي: محمد
اصله صلح حديبيه و خيبر اسالم آورد در سال هفتم هجري در ف ابو هريره: احمد

 بعد از بازگشت پيامبر از خيبر همراه ايشانسپس  در آن زمان سي سال سن داشت، و
بود و هر كجا كه پيامبر  اقامت گزيد و همواره همراه پيامبر به مدينه آمد و در صفّه

  . دخور مي رفت ابو هريره با او همراه بود و اغلب غذا را با پيامبر مي
   !تر بودن حافظه او از ديگر اصحاب است اما آنچه عجيب و غريب است قوي :محمد
شكايت كرد كه  بود، ابو هريره به پيامبر اين به خاطر بركت دعاي پيامبر :احمد
ابو هريره چادرش را  چادرت را پهن كن،( :به او گفت  خوبي ندارد پيامبرحافظة 

دار و ابو هريره چنين   ات نگاه ع كن و به سينهسپس پيامبر فرمود آن را جم پهن كرد،
  ). كرد كرد و بعد از آن هرگز هيچ حديثي را فراموش نمي

  ! اي آيد آيا آن را تحقيق كرده اين روايت عجيب به نظر مي :محمد
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و صحيح است و تنها علماي اند  اين روايت را بخاري و غيره روايت كرده :احمد
هاي شيعه   اند بلكه همچنين در كتاب را روايت نكرده هاي خود آن  اهل سنت در كتاب

در باب معجزات  18/913و در بحار االنوار  1/57اين روايت ذكر شده است در الخرائج 
به پيامبر  شده است روايت كرده كه ابو هريره پيامبر و اينكه دعايش پذيرفته مي

 پيامبر. كنم وش ميشنوم و آن را فرام  زيادي ميمن از تو احاديث ( :گفت خدا
گاه پيامبر دستش آن را پهن كردم آنگويد  ابو هريره مي چادرت را كامالً پهن كن،: فرمود

آن را جمع كن و من آن را جمع كردم و از آن به بعد : سپس فرمودرا در آن گذاشت 
  ). حديثي را فراموش نكردمهيچ 

ي روايت كرده است كه با اما ابو هريره در مدت كوتاهي احاديث بسيار زياد :محمد 
   !آيد توجه به زمان مسلمان شدن او چنين تعدادي متناسب به نظر نمي

كه تعداد احاديثي كه ابو هريره پرسم   تو مي چيز ازقبل از همه  !برادر محمد :احمد
  روايت كرده است چقدر است؟  از پيامبر
  . او روايت كرده است را هزاران حديث: محمد
حديث  2218كنيم، مؤلفان صحاح ستّه و امام مالك در موطاي خود  دقت بايد: احمد

اند، يعني تقريباً همه به اتفاق دو هزار حديث از او روايت   از ابو هريره روايت كرده
 326حديث از او روايت شده است كه  609) بخاري و مسلم(اند، و در صحيحين   كرده

  پس هزاران حديث كجاست؟  اند، حديث را هم بخاري و هم مسلم روايت كرده
ام كه در مورد روايات اين  من اين را از بسياري از ائمه و علماي ديني شنيده: محمد
  . گويند مرد مي

اند چنان كه ابو سعيد   و دانش او را ستوده بيشتر اصحاب و علما ابو هريره: احمد
و ) ش استنهاي دا  ابو هريره ظرفي از ظرف: (فرمود گويد كه پيامبر مي خدري
تري  راويان حديث در زمان خودش حافظه قوي ابو هريره از همه: (گويد مي :شافعي
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تقريباً هشتصد نفر از اهل علم از ابو هريره حديث : (گويد مي :و بخاري). داشت
  ). تري داشت قوي ةاند و او از همه راويان حديث در زمان خودش حافظ  روايت كرده
شود اين است كه ديگر هيچ كسي   از ابو هريره انتقاد مي اما آنچه به خاطر آن: محمد

به تنهايي اين همه حديث را روايت نكرده است، بلكه توانايي ذهني انسان اين چنين 
  . كند چيز غيرعادي را تحمل نمي

به بركت دعايي بود كه  ياد داشتن و فراموش نكردن ابو هريره: اول اينكه: احمد
  . براي او كرد پيامبر
كرده بود، آيا با  او خودش را وقف طلب علم و شنيدن احاديث پيامبر: وم اينكهد

  تواند بيش از اين رواياتي را به خاطر بسپارد؟  توجه به اين امر او نمي
  . گرفتند او شاگردان زيادي داشت كه از او اين احاديث را فرا مي: سوم اينكه
است بعضي قولي هستند و بعضي  احاديث كه ابو هريره روايت كرده: كهچهارم اين

  . فعلي و بعضي تقريري
بعضي از احاديثي كه ابو هريره روايت كرده است اصحاب ديگر نيز آن : پنجم اينكه

  . اند  روايت كرده احاديث ر از پيامبر
شوند از نظر سند صحيح   بعضي از احاديثي كه از ابو هريره روايت مي: ششم اينكه

  . نيستند
  . فقط به فرا گرفتن علم مشغول بود و كاري ديگر نداشت او: هفتم اينكه
انسان چنين توانايي ندارد، آيا چند هزار حديث كه اگر  دگويي شما مي: هشتم اينكه

رسند و انسان در طي چهار سال آن  حداكثر آن را در نظر بگيريم به پنج هزار حديث مي
اينكه آنچه كسي ديگر كه بيشتر از آنچه  اي است يا العاده  را فرا بگيرد و بشنود امر خارق

  كند عجيب است؟  ابو هريره در تمام عمرش شنيده روايت مي
  شايد منظور تو يكي از ائمه معصومين است؟ : محمد
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رسند، و   باشند و به مقام ابو هريره نمي  نه، بلكه آنها مانند بقيه افراد عادي مي: احمد
بن تغلب از   ابان: (گويد ام صادق در مورد او ميكه امبن تغلب است   از آن جمله ابان

  ). من سي هزار حديث روايت كرده است
: گويد كه مي 163بن رباح كه نجاشي در كتاب الرجال خود ص   بن مسلم و محمد

بن يزيد جعفي كه زياد از اهل  و جابر. در مورد سي هزار حديث پرسيدم را امام باقر
پنجاه : كند از او چنين نقل مي 194در ص  ال اوبيت روايت كرده الكشي در شرح ح

  . هزار حديث روايت شد كه جز من كسي آنها را نشنيده است
هفتاد هزار : (كند كه گفت ر روايت مياز جاب 20/151و حر عاملي در خاتمه الوسائل 

ام و يكصد و چهل هزار حديث از كساني ديگر روايت  حديث از باقر روايت كرده
  ). ام كرده
  ! رسد؟ ا تعداد احاديثي كه ابو هريره روايت كرده به تعداد روايات اين مرد ميآي

كه در ) المراجعات(براي آگاهي بيشتر بايد گفت كه عبدالحسين كتابي دارد به نام 
اند بيان كرده و  اين كتاب اسامي افرادي را كه بيش از حد احاديث شيعه را روايت كرده

چرا او اندكي انصاف ننموده و ابو هريره را در روايت از آنها دفاع نموده است، پس 
  تعداد زيادي از احاديث ذي حق ندانسته است؟ 

هاي حديث به حسن سيره   كتاب كه ،اما راويان شيعه رحمت خدا بر آنها باد: محمد
دهند، پس چرا اي برادر احمد به آنها اعتراض   و عدالت و قوت حافظه آنان گواهي مي

  ! كني؟ مي
هاي اصلي   هاي شيعي در كتاب  اي نيست چون روايت در مورد حافظه مناقشه: داحم
 اند، اما درباره عدالت و حسن سيرت اگر كمي دقت كني و بعضي از كتاب  متناقض

و غيره را ورق بزني خواهي دانست كه سيره بعضي از ) رجال الكشي(هاي شيعه مانند  
اند چگونه بوده است، از آن جمله به موارد   كرده راويان شيعه كه خيلي زياد روايت مي

  : توان اشاره كرد  ذيل مي
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: كند كه گفت بن احنف روايت مي  از فرات 90عوف عقيلي، الكشي در رجال ص  -
شنيد  ر بود اما حديث را همانطور كه ميران امير المؤمنين بود او شرابخوعقيلي از يا
  ! كرد روايت مي

و  76ر بود چنان در كتاب رجال الكشي ص ا شرابخوبن دني  ابو حمزه ثمالي ثابت -
 . آمده است 1/191در تنقيح المقال مامقاني 

 دزديد و دربارة او گفته  بن حمزه بطائني اموال معصوم و خمس شيعه را مي  علي -
او از واقفه بود كه ملعون و دروغگويند، مراجعه كنيد به كتاب الواقفيه دراسه : اند 

ير از اينها زيادند، پس بنابراين از ديدگاه شيعه براي روايت حديث و غ. 1/418تحليليه 
هل بيت حمايت كنند و اعه اگر از يعدالت و حسن سيره شرط نيست، و بلكه راويان ش

 ! طرفدار آنها باشند روايت آنها مورد قبول است گرچه اين راويان فاسق باشند
به تو بگويم كه علماي  اما بايد هايي كه تو ذكر كردي  با توجه به همه روايت: محمد

هاي   اند بنابراين در هيچ كتابي از كتاب  مذهب شيعه روايات ابو هريره را نپذيرفته
  . حديث شيعه از ابو هريره روايتي نيامده است

اميدوارم با همين مطلب اين مناقشه را به پايان ! اين از مالحظات مهم است: احمد
  . برسانم

كردند، و از  هاي ابو هريره عمل مي ها و فتوا اديث و گفتهشيعيان نخستين به اح
جمله كساني كه احاديث ابو هريره را بيان كرده حاج ميرزا حسين نوري طبرسي است 

را در كتاب االجاره  كه در كتاب خود مستدرك الوسائل تعدادي از احاديث ابو هريره
و هريره را در كتابش االمالي بيان كرده است، و شيخ مفيد شماري از روايات اب 14/28

و همچنين شيخ صدوق . آمده است 317، 112، 111ذكر كرده است چنان كه در صفحه 
  . رواياتي از ابو هريره را ذكر كرده است) 90- 80(در كتابش معاني االخبار صفحه 

از ابو هريره روايت شده و نيز در  136و همچنين در كتاب كمال الدين در صفحه 
اند، و غير از اين در   ل و ثواب االعمال احاديث ابو هريره روايت شدهكتاب الخصا
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، بنابراين چرا شما قبل از نگاه كردن و است شده جاهاي زيادي روايت ابو هريره ذكر
كه مشكل : يمگو كنم و مي كنيد؟ و برادر محمد همواره تكرار مي اطالع يافتن ادعا مي

هاي اساسي شيعه اطالعي ندارد، و در   جوان حق طلب شيعه اين است كه از كتاب
دهند   اند ارائه مي  مورد دالئلي كه بسياري از داستانسراهايي كه بر منبر پيامبر باال رفته

  . كند پرسد و تحقيق نمي نمي
پس قضيه در مورد ابو هريره آن طور نيست كه بعضي از علماي مذهب : محمد

  گويند؟  مي
د خجسته فردي است كه علماي اهل سنت اجماع اين مر! بله برادرم احمد: احمد

روايات او را  شيعه در گذشتهاند كه روايات او مقبول است و همچنين علماي ديني  كرده
ورزد مگر آن  كند و با او دشمني نمي اند، و هيچ كسي روايت او را رد نمي  پذيرفته مي

  . را دوست ندارد حيح دينجاهلي كه علم ص
زند بپرسي كه چرا  گويد و او را طعنه مي به ابو هريره ناسزا ميو اگر از هر كسي كه 

كني؟ و چقدر از سيره او اطالع داري؟ و اين انسان  به اين صحابي بزرگوار توهين مي
يابي، و بلكه   اي نمي كننده  چه اشتباهي در مورد اسالم مرتكب شده است؟ پاسخ قانع

هاي سني و شيعه را   ماهاست كه كتاباين تحقير بر آمده و محصول گروهي از عالم ن
  . اند  نخوانده

ولي كسي كه احاديث ابو هريره را انتقاد كرده است هدفش خير و روشن : محمد
  . كردن احاديث صحيح نبوي است

كند فقط دليلش يك چيز است و آن اينكه  انتقاد مي هر كس از ابو هريره: احمد 
جويي كند بنابراين راهي جز  بر را عيبخواهد سنت و حديث صحيح پيام اين فرد مي

ترين ناقالن حديث ابو هريره است و او  طعنه زدن به ناقل حديث ندارد، و معروف
  . بيشتر از همه حديث روايت كرده است



63  وگوي محمد و احمد گفت

كساني بودند كه خداوند آنها را  و بايد بدانيم كه ابو هريره و امثال او از اصحاب
ت كنند سنتي كه سرشار از رهنمودهايي است كه برگزيد تا سنت پيامبر را نقل و رواي

دارد بنابراين ما اين اصحاب را به خاطر اين خدمت و ديگر  خداوند آنها را دوست مي
  . داريم هايي كه دارند دوست مي حسن
  

  قريش   دعاي دو بت
در مورد عدالت اصحاب گفتگو كرديم، و اين مسئله را مطرح نموديم كه : محمد

كنند كه اصحاب عادل و درستكار را  برادران شيعه خود را متهم مي بعضي از اهل سنت
  دهند، و عالوه از اين چرا بعضي از اهل سنت به شيعه شايسته آنان قرار نمي  در جايگاه
  كنند؟  كنند كه شيعيان در نمازهايشان عليه اصحاب دعا مي زنند و ادعا مي  ها اتهام مي
كند رازي است بين بنده و پروردگارش  در نماز ميهايي كه انسان  نماز و دعا: احمد

كه كسي ديگر از آن خبر ندارد، اما دعاهاي زشتي هست كه گروهي از علما به خواندن 
  ! دارند هايشان آن دعاها را بيان مي  كنند و در كتاب آن تشويق مي

ن تو را سوگند به خدا آ! دعايي با اين كيفيت در كتابهاي علما موجود است: محمد
  چيست؟ 
و منظور از دو بت خليفه اول ) قريش  دو بت ىدعا(گويند  به اين دعا مي: احمد

 كباشد و همچنين دخترانشان حفصه و عايشه   مي و عمر فاروق ابوبكر صديق
  : اند ن دعا را علماي ذيل ذكر كردهمدنظر هستند و اي

  ). 552(بن علي عاملي معروف به كفعمي در كتابش المصباح   ابراهيم - 1
 . 85/337مال محمد باقر مجلسي در بحار االنوار  - 2
 . 1/337نور اهللا حسيني تستري در احقاق الحق  قاضي سيد - 3
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هاي علما به دروغ جاي   هايي را ديگران در كتاب بديهي است كه چنين دعا: محمد
  . اند   داده

گوييم،  هر گاه چيزي را كه دوست نداريم براي ما مطرح شود مي! سبحان اهللا: احمد
گوييم كه امام از روي تقيه چنين گفته  اند يا ضعيف است، يا مي  ديگران جاي داده

هاي   دهيم و در كتاب است، و اين عذرها را فقط در زمان بحث و مناقشه ارائه مي
 اين. را مردود دانسته باشند ها  ها و كتاب  ايم كه چنين گفته  علماي ديني هرگز نديده

است ذكر  »منظور حسين«كه مولف آن  »مقبول جديد ماالعو ةحتف«نام دعا در كتابي به 
 اي نه نفر از مراجع بزرگ شيعه مياين كتاب مطابق با فتو :گويد ميشده است وي 

  . باشد 
  : كه برخي از آنها عبارتند از

  محسن حكيم  سيد - 1
 ابوالقاسم خوئي  سيد - 2
 روح اهللا خميني  سيد - 3
 حاج سيد محمود حسيني شاهرودي  - 4
 محمد كاظم شريعتمداري  اج سيدح - 5
  الحسن اصفهاني  ابو سيد - 6

  چه كسي تصريح كرده كه منظور از دو بت ابوبكر و عمر هستند؟ : محمد

اند كه منظور از دو بت ابوبكر و عمر   گروهي از علماي شيعه تصريح كرده: احمد
  : ازهستند، و برخي از اين علما عباتند 

  . 552در حاشيه كتاب المصباح كفعمي  ابو السعادات اسعدبن عبدالقاهر  - 1
محمد محسن معروف به آقا بزرگ تهراني در كتاب الذريعه الي تصانيف الشيعه   - 2

10/9  
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 . 85/263مجلسي در بحار االنوار   - 3
 . 326العيون ص  ةقرمحمد كاشاني در   - 4

و هيچ كس را سراغ نداريم كه به اين دعا اعتراض كرده باشد و آن را مورد انتقاد 
اي كه بر  شهاب حسين مرعشي در حاشيه ، بلكه آيت اهللا العظمي سيدر داده باشدقرا

بدان كه ياران و «: گويد نوشته است مي 1/337ي تستري كتاب احقاق الحق نور اهللا حسين
يعني  –اند كه از آن جمله يكي شرح مذكور   هايي بر اين دعا نوشته  علماي ما شرح

از شاگردان فاضل  يكتاب ضياء الخافقين اثر يكاست، و يكي  –كتاب شهاب مرعشي 
قزويني صاحب لسان الخواص است، و شرحي ديگر دارد كه سرشار از فوايد است كه 

بن علي اردبيلي آن را نوشته است مولف از علماي زمان صفويه بوده است، و   مال عيسي
چون  ها مخطوط هستند، و خالصه اينكه اين دعا مورد قبول است  همه اين شرح

پس اين . »اند  آن استفاده نموده ازهاي خود نقل كرده و   بزرگان اين دعا را در كتاب
  . تعداد شرح دليلي است بر اهميت اين دعا و جايگاه آن در دل علماي شيعه

  آيا ممكن است مقداري از اين دعا را بيان كني؟ : محمد

اللهم العن «: آمده استفحه است و در اين دعا دعا طوالني و تقريباً دو ص: احمد
نكرا وحيک و ذين خالفا امرک, و الها و افكيها و ابنتيهام الصنمی قريش وجبتيها و طاغوتي

سولک و عاديا اولياءک و حرفا كتابک و عطا احكامک و افسدا حجدا انعامک و عصيا ر
ان بار خدا دو بت قريش و دو طاغوت آن و دختر( .“..لعنهام و انصارمها اعبادک اللهم 

آن دو را لعنت كن، آن دو نفري كه با فرمانت مخالفت كردند و وحي تو را انكار نموده 
و نعمت تو را ناسپاسي كردند و از پيامبر سرپيچي كردند و با دوستان تو دشمني كردند 

و احكام تو را اجرا نكردند و بندگانت را فاسد كردند بار . و كتابت را تحريف كردند
  ...) رانشان را لعنت كنخدايا آن دو و ياو
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هاي آنان را به هم   خواهد مسلمين را متحد كند و دل عاقلي كه مي آيا مسلمان
  ! كند؟ نزديك نمايد چنين دعايي مي

 ال باهللا العلی العظيمال حول و ال قوة إ                                                                               
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  اسالمي هاي   جشن
كنم كه برادران اهل سنت ما چرا از مراسمي كه شيعيان براي  تعجب مي: محمد

شمارند، و حال آن  كنند متنفر هستند و آن را زشت مي بزرگداشت اهل بيت برقرار مي
دهند كه اهل  كه شيعيان با اختصاص دادن روزهايي در سال براي اهل بيت نشان مي

س سيرت آنها درو از  كنند ند و با آنان تجديد پيمان ميا وااليي بودهبيت داراي جايگاه 
  . آموزند بزرگي مي هاي

اسالمي امري از ديدگاه شريعت  شانيا  قرار دادن مردم در جايگاه شايسته :احمد
  : فرمايد  كه ميرا به خاطر بياوريم است مطلوب و پسنديده، و ما بايد فرموده الهي 

 !$ tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù )7/  الحشر(  
هايي  و از چيزچيزهايي را كه پيغمبر براي شما آورده است اجراء كنيد «

  .»دست بكشيد كه شما را از آن باز داشته است،
  : فرمايد و مي

 ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym   )21/  االحزاب(  
  .“سرمشق و الگوي زيبايي در پيغمبر خدا بر شما است«

نمود  گذاري مي تقريباً بيست و سه سال بعد از بعثت زندگي كرد كه قانون و پيامبر
و هيچگاه  خاصي روزي را تعيين نكرد،اما هيچگاه به خاطر اتفاق  كرد، و امر و نهي مي

مسلمان شدن حمزه و يا جنگ بدر يا فتح مكه و يا حتي روزي را براي بزرگداشت 
  . تعيين نكرديا براي سالگرد تولد حسن يا حسين عباس 

سف باري چون تأهاي   و همچنين بر مناسبت شود، كه از آن درس و پند آموخته
خديجه روزي كشته شدن حمزه و آنچه در غزوه احد اتفاق افتاد و يا وفات ام المؤمنين 

و ما بعد از آنها دانستند  آيا اين مسئله را آنها نمي ...را تعيين نكرد و مراسم به پا ننمود 
  ! منديم؟  ر خير و نيك عالقهاو يارانش بيشتر به ك و آيا ما از پيامبر! ايم؟  به آن پي برده
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شود مانند نماز   حج انجام ميدرنظر شما در مورد بعضي از كارهايي كه : محمد
و يا با  در اسماعيل،به خاطر هاجر مابين صفا و مروه  و سعيدر مقام ابراهيم  نخواند

  تأسي به ابراهيم سنگسار كردن شيطان چيست؟ 
ما را به اين  آيا پيامبر انجام اين كارها دستور داده است؟چه كسي ما را به : احمد

اگر از بسياري از افراد عامي بپرسي كه چرا در حج رمي كارها فرمان نداده است؟ 
   كني؟ مي

و . كنم اين كار را كرده است من آن را مي اد كه چون پيامبرهد دخوابه تو پاسخ 
آيا مگر : گويد به تو ميكني؟ در پاسخ  اگر از او بپرسي كه چرا بين صفا و مروه سعي مي

 اين اين كار را انجام داده و به انجام دادن آن امر نموده است؟ داني كه پيامبر نمي
 اطاعت كردن از فرمان محمده شدت و بفطرت سالم نشانگر ساده و بديهي پاسخ 
و برادر دانند  را نمي كار اين حكمت و فلسفهاز مردم به خدا كه بسياري سوگند و . است
  . به حكمت كار ملزم نيستبردن  مسلمان بايد پيروي كند و به پي ،محمد

ها را به خاطر آن كه خير را دوست دارند انجام  مردم عوام اين جشن: محمد
  . دهند مي
پندارد و  خوب مي ،بدون دليل ،هر جاهلي كه عبادت مخصوصي راسبحان اهللا : حمدا

از  بينيم كه برخي عالم نمايي را مياز طرفي نيز  و كند، گذاري مي دهد بدعت انجام مي
عوام چنان نشان مي دهد براي مردم  وكند  باطل را از طرف خود اضافه ميهاي  عبادت

   !مثل عيد نوروز ند،از شريعت هستها  كه اين عبادت
  ! عيد نوروز چه ارتباطي با دين و با بحث ما دارد :مدحم

و هيچ ارتباطي با هاست   دانم اين عيد سنتي فارس  تا جايي كه من مي: احمد
غسل كردن و روزه دهد كه  آن آخوند فتوا مي اپس چر ،اسالم نداردشريعت و آئين 

  . در اين روز مستحب استگرفتن 
  . اين عيد فارسي فتوايي نداده استدر مورد الم معتبري هيچ ع :محمد
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آمده است  302، 1/98خميني الوسيله  پس با اين فتوايي كه در كتاب تحرير :احمد
از جمله روزهايي كه روزه گرفتن در آن مستحب است ( :دگوي خميني مي چكار كنيم،

كه روزه گرفتن در هاي باشد و يكي از روز هيجدهم ذي الحجه ميروز عيد غدير يعني 
 هاي  گويد از جمله غسل و همچنين مي. )آن مستحب است روز عيد نوروز است

و  .مستحب غسل روز دو عيد است و غسل كردن در روز عيد نوروزهم مستحب است
رسد و اگر آن كار را  دانيم كه مستحب يعني اگر اين كار را بكني به شما پاداش مي ما مي

  نيست، دليل شرعي اين فتوا چيست؟  گناهي بر توانجام ندهي 
در صورتي كه همه اين  خواهي بگويي كه اين كارها بدعت هستند، آيا مي :محمد

  و پند آموختن است؟ كارها براي درس گرفتن 
آيد كه نخست با ادعاي درس گرفتن در روز  بدعت اينگونه پديد مي :احمد

مخصوص با كيفيت شود سپس دعاي  جشن گرفته ميدليل مخصوصي  مخصوصي به
شود و در آن  هايي در مورد اين كار تاليف مي كتابشود، سپس  مخصوصي وضع مي

و آيا ، شود ب داده مييترت... شود و مراسم براي خورد و نوش  روز كارهاي تعطيل مي
مشخص است كه هيچ دليلي از سنت رد؟ دا از رهنمود پيامبراين كار سند و دليلي 
و دوري از صراط مستقيم وجود ندارد و تنها دليل آن هواپرستي  پيامبر براي اين كارها

هاي گمراهي هستند بيشتر شوند فساد و ارتكاب   ها كه راه  بدعتو هر چند . است
مخالفت بيشتر خواهند شد و چيزي كه ريشه و اساس آن فاسد و نادرست است 

  . محصول آن نيز فاسد خواهد بود
  
  
  



70 وگوي محمد و احمد گفت

  عيد غدير 
كنند سخن  برگزار ميكه در مورد مراسمي كه در طول سال شيعيان بعد از آن  :احمد

  . گفتيم، بهتر است در مورد يكي از اين مراسم بحث كنيم
   .كنند دليل دارند الحمدهللا شيعه براي هر كاري كه مي :محمد
  . بيا در مورد عيد غدير بحث و گفتگو كنيم :احمد
ها براي همه شيعيان  ترين مناسبت عيد غدير يكي از بهترين و دوست داشتني :محمد

  . حديث شيعه و سني اين حادثه روايت شده استهاي  است، و در كتاب
و عيد ناميدن اين  بايد براي عيد ناميدن اين روز دليلي شرعي داشته باشيم،: احمد

برابر قرار دهد، و اگر بدون آن را با عيد فطر و عيد قربان فرد عامي شود  روز باعث مي
  . زيادي هستهاي  مناسبتي را عيد بناميم مناسبت دليل هر

  . و قابل توجه نيستنبايد اينقدر سخت گرفت فرد عامي اعتباري ندارد  :محمد
را نصيحت لما كار درست انجام دهند و مردم عوام مقلد علما هستند اگر ع :احمد

بد انجام  شود، و اگر علما كار  خوب ميآورند و اوضاعشان   كنند عوام به حق روي مي
 99دهند چيزهاي عجيبي خواهي ديد چنان كه خميني در كتاب كشف االسرار ص 

در تهران هر كااليي مشتري دارد، و اگر كسي ادعايي خدايي بكند افرادي از : گويد  مي
  . او پيروي خواهند كرد

 بيني كه مفهوم اشتباه سبب شده تا مردم عامي اين روز را روزه  آيا نمي !برادر محمد
و پاداش امري غيبي است كه فقط خدا آن را  د،ربگيرند و معتقد باشند كه پاداش دا

   داند، و دليل اين چيست؟ مي
كني صحيح  خواهي بگويي روايت غدير ضعيف است و فكر مي آيا تو مي :محمد
   نيست؟

بن  خود از يزيدبيا روايت صحيح غدير را بررسي كنيم، امام مسلم در صحيح  :احمد
در محلي بين مكه و مدينه به نام ( :كند كه گفت بن ارقم روايت مي او از زيد حيان و
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و ايشان حمد و ثناي خدا را گفت و  كرد،در ميان ما ايستاد و سخنراني خم پيامبر 
اما بعد اي مردم من يك انسان هستم ممكن است  :سپس فرمود ه نمود و پند داد ظموع

من دو چيز را در ميان شما بعد از خود باقي  كنم، پروردگارم بيايد و من اجابتفرستادة 
به كتاب خدا چنگ پس  خدا كه سرشار از هدايت و نور است،، اول كتاب گذارم مي

و اهل بيت : گفت سپس  و پيامبر به تمسك به كتاب خدا تحريك و تشويق كرد، بزنيد،
ن گفت زيد گفت من، در مورد اهل بيتم خدا را مدنظر داشته باشيد و تا سه مرتبه چني

زنانش از اهل بيت او هستند ولي اهل : گفت، چه كساني هستندمنظور از اهل بيتش 
 آنها چه كسانيند؟حرام است، پرسيد ايشان  و زكات بربيت او كساني هستند كه صدقه 

  . آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس :آنها عبارتند از  :فت گ
من كنت مواله فعلي (: كه پيامبر فرموده استديگري هست  هاي  ولي جمله: محمد

در اين روز بزرگ اين روايت تو با من موافق هستي كه پيامبر اساس  و بر...) مواله 
  . از اصحاب عهد گرفته استيعني روز غدير 

استدالل كرد، براي اثبات احكام بايد از نصوص و آن اينكه  ،يچيز خوبي گفت :احمد
يعني نهج البالغه هاي معتبر شيعه   كتاب از كه در يكيپس اينك يكي از نصوص مهم 

همان قومي ( :ذكر شده كه علي فرمود  3/7اين كتاب در  كنيم، ررسي ميبآمده را  3/7
اند  بيعت كردهبا آنها  كه كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من نيز بر آنچه

حق ندارد بيعت خود را پس  بنابراين كسي كه در بيعت حضور داشته بيعت نمودند،
و  كه حضور نداشته حق ندارد اعتراض كند،كند و كسي انتخاب بگيرد و كسي ديگر را 

اگر آنها بر فردي اتفاق كردند و او را امام پس  از آن مهاجرين و انصار است، اشور
 از فرمانبا ايجاد بدعتي با اعتراض يا است، اگر كسي ناميدند خداوند اين را پسنديده 

با او به خاطر آن كه راهي غير از راه كرد او را باز گردانيد اگر نپذيرفت ي چآنها سرپي
  . مؤمنان در پيش گرفته است بجنگيد
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بايد است يعني بعد از پيامبر  ولي آنها عليبه اصحاب گفت كه  پيامبر: محمد
فت و اين يك دليل واضح در قضيه امامت و خال زمام امور را علي به دست بگيرد،

  . است
و نفرمود ) ولي( :گويد  مي پيامبر كند، كجا بر خالفت و حكومت داللت مي :احمد

: گويد فيروز آبادي صاحب قاموس مي و اين دو كلمه خيلي با هم فرق دارند، )متولي(
   :برند كه در آيه و اما آنچه شيعيان گمان مي«

 $ uΚ̄Ρ Î) ãΝ ä3–Š Ï9 uρ ª!$# … ã& è!θß™ u‘ uρ   )55/  المائده(  
خليفه  داللتي است بر اينكه علي بعد از پيامبر ...)من كنت مواله (يا در حديث 

ه معني دوستي است و اسم از ب »اوو«واليه به فتح  اوست جهالت قطعي و روشني است،
به معني حكومت و امارت است و اسم از  »اوو«آيد، و واليه به كسر  ي و ولي ميآن مول

   .»آيد آن والي و متولي مي
تر بود،  عالقه دارد و او از همه مردم نسبت به دنيا بيشماري  فضايل بيامير المؤمنين 

سوگند به خدا به خالفت ميل و  :ز رسيدن به خالفت در مورد آن گفتبعد ا حتي او
نهج البالغه ). ولي شما مرا به آن فرا خوانديد و مرا بر آن سوار كرديد رغبتي نداشتم

2/184   
كنيم و حال آن كه در غدير  گيريم و شادماني مي كه چرا جشن مي سوال اين است

براي بسياري از اصحاب افتاده و اين اتفاق  دعاي خير شده است، فقط براي علي
  گيريم؟  است يعني بر ايشان دعا شده است، پس چرا براي چنين چيزي جشن مي

و زفه قاسم و ديگر علي ها مانند عيد ميالد  جشن نگرفتن روز غدير و ديگر مناسبت
به معني كاستن از جايگاه كسي نيست  هايي كه در تاريخ اسالمي رخ داده است،  اتفاق

و اگر جشن گرفتن جايز بود ما . است پيروي از رهنمود پيامبربلكه جشن نگرفتن 
  گرفتيم؟  روز عام الجماعه را جشن مي
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   چي؟ !عام الجماعه: محمد
دست به نفع معاويه از خالفت  بن علي  حسن عام الجماعه سالي است كه :احمد

اگر جشن گرفتن  جلوگيري كند،خون مسلمين و با او صلح كرد تا از ريخته شدن كشيد 
اما به آنچه از پيامبر ثابت و ... بود اين روز يكي از بهترين روزها بود  مشروع و جايز مي

  . كنيم او ثبوتي ندارد دوري ميره يو از آنچه در سآن را انجام داده پايبند هستيم  ايشان
  

   گريه براي حسين
ات تغيير كرده است، و غم و  بينم كه بعد از رفتن به حسينيه رنگ چهره  مي: احمد

  . ات سايه افكنده است افسردگي بر زندگي
پيش آمده به ياد بياورد بايد از غم و  اي را كه براي حسين هر كس فاجعه :محمد

   .ناراحتي دلش پاره شود
   كنيد؟ چرا همواره آن را تازه مي، گذشته است قها از اين اتفا  اما قرن :احمد
وفات  غمگين شدن و همچنين گريه كردن جايز است، و وقتي پسر پيامبر :محمد

اصحاب گريه كرد، ديگر  اشك ريخت و همچنين به خاطر وفات حمزه ويافت پيامبر 
  ! پيش آمد هست؟ ابا عبداهللا كه براياي  آيا مصيبتي بزرگتر از واقعهپس 

بلكه طبق ناراحت شدن و گريه كردن فقط تابع عاطفه و احساسات نيستند : احمد
  . ن استرهنمود نبوي آنها را مهار كرد

   چطور؟ :محمد
داري به خاطر از دست دادن عزيز و خويشاوند تا سه روز  ناراحت و عزا: احمد

اش را   دهد تا مدت معلومي عده زن وقتي شوهرش را از دست مي جايز است، و
وقتي پسرش ابراهيم براي ما بيان كرده و  و كيفيت گريه كردن را پيامبر گذراند، مي

و ما چيزي  ريزد،  اشك ميشود و از چشم   دل ناراحت مي: (وفات يافت گفت
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ناراحت  گوييم جز آنچه مورد رضاي خداست، و ما از جدايي تو اي ابراهيم نمي
  ). هستيم
يا همسرش ايم كه پيامبر در سالگرد وفات عمويش  هيچ گاه نشنيده و نخواندهو 

  .! و يا ديگر اصحاب گريه كندخديجه يا حمزه 
   حسين گريه كنم چه عيبي هست؟ ياگر من برا: محمد
بخشيد  داوند موسي را از شرّ فرعون نجاتروز عاشورا روزي است كه خ: احمد

و روز نهم را به آن اضافه روزه گرفته شود وز عاشورا دستور داد تا ر پيامبرين بنابرا
در اين روز  الهي چنين بود كه حسينو تقدير  مخالفت نمايد،كرد تا با يهوديان 

شرعي در آن نيست و مسلمان كشته شود، و اين اتفاق يك امر تقديري بود و هيچ حكم 
و نهي در آن نيست، پس كند نه از تقدير تكويني كه هيچ امر  از تقدير شرعي پيروي مي

و روزه . حسين عزداري كنيمدر روز وفات چه كسي ما را دستور داده كه هر سال 
و  2/134طوسي در االستبصار  :هاي شيعيان بيان شده است  در كتابگرفتن در اين روز 

روايت كرده كه او از پدرش  از ابا عبداهللا 7/337حر عاملي در وسائل الشيعه 
و نهم و دهم را روزه  روز عاشورا را روزه بگيريد،: ند كه فرمودك روايت مي علي

  . شوند معاف ميكه گناهان يك سال بگيريد 

و ). روز عاشورا را روزه گرفت پيامبر( :روايت شده كه گفت و از ابي الحسن
روزه گرفتن در روز عاشورا كفارة گناهان : (كند كه گفت روايت مي جعفر از پدرش
   .)يك سال است

انجام  گيرند وبا روزه نمي در اين روزچه كسي به شما گفته كه شيعيان  :محمد
   جويند؟ به خدا تقرّب نميعبادت 
 شود و تا غروب ادامه دارد،  وقت روزه معلوم است و از طلوع فجر آغاز مي :احمد

را صرف كنيم و ها  چيزي نخوريم و بعد بهترين غذا و اين روزه نيست كه تا ظهر
  . امروز براي حسين ناراحت هستم بگوييم
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دانم كه اين سبب  كه من مي آنگيريد و حال  شما چرا اين مسأله را سخت مي :محمد
  شود؟  منكري نمي

شود بر هيچ عاقلي پوشيده  كه با شريعت در اين روز انجام ميهايي   مخالفت: احمد
  : ها عبارتند از  نيست اين مخالفت

  جيغ زدن و نوحه سرايي كردن   - 1
 و زدن به سر و صورت پاره كردن گريبان   - 2
 زدن خود با زنجير و شمشير و خونين كردن بدن   - 3
  ،در اين روز حسينغلو و افراط كردن در ستايش   - 4
 و تكفير اصحاب لعنت كردن و ناسزا گفتن   - 5
در اين روز و تشويق مردم به خوردن و روزه نگرفتن با اينكه روزه روزه نگرفتن   - 6

 . وز سنت استاين ر گرفتن در
وحدت  ام كه سبب از بين رفتندر دل مردم عو يورزي و دشمن كاشتن تخم كينه  - 7

 . شود  ديني و ملي مي
ر اين روز نبايد با هم دزن و مرد و همچنين  حرام قرار دادن ازدواج در اين روز،  - 8

 ... باشند و 
   .نددان  زها مشخص هستند و همه آن را مييهمه اين چ

است كه دل  كننده  افتاده است چنان ناراحت ي كه براي حسيناما اتفاق :محمد
  . مصيبتي است كه براي مسلمين پيش آمده استكند و اين بزرگترين  سان را پاره مينا

است  بزرگترين مصيبتي كه مسلمين به آن مبتال شدند از دست دادن پيامبر: احمد
هر گاه فردي از شما به ( :فتآمده كه گ چنان كه در حديث ابن عباس آمده كه پيامبر

زيرا كه از دست دادن مصيبتي گرفتار آمد بايد مصيبت از دست دادن مرا به ياد بياورد، 
  . دارمي و مالك) من بزرگترين مصيبت است
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  : گويد  و چنان كه شاعر مي

 غريخملدو اعلم بان املرء   اصرب لكل مصيبة و جتلد
  

  ماند   شه زنده نمييدان كه انسان همبراي هر مصيبتي صبر كن و قوي باش و ب
 فاذكر مصائبک بالنبی حممد  فاذا ذكرت مصيبة تسلوهبا

هر گاه به ياد مصيبتي افتادي و ناراحت شدي مصيبت از دست دادن محمد پيامبر را 
  . ربه ياد بياو
هيچ تاثيري در ما  شود كه وفات حسين اين استنباط وت ترسم از سخن مي: محمد

  ! ندارد
و او مظلومانه  ،و سردار جوانان اهل بهشت است ريحانه پيامبر حسين :مداح

بلكه گفتگوي ما نيست، كشته شد و جايش در بهشت فردوس است و اين موضوع 
شود  اساس گفتگو و بحث ما اين است كه چه كسي منكراتي را كه امروزه انجام مي

هاي شيعي از اين   آن كه در كتابقرار داده و به انجام آن فتوا داده است، و حال  جايز
هايي كه اين امور را منكر دانسته و از آن نهي   كتابله مجارها نهي شده است، و از ك

   :هاي ذيل اشاره كرد  توان به كتاب اند مي  كرده
سرايي از كارهاي جاهليت   نوحه: (بيان كرده كه 82/103مجلسي در بحار االنوار 

  ). است
از سخنان مختصر و «: گويد  مي 2/271من ال يحضره الفقيه  قمي درو ابن بابويه 

  . »سرايي از اعمال جاهليت است  نوحه« :نظير پيامبر يكي اين است  كوتاه و بي
و اين كارها را نكند باز هم هر كس در اين مجالس حضور بهم رساند پس بنابراين 
  . گناهكار است
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سر  سرايي نكند و فرياد واويال وحهو ن ديا اگر كسي به سر و صورت خود نزآ :محمد
  ! گناهكار استندهد باز هم 

راه  را به آنان و ،مردم را نصحيت ليوشركت كند اگر در چنين مجالسي  :احمد
از  2/915محدث حر عاملي در وسائل الشيعه  گناهكار است، درست راهنمايي نكند،

پيامبر خدا از بلند ( : كند كه فرمود امام صادق روايت شده كه او از پدرش روايت مي
  ). سرايي و گوش دادن به آنها نهي نمود  كردن صدا به هنگام مصيبت نهي كرد و از نوحه

اينها دوست دارند با پيروي از اعمال جاهليت خود را همانند آنها قرار دهند پس چرا 
ما هايي در قلب فرزندان   داري بلكه چنين عزا را رها كنند، پيامبر محمدو رهنمود 

چيزي ديگر از و ايجاد شكاف در جامعه شدن از همديگر و تفرقه و گريزان جز كينه 
آيا  شود،  يابد بلكه تازه مي زخم التيام نمي ،آوري زخم و با ياد گذارد، خود به جاي نمي

خردان را  از بيالهي را پيشه كنيم و بهترين رهنمود را پيروي كنيم يا برخي بايد تقواي 
   !هايي غرق كنند؟  مخالفتطن را با چنين وتي بگذاريم تا كش

  
   حج به قبر حسينفضائل 

مفاهيم  كشته شدن حسينبيني كه قضيه بزرگداشت   آيا نمي! برادر محمد :احمد
  ! تواند آن را تصور كند پديد آورده است و زشتي كه مسلمان عاقل نميخطرناك 
   ؟ممكن است با ارائه يك مثال بيشتر توضيح دهي :محمد
اگر طبق خواست الهي است و و دوست داشتن كار نيك حسن نيت و عاطفه  :احمد

به هر سو قدم بر خواهد داشت، چنان كه آگاهانه  آن كوركورانه و نامهار نشود صاحب 
  : فرمايد  خداوند متعال مي
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كرد، قطعاً آسمانها و زمين و هر كه  و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى مى«
  .».شد در آنهاست تباه مى

را به  ها مسلمان شيعهو سودجوا هنما  و اين دقيق چيزي است كه بعضي از عالم
آن انجام دادن كه اند  كه حسين و قبر او را در جايگاهي قرار دادهاند   سمتي سوق داده
  . شايسته نيست

هاي  بايد براي حرف دزني اگر شما به علما تهمت مياين سخن زشتي است،  :محمد
   .دخود دليل بياوري

گفتند برادران شيعه به قبر حسين  شنيدم كه مي بسيار مياز عوام اهل سنت  :احمد
وست ن را بيشتر دشوند و شايد از خانه كعبه آ روند و به آن جايگاهي بزرگ قايل مي مي
ديگر كه قبر بركت فراواني دارد كه اين بركات را در هيچ جايي  ندددارند و معتق مي
كنند و عوام شيعه را به  گفتم شايد اينها غلو و افراط مي با خودم مي يافت، توان نمي

تصميم گرفتم بنابراين  كنند كه از آن پاك و منزه هستند، انجام منكر بزرگي متهم مي
بعد از مطالعه و تحقيق متوجه شدم كه آنچه عوام اهل سنت  ه نمايم،تحقيق كنم و مطالع

در خود دارند نسبت به منكراتي كه شيعه  هاي كه از همسايگان شيع تجربهبا توجه به 
و اين چيزي است كه بعضي از آن  بسيار اندك است،دهند   مورد قبر حسين انجام مي

  . غافلند
گويند ال اله اال  حي است به مردماني كه ميسوگند به خدا كه اين تهمت صري: محمد

   !اهللا و محمد رسول اهللا
مل الزيارت او ك 52ابن بابويه ص و ثواب االعمال  1/324فروع الكافي  در :احمد
زيات قبر حسين برابر با  :كهآمده است  10/348و در رسائل الشيعه  161يه وابن قول

  . ر استو از بيست حج و عمره افضل و برتبيست حج است 

آمده است كه يكي  10/348و در وسائل الشيعه  2/16طوسي و در تهذيب االحكام 
امام  ام،  به جا آورده هام و نوزده عمر  هدنوزده بار حج كرمن  :گفت به امامش از شيعيان 
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ديگر و يك عمره ديگر انجام بده آن وقت ثواب يك بار زيارت يك حج : او گفتبه 
يعني كسي كه به زيارت قبر حسين برود گويا  ،دشو وشته ميكردن قبر حسين برايت ن

آنها مردم را تشويق و اين دليلي است براي اين كه  بيست بار به حج كعبه رفته است،
  . بروند به زيارت قبر حسينكنند تا به جاي كعبه  مي

را ترك نگويند و دعا كردن براي او  شايد منظور اين است كه قبر حسين :محمد
  . اموش نكنندرا فر

معلوم  عليو آيا حتي قبر امير المؤمنين آيا محل قبر حسين معلوم است  :احمد
   است؟

اما در  دوست ندارم فقط حرف بزنم، داني كه وقت من حقايق را ببينم تو مي: محمد
از ابو جعفر صادق روايت شده است كه  13/305در تهذيب الكمال  ،مورد جاي علي

روايت شده كه از مطين  1/138بغداد و در تاريخ ). يستقبر علي مشخص نمحل (
 است كنند قبر چه كسي كه اين قبري كه آنها زيارت ميدانستند  اگر شيعيان مي( :گفت

  ). بن شعبه است  اين قبر مغيره !كردند آن را به جاي زيارت سنگسار مي

شده  داند كه در چه جايي دفن  شهيد شد هيچ كسي نمي وقتي حسينو همچنين 
  ! است

م زيارت يبايد به تو بگويم منظور تعظ با توجه به مطلب تاريخي كه گفتي، :محمد
  . است ش نكردن نوه پيامبرنيست بلكه منظور تشويق به فرامو قبر حسين
اي كاش زيارت حسين  زيارت قبر حسينبه بحث ما در مورد گرديم  بر مي :احمد

از اين فراتر رفته و آن را برابر با هشتاد اما آنها  دانستند،  را فقط با بيست حج برابر مي
آمده است زيارت قبر حسين  52اند چنان كه در كتاب ثواب االعمال ص   قرار دادهحج 

پاداش زيارت قبر حسين  است كه انجام دهنده آن با پيامبر همراه باشد،برابر با صد حج 
از ار عمره مقبول و با هزار شهيد و با هزار حج مقبول و هزرا از اين همه باالتر برده 
هزار غالم كه براي و پاداش هزار صدقه مقبول و پاداش  دار  شهداي بدر و هزار روزه
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و  1/353ين امور در كتاب وسائل الشيعه اهمه . ... اند  اند برابر قرار داده خدا آزاده شده
  . اند  ذكر شده 101/18و بحار االنوار  143كامل الزيارات 

   !كعبه و حج كردن استبه معني كاستن از جايگاه گويي  آنچه مي :محمد
كه براي رفتن به حج و  را ما مقدار پاداشي! گويي برادرم محمد درست مي :احمد

دانيم كه خيلي زياد است، اما به هر حال   رسد مي زيارت كعبه و نماز خواندن در آن مي
افضل قرار از زيارت كعبه ر حسين و زيارت قبكند  با يك زيارت قبر حسين برابري نمي

بيان  2/16و طوسي در التهذيب  1/324چنان كه كليني در فروع الكامي داده شده است 
هر كس نزد قبر حسين بيايد در حالي كه حق او را بداند و در روز غير از : (اند كرده 

ر كس در و ه... نويسد  د خداوند براي او بيست حج مبرور و مقبول را ميروز عيد بياي
روز عيد به زيارت قبر حسين بيايد خداوند براي او پاداش صد حج و صد عمره 

بيايد خداوند به او پاداش و هر كس در روز عرفه به زيارت قبر حسين ... نويسد  مي
  هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار جنگ به همراه پيامبر يا امامي عادل را به او مي

   ).دهد
كه هيچ دارد هاي مردم چنان جايگاهي  ن همه بيت اهللا در دلايبا وجود : محمد

از كعبه و  كنند كه كربالء تاكيد ميبرخي از نصوص  اما :احمد. با آن برابر نيستچيزي 
كند  ابي عبداهللا روايت مياز  101/107مكه افضل است چنان كه مجلسي در بحار االنوار 

بود تو را فضيلت و برتري   نمي كربالخاك به كعبه وحي كرد كه اگر خداوند : كه گفت
آفريدم  بود تو را نمي  و اگر كسي كه در آغوش خاك كربال خوابيده است نمي دادم نمي

و پس برقرار باش و فروتنانه  آفريدم،  نميكني  را كه بدان افتخار مي )كعبه(اي  و خانه
و اگر نه تو را نابود  رو و تابع سرزمين كربال بدان، خوار و بدون تكبر خودت را دنباله

  . اندازم  كنم و تو را در آتش جهنم مي مي
  !! شنوم سوگند به خدا كه اين سخن عجيبي است و براي اولين بار آن را مي: محمد
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اينها نصوص صحيح و معتبري است و بسياري از علماي معتبر ديني شيعه آن  :احمد
  . كنند را تأييد مي
اين خاك به چرا در كتاب خدا ذكري از زيارت  با اين همه فضيلت و پاداش :محمد

  ميان نيامده است؟ 
خداوند ( :پرسيد  آمده كه فردي مي 101/209پاسخ اين سوال در بحار االنوار  :احمد

يادي نكرده  حج خانه كعبه را بر مردم فرض نموده ولي از زيارت قبر حسين
اگر اين ( :م در پاسخ گفتامادر آن نمايان است ، امام پاسخي داد كه آشفتگي ؟)است
آيا از ). بايد گفت كه اين چيزي است كه خدا به همين صورت گذاشته است است،طور 

و آيا اين بهترين دليل بر اين  اين روايات هست،تري بر تناقضات  اين اعتراف واضح
  ! نيست كه اين روايات صحت ندارند

م كه عوام شيعه و حتي اما من بر اين باور هست با توجه به آنچه گفتي، :محمد
دانند كه زيارت كعبه پاداش بزرگي دارد، و  دانند، و مي منصفين آنها قدر بيت اهللا را مي

  . خانه خدا هستندمشتاق زيارت 
گروهي را  مختص قبر حسين هستند،اين فضايل و مزايا از ديدگاه شيعيان  :احمد

روند، چنان  نمياما به حج كعبه كنند كه قبر حسين را زيارت كنند  ام كه آروز مي  يافته
سوگند به خدا دوست دارم كه قبر « :آمده است  10/321كه در كتاب وسائل الشيعه 

  . » ...رفتم  نميكردم و به حج كعبه  حسن را زيارت مي
اند كه نشانگر   دانند چنان كه رواياتي درست كرده  را بيشتر ميخاك كربال و فضيلت 

دهد و خوردن خاك آن جايز است، چنان كه خميني در  مي اين است كه خاك كربال شفا
  . به اين امر فتوا داده است 62ص كشف االسرار 

در برابر اين همه رواياتي كه عوام شيعه كه دوستداران خير و مشتاقان اهل : محمد
   گيرند چكار كنيم؟ بيت پيامبر هستند فرا مي
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كند، بلكه  واي نفس پيروي نميدارد از ه را دوست مي مسلماني كه پيامبر :احمد
با عقل خود  ،شود به دور از احساسات نصوص و رواياتي را كه براي او بيان مي

و بايد به دنبال احاديث صحيح باشد و اگر دوست دارد كه  نگرد، سنجد و به آن مي مي
كرده است، زيرا علي به  پيروي كند بايد كاري را كند كه علي از آل بيت پيامبر

دانسته است، اگر  را بهتر مي پيامبرنزديكتر بوده است و او گفتار و كردار  پيامبر دوران
خواهد يافت و به ياري خدا راهي به سوي شيعه عامي اين كار را بكند خير فراواني 

كه و برادرم محمد بدان كه اين روايات بعدها . خير به روي او گشوده خواهد شد
ن گفتند و كسي آ ود و عالم نماها در دين خدا دروغ ميها از دوران پيامبر گذشته ب سال

  . اند  ساخته شده جا نبود كه از دين خدا دفاع كند
  

  ها  حسينيه
سرايي و زدن به   و نوحه سخني از گريه كردن به خاطر كشته شدن حسين :احمد

  يهدارد تا در مورد حسين ميوا ما را بر آن  زني و خونين كردن بدن، سر و صورت و قمه
  . شوند گفتگو و بحث كنيم  كارها در آن انجام ميها كه اين 
اي  ه شود اما بايد بداني كه پديد ناميده مي  اين محل و مكان گرچه حسينيه :محمد

آنچه كه براي حسين اتفاق افتاد  نيست كه بعدها درست شده باشد بلكه از زمان پيامبر
ا از كشته شدن فرزندش خبر كرده دخترش زهرا ر معلوم و مشخص بود چون پيامبر

بن حسين   عليو همچنين ن كشته خواهد شد به او نشان داد، را كه در آبود و سرزميني 
و به شاعري دستور داد  فرا خواندزد و زنان را در آن اي  وقتي به مدينه باز گشت خيمه

  . سرايي كند و تا سي و چهار روز عزاداري نمود  نوحهتا در سوگ حسين 
خواهد اش  درست به مسئله نگاه كنيم، اگر پيامبر از اتفاقي كه براي نوهبايد : داحم

امر مشخصي خبر داده يا حكم و دستوري شرعي را بيان كرده افتاد خبر داده است آيا به 
   است؟
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  چه فرقي دارند؟ : محمد
از وقوع يك اتفاق چيزي است كه از آن حكمي شرعي گرفته خبر دادن : احمد

دانيم كه يك روز قيامت برابر با پنجاه هزار سال است   به عنوام مثال اگر ما مي شود، نمي
هد بود بلكه آنچه بر يا حرام مبتني بر اين آگاهي نخوا شرعي مانند واجبهيچ حكمي 

بر عكس خواستن به انجام كاري يا  شود تصديق و تكذيب است،  اين خبر مترتب مي
فقط خبر دادن از  و كشته شدن حسين ،رد چيزينهي كردن از كاري يا پرسيدن در مو

را تصديق كنيم و نبايد حكمي شرعي از  وقوع يك اتفاق است و ما بايد خبر پيامبر
ما را در ضمن خبر دادن از آنچه براي  بود پيامبر طرف خود بسازيم زيرا اگر چنين مي

  . كرد ما را به آن حكم مي داش اتفاق خواهد افتا نوه
 نسم عزاداري گرفته و از شاعرابن حسين براي پدرش ر  ت كه عليوايو اين ر

شعر بسرايند آيا اين روايت با سند صحيح ثابت است و خواسته كه براي مرگ پدرش 
   كاري فرمان داده است؟به چنين  بن حسين پيامبر  آيا پدر بزرگ علي

 ه كني،پيش آمد نگا اگر شما با فكر و تأمل به آنچه كه براي حسين :محمد
آري كاري كرده است كه هيچ انساني چنان كاري نكرده است خواهي دانست كه حسين 

و الگويي قيام حسين عليه ظلمي كه در زمان او بود قيام كرد و او اينك سمبل و رمز 
  . اند  شدهها  به نام او نامگذاري  برخي از جاه به اين سبب  ،عليه ستمگران است

   !برادرم محمد كن گوش :احمد
اند، مثالً در   ناميده  ها را حسينيه  هاي اخير عصر اسالم اين مكان  در قرن: ول اينكها

محلي به نام  :و فرزندان حسين در زمان حسينمگر  حكومت بويهيه،دوران 
  . حسينيه وجود نداشته است

از ديگر اهل بيت  هايي نشانه اين نيستند كه حسين  نامگذاريآيا چنين  :دوم اينكه
ناميم، با   ها را علويه و محمديه نمي  چرا ما اين مكان گيرد، يشتر مورد تعظيم قرار ميب
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آن كه علي و محمد از حسين افضل و برترند و هيچ عاقلي در افضل بودنشان ترديدي 
  ها به اسم حسين هستند؟   پس چرا فقط اين مكانندارد، 

ند و ايشان از مكه اخراج شد و داد زياد به پيامبرهاي   شكنجهكافران : سوم اينكه
او را زدند و چندين بار نزديك بود كه كشته شود، اما هيچ گاه كه او دستور به در طائف 

شروع نمود كه زير مبه جز جهاد كه خداوند آن را براي آنها  شورش و تظاهرات نداد،
  . جهاد كنندبود  پرچم حاكم كه پيامبر

دستور نداده كه در دل فرزندان خود شورش و اسالم هيچ گاه به ما  :چهارم اينكه
ستم كند مگر آن كه زمامدار ت را جاي بدهيم هر چند حاكم مسلمان مقيام عليه حكو

  . كفر صريح انجام دهد
به شهادت رسيده است پس چرا ما همان عبادتي را   ه 61سال حسين در  :پنجم اينكه

  اند؟   داده  حسين انجام ميته شدن كه مسلمين در آن روزها قبل از كشدهيم   انجام نمي

چرا حسين عليه معاويه قيام نكرد با اينكه معاويه حدود بيست سال  :ششم اينكه
  فرمانروايي كرد؟ 

  . هايي از عراق براي او فرستاده شد حركت كرد  حسين بعد از آن كه نامه: هفتم اينكه
  نمود قيام نكرد؟  بعد از آن كه با او صلحعليه معاويه چرا حسن  :هشتم اينكه
  آيا بعد از حسين كسي از دوازده امام عليه يكي از خلفا قيام كرده است؟ : نهم اينكه

مشخص شده براي در جايي كه براي دعا و موعظه از مسلمين اگر گروهي : محمد
به خاطر آن كار بايد عيب از آنها درس گرفتن از زندگي ال بيت گردهم بيايند آيا 

  گرفت؟ 
چيزي بهتر از سيره پيامبر و دعوت و زندگي و جهاد او نيست كه ما بايد  هيچ :احمد

  : فرمايد  خداوند متعال مياز آن درس بگيريم و الگو برداري كنيم، چون 

 ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym   )21/  االحزاب(  
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  .»در پيامبر خدا براي شما الگو و سرمشق زيبايي است«
  دهيم؟  را سرمشق خود قرار مي پيامبرو آيا ما در اين مجالس خود 
   :فرمايد  و همچنين خداوند متعال مي

 $ yϑ̄Ρ Î) ãßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$#   
  )18/  التوبه(  

 كنند كه به خدا و روز قيامت ايمان مساجد خدا را فقط كساني آباد مي«
  .»دارند

و  نمايند، ذكر و عبادت آباد ميهاي او را با   ستايد كه خانه  خداوند كساني را مي
شوند براي   كوشند و همواره آنجا حاضر مي ميها   كه براي حضور در حسينيهكساني 

براي نماز در كه ائمه  حضور در مساجد چنين شوقي ندارند به خصوص در ماه رمضان،
بن مهران   از سماعه 5/180عاملي در وسائل چنان كه اند،  كردهرمضان تاكيد و تشويق 

مضان چقدر نماز بايدخواند؟ پرسيد كه در ماه راو از امام معصومش روايت كرده كه 
ها   اما ماه رمضان بر ديگر ماهشود  به همان اندازه كه در غير از رمضان خوانده مي: فرمود

بيشتري بخواند، و بهتر است اگر ل و نماز ه نفبنده بايد بكوشد كرو  فضيلت دارد از اين
بيست خوانده است  ميرمضان بر نمازهايي كه قبل از در اول ماه تواند  دوست دارد و مي
  . ركعت اضافه كند

مسلمين و تربيت ان دها نقش بزرگي در آموختن احكام دين به فرزن  حسينيه :محمد
  . اي همگان هويداستكردن آنها به شيوه درست دارند كه اين تاثير بر

ه سرور اهل بيت شيوداشت و طبق   واقعيت ميگويي  اي كاش آنچه مي: احمد
ها   موعظه را ندارند بلكه در حسينيهها فقط نقش  اما حسينيه شدند،  تربيت مي پيامبر

آموزند كه با برادران اهل سنت خود   شود و به شيعيان مي فحش و ناسزا گفته مي
و اگر چنين  كردند، اين كارها را ميي كاش فقط افراد ساده و عامي و ا ند،زدشمني بور
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شنويم از كساني كه مردم به آنها  بود كار سهل بود بلكه ما اين چيزها را از علما مي مي
   !.كنند اقتدا مي

  
  ها  گوشت و غذاي لذيذ حسينيه

   تواني در روز عاشورا برايم مقداري غذا بياوري؟ مي :احمد
است كه بله، و من دوست دارم اين كار را بكنم چون ما با هم دوست  طبيعي: محمد

  . و رفيق هستيم
كار و دعوت دادن اين روز به اين آيا با من موافق نيستي كه اختصاص دادن : احمد

به دليل تا ظهر، همه اينها نياز شود و روزه گرفتن  هايي كه انجام مي  به آن و سخنراني
  د؟ ين كارها در روز عاشورا را ثابت نمايتا مشروعيت اشرعي دارند 

 هغذاي خوبي در اين روز آمادآيا شما به برادران شيعه به خاطر آن كه  :محمد
  كني؟  نمايند اعتراض مي مي كنند و به اميد پاداش الهي آن را تقديم حسين مي

 هر كس ميل داشته باشد غذا مي هيچ مسلماني به خوردن اعتراض ندارد،: احمد
بحث ما در مورد كارهايي اما قضيه مورد  خورد، د و هر كس ميل نداشته باشد نميخور 

شود يعني كشتن گوسفند و حيوانات در اين   كه قبل از آماده شدن غذا انجام مياست 
  . كنند انجام آن خسته ميروز و كارهايي كه بسياري خود را براي 

همچنين اگر شود و  يد گناهكار ماگر انسان حيوان را براي خدا و به نام او ذبح نكن
اي  دا باشد،خلق خبه هنگام سر بريدن بسم اهللا بگويد و نيت او متوجه به سوي يكي از 

  . كار اشتباهي است
   خبر داري؟ وا  آيا تو از نيت: محمد
هر مسلماني بايد ظاهرش مطابق درونش باشد، بنابراين اگر مسلماني بيايد و : احمد

و ما ببينيم كه او هميشه در اين روز  عه كربال حيواني را ذبح كند،در روز عاشورا و واق
و  دانيم كه اين حيوان به همين مناسبت ذبح شده است،  به يقين مي برد،  حيوان سر مي
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اين كار باطلي است چون كه در شريعت نيامده كه مسلمان بايد در روزي كه كسي 
  . در اين روز حيوان قرباني نمايدكشته شده است غذايي بپزد و درست كند و هميشه 

گويا تو آنچه من به تو گفتم فراموش كردي كه اين خوراك دادن و آنچه در : محمد
ها براي درس گرفتن از شهادت   شود براي كساني است كه در حسينيه اين روز انجام مي

  . اند حاضر شده ابي عبداهللا الحسين الشهداء  سيد
حسين كشته شدن را در روز خاطر آن است كه مسلمين  همه اين كارها به اگر :احمد

  يك سوال بپرسم؟ توانم   ميجمع كنند آيا  )عاشورا(
  بفرما : محمد
   اي درروز عاشورا ثابت شده است؟  انجام عبادت ويژه برآيا از پيام: احمد
آن كه روزه دانم در اين روز عبادت خاصي نيست غير از   تا چايي كه من مي :محمد

  . ن در اين روز مستحب استگرفت
خبر داده است آيا بعد از خبر  حسيناز كشته شدن  كه پيامبردانيم  ما مي :احمد

دادن به اين قضيه براي ما كار مخصوصي كه در اين روز انجام دهيم مشخص كرده 
  است؟ 

  . خبر داده است اش  شدن نوهفقط از شهيد  ايشان هرگز نه، :محمد
 هداده و مسلمين را فتوا داده كه تا ظهر روزه خود جرأت پس چه كسي ب :احمد
و چه كسي فتوا داده كه مردم به سر و سينه خود و بعد از ظهر غذا بخورند؟ بگيرند 
ها را پاره كنند و همواره اين غم را تجديد كنند و در اين روز كارهاي  و گريبانبزنند 

   !؟دهد تعطيل شوند كدام عاقل چنين فتوايي ميمسلمين 

با سر بريدن گوسفند و پختن برنج و غيره براي حسين  روز و اضافه بر آن در اين
د كه متحمل چنان نكن هايي در اين روز مي  كنند و بعضي چنان كارها و تالش نذر مي

  . دنشو ها نمي زحمتي براي نماز يا حج يا ديگر عبادت
  را كرده است؟ شايد كسي از اصحاب يا فردي از اهل بيت اين كارها  :محمد
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كشته شد و در آن دوران اصحاب زنده بودند پس چرا   ه 61حسين در سال  :احمد
تقدير الهي بر آن  اگر !ادر محمدرو ب ند؟دبه انجام كار مخصوصي در اين روز فتوا ندا

عيد كه روز شادي است شد آيا در روز  در روز عيد فطر كشته مي بود كه حسين مي
   زديم؟ و بر سر و صورت خود مي پوشيديم بايد سياه مي

   انگاري؟  گويا تو اين مصيبت بزرگ را ساده مي :محمد
در واقع مصيبت  گويد كشته شدن حسين كار كوچكي است؟ چه كسي مي: احمد

حسين مشاركت اي هولناك و ستم بزرگي بوده است و هر كس در كشتن  و حادثهبزرگ 
اما كدام فاجعه بزرگتر  1است گرفتار كندآن داشته است خداوند او را به آنچه مستحق 

 ما ايشانوفات پس چرا بعد از ؟   علييا  وپيامبر يا حسين دست دادن است از 
   .كنيم اي كه با شريعت تعارض ندارد نمي  گرفتن از وفات آنان به گونه عبرتكاري جز 
   !به ما آموخت كه چگونه در برابر طاغوتيان بايستيم اما حسين: محمد

عليه  خواهي كه با اين استنباط بياموزيم كه چگونه آيا از من مي !برادر عزيزم :مداح
همانند ابن و آيا اصحابي  در بيافتيم؟هاي كنوني قيام كنيم و با زمامداران   حكومت

براي  كرد موافق بودند؟ عباس و غيره كه در زمان حسين بودند با حسين در كاري كه
پوشيده نيست كه نظام حكومتي بني اميه بعد از صلح فردي كه از تاريخ آگاه است 

 ها شيوه ها و قيام عليه حكومت پس آيا شورش. استوار گرديد با معاويه حسن
شورش خالف آيين  اينگونه ايست كه بايد ما فرزندان خود را بر آن تربيت كنيم، برادرم 

و همچنين چرا . داست بلكه بايد صبر كرد و نصيحت نمود و دعا كر رهنمود پيامبر

_________________________________________________________________________ 

هر كس حسين را كشته يا براي كشتن او همكاري كرده است : گويد  مي 4/487ابن تيميه در الفتاوي ) 1(
را قبول  يا به آن راضي بوده لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او باد و خداوند از او هيچ عبادتي

 . كند نمي
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دهيد و به ديگران  اي مدنظر قرار مي را به صورت ويژه در اين مورد فقط شما حسين
   كنيد؟ توجه نمي

دهيم بلكه  حسين رضوان اهللا عليه را ما به عزاداري اختصاص نميمشخص : مدحم
  . مشتاقيم كه براي همه صالحان عزاداري كنيم

پس بيا تمام زندگي خود را مأتم و عزا گويي  اگر اين طور است كه تو مي: احمد
اگر  يا همه روزها را به خاطر ميالدي اهل بيت و ديگر صالحان جشن بگيريم، بگيريم،

 گرد بياوريم و از آفرينش آدمرخ داده است ما اتفاقات دردناكي را كه براي صالحان 
 اريم قطعاًاست بشمكه براي صالحان مصيبتي پيش آمده تا به امروز همه روزهايي را 

هاي سال هم بيشتر  روزهاي دردناك از ايام سال بيشتر خواهند بود و شايد از ساعت
و آيا خدا ما را به همين كار دستور داده ! ايم؟  شوند، آيا ما براي چنين كاري آفريده شده

  . كردند چنين چيزهايي را قبول ميقل سليم و فطرت پاك عو اي كاش  است؟
  

  قبور زيارت 
جايز و زيارت قبور و كارهاي بسياري از مردم عامي در مورد مفاهيم و احكام : احمد

  . اند زيارت، دچار اشتباه شدهايز جنا
، و اند داده آن را انجام مي الحمدهللا اين كار واضح است و در زمان پيامبر :محمد

بر به زيارت ق چنان كه پيامبرتوان ارائه داد؛  هايي زيادي در اين خصوص مي مثال
مادرش رفت، و همچنين خداوند در مورد اصحاب كهف بيان نموده كه مردم خواستند 

  . بنايي بر قبرهايشان بسازند
براي زيارت قبور امر مشخصي است اما آنچه پرسشي كه بايد  رفتن پيامبر :احمد
برخي قبرهاست و همچنين پرسش ديگر آن گفتگو كنيم اين تعظيم غيرعادي پيرامون 

  ها و بناهايي بر اين قبرها ساخته شده است؟  ه چرا چنان زيارتگاهاست كاين 
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ُِذوا [: فرمايد شود چنان كه خداوند مي ميتعظيم با الهام از قرآن انجام  :محمد َواختَّ
  . و در مقام ابراهيم نماز بخوانيد  }125:البقرة} ]ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىل 

اند و جايگاه   درش و شماري از پيامبران دفن شدهاسماعيل و ما ،رجحو همچنين در 
  . بر قبرها جايز است بزرگ و مهمي است، و همچنين در سوره كهف اشاره شد كه بنا

پاي  براي تعظيم ردبايد بداني كه نماز خواندن در مقام ابراهيم ! برادر محمد: احمد
است، و به من بگو چه  بلكه اجراي فرمان الهي ابراهيم نيست،مقام  و به خاطرابراهيم 

در كعبه دفن  حجردليلي هست كه اسماعيل و مادرش يا جمعي از پيامبران در محل 
بايد بداني كه طواف اطراف كعبه به خاطر وجود خيالي اين  !و برادر محمد ؟دان  شده

   :فرمايد راي فرمان الهي است كه مياجقبرها نيست بلكه به خاطر 

 (#θèù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9 $#   )29/  الحج(  
  .»و خانه كعبه را بايد طواف كنند«

در فتح  آيا پيامبر باشد،آن جا كني  و اگر به فرض چنين قبرهايي كه تو ادعا مي
  اي كرده است؟  الوداع به اين امر اشارهمكه يا در حجه 

و مسيحيان  و ما موظف هستيم تا از دين خود پيروي كنيم نه اينكه از آيين يهوديان
  . كنيم كنند پيروي  هاي خود را تعظيم مي كه مرده

كنند آنها براي  و در كنار قبرها دعا ميآيند  ها مي ولي كساني كه به قبرستان: محمد
و ما بايد در مورد  كنند كه خدا مردگان را بيامرزد و بر آنان رحم نمايد، دعا ميها  مرده
  . در مورد آنها اين باشد كه آنها قصد خير دارند و گمان مان حسن ظن داشته باشيم آرئزا

سوادي كه دوستدار خير است گاهي دچار لغزش و اشتباه   فرد جاهل و بي :احمد
 درست را به او بدهد،داند و نزد عالمي هم نرفته كه فتواي  شود زيرا او خودش نمي مي

آيا  مدينه هستند،هايش اغلب در   قبرهاي اصحاب مانند حمزه و دختران پيامبر و نوه
   پيامبر دستور داده كه اطراف آن طواف و دعا شود يا بر آنها بنا بسازند؟
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گاه يا طواف و نماز در  در زمان پيامبر حكومت ظالمي نبود كه از ساختن زيارت
  . دادند بود مسلمين انجام مي  اطراف قبرها جلوگيري كند و اگر اين كار جايز مي

داران اهل بيت را سراغ نداريم كه معتقد باشد كه طواف كس از دوست ما هيچ :محمد
بلكه بعضي از افراد جاهل اين كارها را  يا نماز در كنار قبرها واجب يا جايز است،

  . كنند مي
به سوي قبرها كه به نماز خواندن هاي شيعيان آمده است   روايات متعددي در كتاب

در كنار هر «: آمده استبحار االنوار كه در دهند چنان  و بر خالف جهت قبله دستور مي
 101/369و همچنين مجلسي در بحار  ،»زيارت خوانده شودقبر بايد دو ركعت نماز 

و رو به سوي ... رو به قبر كردن الزم است گرچه برخالف جهت قبله باشد «: گويد مي
ر در ئوقت زااهللا است يعني و رو به وجه  قبر نمودن به منزله رو به قبله نمودن است،

در حقيقت به سمتي رو كرده است كه مردم نمايد  جهت قبله رو به قبر مينماز برخالف 
  . »بدان امر شده اند

نماز « :گويد مي 1/165و خميني هم با اين فتوا موافق است و او در تحرير الوسيله 
آن اشكالي ندارد گر چه بهتر ت چپ و راست مس خواندن پشت قبرهاي ائمه و در

  . »رابر با امام نماز خوانده شوداست كه ب
و همچنين مرجع شيعي ميرزا حسن حائري در كتاب الدين بين السائل و المجيب 

كه نمازگزار در داخل حرم  است شد كه آيا درست هديوقتي در اين مورد پرس 2/219
و نظر شما در مورد شهدا شريف ضريح امام را پشت سر خود قرار دهد و نماز بخواند 

ن از فرزندان معصومين چيست؟ و اگر كسي در كنار ضريح مقدس نماز بخواند و صالحا
  حكمش چيست؟ 

تقدم بر ضريح معصوم در نماز جايز نيست و به اتفاق علماي  :حائري در پاسخ گفت
چون  اماميه هر كس در نماز ضريح امام را پشت سر خود قرار دهد نمازش باطل است؛

و نماز خواندن در حالي  كم دوران حيات آنان است،كه حكم بعد از وفات ائمه همان ح
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احترامي و جسارت در  ابي الفضل العباس پشت سر نماز گزار قرار بگيرد بيكه ضريح 
حق آن امام است، و نماز خواندن در دو طرف ضريح معصوم اشكالي ندارد تا وقتي كه 

ند ما و شما را به خداو نماز گزار از قبر مطهر امام كه داخل ضريح است جلوتر نرود،
له الطاهرين آمين بحق محمد و آ پسندد توفيق بدهد، كه دوست دارد و ميانجام كارهايي 

  . صلوات اهللا عليهم اجمعين
مقام ائمه مقام وااليي است اما در حدي نيست اين بود كه دانستم  آنچه من مي: محمد

   !ش باطل استكه اگر كسي در نماز قبور آنها را پشت سر خود قرار دهد نماز
بينيم كه  و اضافه بر اين مي قضيه همين طور است كه اينكه برايت گفتم،: احمد

شوند و براي  و همانند كعبه قبرها طواف مي ساخته شده است،بناهاي بزرگي بر قبرها 
 هل بيت پرداختزيادي در راه محبت آهاي   شود و اموال و پول قبرها نذر و قرباني مي

همچنين  آيا براي اين كارها دليلي هست؟روند   به كجا مينيست شود كه مشخص   مي
ها   پردازند گاهي با اين پول  ميهايي كه عوام به نشانه محبت اهل بيت  بينيم كه پول  مي

و مردم را به طواف اند   شود كه در آن قبرها مورد تعظيم قرار گرفته ميهايي چاپ  كتاب
نور «بن قولويه و كتاب   لقاسمابي ا »الزيارات«كتاب مانند  كنند، تشويق مياطراف قبرها 

هايي كه در   از محمد اصطهبناتي و ديگر كتاب »قبر الحسين ةريازي الالعين في المشي 
ت را به عنوان ها و ابواب كتاب كامل الزيارا   و اينك فصل اند، اين موضوع نوشته شده

  : كنيم نمونه ذكر مي
  . اعمال استو برترين بهترين  حسين درباره اينكه زيارت )58(باب 
در را را زيارت كند گويا خدا  هر كس قبر حسيندر مورد اينكه ) 59(باب 

  . عرش او زيارت كرده است
  . است پيامبر خدابرابر با زيارت قبر  ت حسينرزيا )60(باب 
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ين عمر سكند و زيارت نكردن ح زيارت حسين عمر و روزي را بيشتر مي )61(باب 
  . كاهد وزي را مير و

  . كند گناهان را معاف مي زيارت حسيندرباره اينكه  )62(باب 
  . برابر با يك عمره است زيارت حسين) 63(باب 
  . برابر با يك حج است يارت حسينز) 64(باب 
  . برابر با آزاد كردن يك برده است حسين زيارت )67(باب 
  . شوند  ز ديگر مردم وارد بهشت ميقبل ا حسين درباره اينكه زايران )53(باب 

ه خاك قبر او سبب و اين را ك و ديگر ابوابي كه فضيلت خوردن خاك قبر حسين
نيز اين فتوا را داده  2/164له يتحرير الوسدر كتابش كنند، و خميني  مي انشفاست بي
و خاك قبور ائمه با خاك قبر  و هيچ خاكي حتي خاك قبر پيامبر(گويد  است و مي

  .)برابر نيست ينحس
كارهايي دستور داده است، كارهايي كه هيچ يك از علما آيا شريعت اسالم به چنين 

چنين  اند و در مورد قبر پيامبر  نكردهاي  اشدين به آن اشارهر ايدر دوران خلف
آنان را بدان فرمان داده است  چون كه آنها طبق آنچه پيامبر اند؛ چيزهايي نگفته

   .كردند حركت مي
مسلمان اگر از چنين چيزهايي دوري نكند بداند كه اين كارها او را به سوي خطري 

  . دهند بزرگ سوق مي
آيا ممكن است مرا راهنمايي كني كه در مورد قبور چه چيزهايي مستحب  :محمد

  است؟ 
د براي اهل قبور طلب رو ميچيز خاصي نيست، مسلمان وقتي به قبرستان  :احمد

ي اگر در كنار قبر يكي از اهل بيت يا صحابه باشد كاري كه بايد د و حتكن آمرزش مي
نيازي نيست مردم بدانند كه : گويد مي :و عالمه ابن باز بكند فقط همين است،

كجا دفن شده و قبر او كجاست و بلكه آنچه مشروع است اين است كه براي  حسين
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اگر : گويد ميين و همچن. خدا برايش طلب آمرزش و رحمت شوداو دعا شود و از 
 ميكسي قبر او را بداند و به او سالم كند اشكالي ندارد چنان كه ديگر قبرها زيارت 

ند اوشد كه بر آن نماز بخوكحضور يافت بايد بدر جنازه فردي از مسلمين و اگر . شوند 
و روزهاي خاصي براي زيارت نيست چنان كه روزهاي عيد و  و براي مرده دعا كند،

بلكه زيارت قبرها در طول  دهند،  ميرا مختص زيارت قبور قرار ها   هلمو يا چ هجمع
و اين احكام فقط براي مردان هستند و براي  سال در هر روزي كه باشد مستحب است،

  . زنان نيستند
از غفلت و از وابستگي به دنياي  ها اين است كه دل انسان  و هدف از اين زيارت

تواند خودش را از آتش خدا نجات دهد  نيم كه مرده نميبيدار شود، و ما بايد بدافاني 
و خير در پيروي از حق روشن است كه به ! دهد؟  نجات ميپس چگونه ديگران را 

  . توان آن را اجرا كرد راحتي مي

  
  سوگند خوردن به اهل بيت و كمك خواستن از آنها 

و ... رسول و عبد هايي چون عبدال  نامبعد از آن كه مسئله در مورد گذاشتن  :احمد
و ديگر .... قسم و گويند به حضرت عباس به پيامبر  آنچه بعضي ميغيره، بيا در مورد 

  . گفتگو كنيمخورند  هايي كه بر آن سوگند مي اسم
آن كه آنها در دانيم  گيريم كه مي سخت ميچرا در مورد چيزهايي بر مسلمين  :محمد
كنند ما اين چيزها را شرك و كفر  ا ميو آنگونه كه بعضي ادع خير ندارند؟ هدفي جز

  . دانيم نمي
به زبان عربي ما را از افتادن در بسياري از  داشتن توجه دانيم كه به يقين مي :احمد
تا مسلمان هر چند داراي شود  زبان عربي سبب ميو ندانستن  دارد، مصون ميها  لغزش

گاهي براي قسم ) واو(يد جايي بگو مقامي بلند باشد دچار سرگرداني شود و سخنان بي
  : فرمايد و چنان كه خداوند مي گوييم واهللا، ميشود مانند اينكه  استفاده مي



95  وگوي محمد و احمد گفت

 Ä§ ÷Κ¤±9 $# uρ $ yγ8pt éÏ uρ   )1/  الشمس(  
  .»سوگند به خورشيد و سوگند به پرتو آن«

پيامبر او را از اين كار  به پدرم سوگند،: گفت از مردي شنيد كه مي وقتي پيامبرو 
و  كند، خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهي مي( :د و به او گفت نهي كر

و . »بايد به خدا قسم بخورد و يا اينكه ساكت باشدخواهد قسم بخورد  هر كس مي
رود و هيچ  در زبان عربي براي قسم يا عطف يا ندبه به كار مي )واو(مشخص است كه 
  . شود از مردگان استفاده مي براي كمك خواستن) واو(كه كس نگفته است 

د خورده است آيا اين امر بر جايز سوگناما در قرآن خداوند به مخلوقات  :محمد
  كند؟  بودن اين كار داللت نمي

از مخلوقاتش كه بخواهد سوگند اول بايد بدانيم كه خداوند به هر چيزي : احمد
ما را بدان فرمان داده  هستيم كه از آنچه كه پيامبرمان محمداما ما موظف  خورد، مي

  . پيروي كنيم
اهل بيت عادت كرده و از آن جا خواهي كسي را كه زبانش به ذكر  آيا تو مي :محمد

برآورده ساختن آورد و به هنگام  كه آنها را دوست دارد همواره ذكر آنان را به زبان مي
ن كارش اشتباه ايكار قرار دهي و بگويي  كند، خطا آنان را ياد مياش   دنيوياي هنياز

  است؟ 
اَك َنْسَتِعنيُ [:گوييم فاتحه ميدر سورة واره مه ما: احمد اَك َنْعُبُد َوإِيَّ يعني فقط تو  ]إِيَّ

  : فرمايد اوند متعال ميدو همچنين خ. جوييم پرستم و فقط از تو ياري مي را مي

 tΑ$s% 4© y›θãΒ ÏμÏΒ öθ s) Ï9 (#θãΨ‹Ïè tG ó™ $# «! $$Î/ (# ÿρç É9ô¹ $# uρ   )128/  االعراف(  
  .»موسي به قومش گفت از خدا كمك بخواهيد و صبر پيشه كنيد«
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خداوند در  چنان كه گيرد، كمك ميتوانند  و مسلمان از افراد زنده در كارهايي كه مي
  : مورد ذي القرنين گفته است 

 ’ ÎΤθãΨ‹Ïã r' sù >ο §θ à) Î/   )95/  الكهف(  
  .»يارى كنيد]  انسانى[مرا با نيرويى پس «

مثل اينكه از كسي كمك خواسته شود كه مرا  قدرت آنها نبود، و اين چيز فراتر از
كه وارد بهشت كن يا از جهنم نجات بده يا گناهانم را بيامرز كه اينها اموري هستند 

و اين اعتقاد باعث شده تا مردم به ذكر . باشند خارج از توانايي و قدرت انسان مي
داشته باشيم كه هر كس كنند و بايد به ياد را فراموش  مخلوقات عادت كنند و ذكر خالق

  . شود  ودش را وابسته كند به همان چيز سپرده ميبه هر چيز خ
  : فرمايد   چيست كه خداوند مينظر شما در مورد اين آيه : محمد

 !$ uΖ tΒöθ s)≈ tƒ (#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «!$# (#θãΖÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïμ Î/ öÏ øó tƒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ 

ö/ ä3Î/θçΡèŒ Ν ä. ö Åg ä† uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r&   )31/  االحقاف(  
ان بياوريد تا ننده الهي را بپذيريد و به او ايمخوا سخنان فرا! اي قوم ما«

از عذاب آخرت (خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش 
  .»دارد )مصون

   ؟الهي پيامبر است چه زنده باشد و چه مرده باشدفراخواننده 
است؟ احتمال دارد كه  گويد كه فرا خواننده الهي فقط پيامبر چه كسي مي: حمد ا

اي به سوي خير باشد، و اين  خواننده منظور از فراخواننده الهي اسالم و قرآن و يا هر فرا
  . اختالف از نوع تنوع در تفسير است و مفاهيم متضادي نيستند
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دعا و گفته خود دليل است بايد براي كه فراخواننده فقط پيامبر اگويد  و هر كس مي
رود كه جانشين پيامبر است كه همان امام  ال كسي ميچون او بعد از اين به دنب بياورد؛

  . به دليل ديگر دارد و هيچ دليلي نيستاست و اين احتياج 
اما روايات زيادي آمده است كه كمك خواستن از اهل بيت را به خاطر مقام : محمد

  . دهد ان نزد خدا جايز قرار ميو جايگاه وااليش
  . نخست بايد صحت اين روايات ثابت شود :احمد

و  مقام و جايگاه كه بنده دارد قسم بخوريم؟چه كسي گفته كه بايد به آن و همچنين 
اين  بايد گفت كه نشانه محبت و تعظيم پيامبراما در مورد ادعاي محبت و تعظيم 

   .از او پيروي كنيماست كه درست 

 ö≅ è% β Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3ö7 Î6 ósãƒ ª! $# )31/  آل عمران(  
بگو اگر شما خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد خداوند شما را «

  .»دارد دوست مي
چون اين چيزي به ايمان مسلمين  باره زياد سخت بگيريم؛ نبايد در اين: محمد

  . رساند  ارتباطي نمي
كمك خواستن و استغاثه يكي از امور اساسي عقيده است و اعتنا نكردن به آن  :احمد

آمده  26/319چنان كه در بحار االنوار  ممكن است به سمت خطر بزرگي سوق دهد،
قبول  –يعني از ائمه  –به سبب توسل و شفا خواستن از آنان دعاي پيامبران « :است 

  . »شده است
تاليف نشده كه مردم را به اين كار تشويق كند،  هاي خاصي به هر حال كتاب: محمد
  . رندبيشتر عوام از اين مسئله آگاهي ندابنابراين 
هاي زيادي است كه مردم را به داشتن چنين اعتقادي و به انجام دادن   كتاب: احمد

  و ديگر كتاب مثل كتاب مفاتيح الجنان و عمده الزائرين، كنند، چنين كارهايي تحريك مي
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مان در لمس !گويند، بنابراين برادرم محمد ها سخن مي  از زيارت قبور و بارگاه هايي كه
توانند سود  نميهمه كارهايش بايد فقط به خدا دل ببندد و به مردگان كه براي خودشان 

  . و زياني فراهم نمايند دل نبندد و به آنها وابسته نباشد
  

  مجتهد و مرجع ديني 
و مراجع تقليد با علماي مجتهد خالفي در مورد به نظر من شما ديدگاه م :محمد

  . ديدگاه من داري
اجتهاد و آموختن علم در شريعت اسالمي دو امر مطلوب هستند و اهداف : احمد

كه به آنها تشويق شده است به خصوص كه عالم مجتهدي وجود داشته خوبي هستند 
بسته نشده است در اجتهاد و  دهد به ما فتوا بدهد، باشد كه در مورد اتفاقاتي كه رخ مي

  . بسته است اين نشانه جهالت و تبحر اوستو اگر كسي گفته كه در زماني در اجتهاد 
آيا شرايط مشخص هست كه بايد مجتهد يا مرجع ديني داراي آن باشد تا  :محمد

   فتوا بدهد؟ را بتواند عوام مسلمين
و هر كس خداوند به او (لطف خداست در ابتدا بايد بدانيم كه مقام اجتهاد : احمد

پس بنابراين اجتهاد مختص يك گروه ) نمايد خير داشته باشد او را در دين فقيه ميارادة 
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد مي و از جمله شرايط اجتهاد )نيست
  . و شناخت تفسير و علوم آن مانند دانستن ناسخ و منسوخ حفظ كتاب خدا، - 1
حيح و ضعيف آن و آگاهي بودن از علوم دانستن حديث نبوي و تشخيص ص - 2

 . سنت نبوي
 . دانستن زبان عربي و قواعد آن - 3
 .چون كه عالم امين است اخالص داشتن، - 4
  . استفاده از فتواي علماي گذشته و نگاه كردن به ادلة آنان - 5
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و سخنراني گو  با قصه افرق عالم مجتهد رتوانيم  و با فراهم بودن اين شرايط ما مي
و آنچه مردم را در چيزي جز حكايات گويد و از دين  غلط مي ها  كه در مناسبت

  . داند درك كنيم  اندازد نمي  ها به گريه مي مناسبت
بينيم كه تعداد اندكي از مسلمين ممكن است كه داراي  با چنين شرايطي مي: محمد

دين تقليد كند و چنين صفاتي باشند بنابراين بهتر است مسلمان از يكي از علماي 
  . هميشه از او فتوا بگيرد

اطالع دارد و  ها  كه از كتابفرد عاقلي كند اما  سواد تقليد مي فرد عامي و بي: احمد
و از او دليل سخنش كند نبايد تقليد كند و بيايد و از عالمي چيزي را بپرسد   مطالعه مي
كند  ميگويد و هم اشتباه  و بايد دانست كه عالم انسان است هم درست مي را نپرسد،

ممكن است تقليد كنيم چون كند از او  گويد و امر مي بنابراين نبايد در همه آنچه مي
به دليل اينكه خداوند  معصوم نيست، دچار لغزش شده باشد و كسي جز پيامبر

  : فرمايد  مي

 $ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# )3 (÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö©ór uρ 4© yrθãƒ   ) 4-3/ النجم(  
آنچه آورده چيزى جز  گويد ز از روى هواى نفس سخن نمىو هرگ «

  .». وحى نيست كه بر او نازل شده است
باشند و اينها اشتباه   مياما علماي ديني هستند كه نمايندگان امام مهدي  :محمد

  . شود علم و دانش آنان از امام معصوم گرفته مي كنند چون كه نمي
و مناقشه نكردن لم ااست و تسليم شدن به عپذيرفتن علم و فتوا چيزي ديگر  :احمد

هاي اخير بعد از   همچنين قضيه واليت فقيه امري است كه در قرن چيزي ديگر است،
بوسيله سفيران چهار گانه پديد آمد و منظور از آن به وجود آوردن غيبت كبري 

و ها و فتواهايش مناقشه   شخصيتي بود كه هيچ كس حق نداشته باشد با او در گفته
در برابر اين واليت و جانشيني و  گويد، بحث كند چون او از طرف معصوم سخن مي



100 وگوي محمد و احمد گفت

رياست در امور دين و دنيا و وكالت از معصومين بايد از خود بپرسيم كه چه كسي فقيه 
و اگر وكيل اشتباه كند يا دچار لغزش شود چه  ؟دهد  را از طرف معصوم وكيل قرار مي
هاي ضد و  و اگر منبع يكي است چرا فتوا ؟يي كندكسي حق دارد كه او را راهنما

  شود؟  شود و به مهدي منتظر نسبت داده مي نقيضي ارائه مي
ما به معصوم يا امام مهدي نياز نداريم  در مورد علم بعد از پيامبر! و برادر محمد

و بلكه براي فرا گرفتن علم به حفظ كتاب خدا و حفظ احاديث صحيح پيامبر نياز داريم 
  . شويم خواهيم يافت مشكل ميار چاي را كه در آن د ا اين كار حكم مسئلهب

  
  مصادر احكام شرعي 

ما در اين گفتگوي سودمند خود نبايد براي خود مرجعي تعيين كنيم كه اگر : احمد
  را براي ما بيان كند؟ الف شديم آن مرجع درست و نادرست اي دچار اخت در قضيه
برد و چيزي   و بحث ما را به اين سو و آن سو مي فكر خوبي است، گفتگو: محمد

  . نيست كه قضيه يا نظر و گفته را مهار كند
اي از مراجعي كه علماي ديني   كه پارهخواهم  ابتدا از تو مي! برادر محمد :احمد

هاي خود دليل   كنند و از آن براي گفته شيعه در استنباط احكام شرعي به آن مراجعه مي
  . ان كنيآورند را بي مي

  و گفته در استنباط احكام به قرآن و سنت پيامبر شيعه همانند همه مسلمين: محمد
بنابراين از ديدگاه شيعه اوصيا و خلفاي پيامبرند  ائمهچون  كنند، استناد مي ائمه هاي

  . معصوم خواه پيامبر باشد يا وصي  سنت از ديدگاه شيعه عبارت است از گفته
با تاكيد بر اين  ني هستند و امام جعفرااقوال ائمه همگ بينيم كه  بنابراين مي

است و حديث پدرم حديث  –يعني باقر  –من حديث پدرم حديث (: گويد مطلب مي
باشد و حديث جدم حديث رسول خداست و حديث رسول خدا گفته خدا   جدم مي

  ). است
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ول است كه قبقابل  چون اين غير. اما در مورد عصمت بحث ما جداگانه است :احمد
رساند به خاطر رساندن و نقل قول   ما بگوييم هر كس گفته پيامبران را به ديگران مي

بن جبل  كنيم بايد بگوييم كه معاذاگر ما اين را قبول  م است،وخودش معص معصوم،
  و همچنين بايد مصعب بدهد،او به يمن رفت تا اهل يمن را دعوت معصوم است چون 

به يثرب آمد تا  يم چون كه او قبل از هجرت از طرف پيامبربن عمير را معصوم بدان
معصوم شمرده بود بايد همه سفيران پيامبر  و اگر اينطور مياهالي آن را دعوت دهد، 

و اين امر شيعه را به سمتي سوق داده . اند  معصوم را نقل كردهچون كه آنها كالم شوند 
ه فتواهاي مختلفي به نقل از ائمه است و آنها در مورد يك مسئلاست كه ناخوشايند 

  . دهند  ارائه مي
هاي خود  شما اگر دليلي براي گفته از لغزش و اشتباه معصومند،؛ ائمه: محمد
  . داري بياور
ابو جعفر را در مورد : روايت شده كه گفتين اعبن   از زراره 1/65در الكافي : احمد

و او را از همان مسئله پرسيد امام سپس مردي آمد اي پرسيدم او به من پاسخ داد  مسأله
آمد و امام را از جوابي داد كه با جوابي كه به من داده بود مخالف بود سپس مردي ديگر 

همين مسئله پرسيد امام به او جوابي داد كه با جوابي كه به من و مرد ديگر داده بود 
مرد از اهل  دو !اي پسر رسول خدا :گفتموقتي آن دو مرد بيرون رفتند  مخالف بود،

 ااز شيعيان شما بودند و آمده بودند تا از تو بپرسند و تو به هر يك پاسخي جدعراق 
  دادي كه با پاسخي كه به ديگري داده بودي مخالف بود؟ 

  . اين به خير من و شماستاي زراره : گفت )باقر(ابو جعفر 
به ابي : كند كه گفت حازم روايت ميبن  ورصاز من 1/65و كليني در الكافي 

كسي دهي و سپس   پرسم و به من پاسخي مي  اي مي از تو مسئلهرا چ(: گفتم عبداهللا
ما : گفت دهي؟ به او پاسخي ديگر ميآيد و تو در مورد همان مسئله  من ميديگر غير از 

  ). دهيم و زيادي پاسخ ميبه مردم براساس كمي 
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اي از  ر مورد هر مسئلهپس معني اينكه د گويي، اگر آن طور است كه تو مي :محمد
  چيست؟  ،صادر شده استيك امام دو حكم متفاوت 

گويد مورد اطمينان است و فتواي  عالم در آنچه به مردم ميدانيم   چنان كه مي :احمد
بايد از خدا بترسد و فتواي درست او گويا از سوي پروردگار امضا شده است بنابراين 

  . بدهد
  شدهاحاديثي كه از ائمه روايت « :گويد مي 51االصول ص لكهنوي شيعه در اساس 

اند به شدت مختلف و متضادند، هيچ حديثي نيست مگر آن كه حديثي ديگر مخالف با 
و هر روايتي روايت متضاد ديگري دارد و اين باعث شده تا بسياري از آنان كه  ن است،آ

  . »ناقص هستند از عقيده حق باز گردند
گويي آيا حق متعدد است و شكل و صورت آن فرق  ين چه ماآل !پس برادرم محمد

  شود؟   هاي متضادي بيان مي  كند و يا به صورت مي
كند  ولي هم مسلمين به اتفاق كتاب خدا را قبول دارند و هيچ كس انكار نمي :محمد

  . كه قرآن كريم اصل محكم و اساسي شريعت اسالمي است
اين  و تشريع است،صل در قانون گذاري همه اتفاق دارند كه قرآن ااما اينكه  :مداح

شته باشد كه قرآن سخن درستي است براي كسي كه به كمال قرآن معتقد باشد و باور دا
مسلمين گماني ديگر به اين اشاره كني كه بعضي از خواهي  آيا مي: محمد. ناقص نيست
  . مورد قرآن دارند غير از اين در

و  اند،  راجع شيعه چنين سخني را گفتهگروهي از بزرگان م بله،متأسفانه : احمد
دوست دارم هر چه زودتر در مورد تحريف و وجود كاستي در قرآن بحث و گفتگو 

  . كنيم
اند كه قرآن كامل   شيعه گفته گويي كه مراجع طور است كه تو مي اگر اين :محمد

ي به من خواه كنم كه تو مي نيست و به راويان سنت اعتماد نداريم پس چنين استنباط مي
  ! ما واضح و روشن نيستندبگويي كه مصادر تشريع 
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اگر گروهي از ! وا مي دارد نه منواقعيت و تاريخ تو را به پذيرفتن اين قضيه : احمد
از آن كم گرديده و سنت نبوي فقط شيعيان معتقدند كه در قرآن اضافه شده و چيزهايي 

صحاب به جز حسن و حسين و به ما رسيده و اهمان چيزي است كه از طريق اهل بيت 
اي  صحابي ديگر بقيه هم منافق هستند، پس بعد از چنين عقيدهو سه يا پنج  ك هفاطم

تناقضي وجود تواني به من بگويي كه اصول واضح و روشن هستند و در آن  چگونه مي
و ح يگيرند و تصح و عالوه بر اين در روايات شيعه اسناد مورد تحقيق قرار نمي ندارد؟
تواند در گرفتن احكام  نيست پس چگونه اصلي هست كه برادر شيعه مي فيتضعي

  شرعي بر آن اعتماد كند؟ 
  . ولي علما و مجتهدان بزرگي هستند كه از گفتن آشكار حق باكي ندارند: محمد
  . شوند اما دين و شريعت باقي است ها عوض مي  شخصيت :احمد

بوت آن وجود ندارد و در و سندي براي ثيستند نو اقوالي كه قابل قبول 
ْ َجيِْدُه َشْيًئا[:حقيقت َسُبُه الظَّْمَآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َمل اٍب بِِقيَعٍة َحيْ همانند  }۳۹:النور{] َكَرسَ

پندارد، تا چون بدان رسد آن را  سرابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن را آبى مى
اي را فقط به خاطر آن كه فالن مجتهد يا  پايه  هاي بي  توان چنين سخن نمي ،چيزى نيابد

  . گفته است پذيرفت... 
  . دوست داشته باشي اگرو كامل كنيم و به نظرم گفتگوي ما را ادامه دهيم 

  . ايم و من به دنبال حق هستم نشستهما فقط براي فهميدن حق با يكديگر : محمد
  . به اميد خدا: احمد

  
  رجعت 

راند و سپس باري ديگر او   كه خداوند صد سال او را مي داستان آن مردي را: احمد
  . هاست را زنده كرد مطالعه كردم و اين داستاني است كه سرشار از فوايد و آموختني



104 وگوي محمد و احمد گفت

در مورد رجعت با هم خواهي  مي وت گويا كني، دانم كه به چه اشاره مي مي: محمد
  . كنيمبحث و گفتگو 

ها به اين نتيجه رسيدم كه اين   ز كتابدرست است، در طي مطالعه بعضي ا :احمد
شيعه است و از فروع نيست كه اگر جاهل آن را نداند قضيه از اصول مهم مذهب 

 3/219من ال يحضره الفقيه چنان كه ابن بابويه قمي در كتاب  شود، معذور شمرده مي
كرده و بيان  )تبازگشت دوباره ما ايمان نداشته باشد از ما نيسهر كس به ( :گويد مي

  . اعتقاد به رجعت از ضروريات مذهب است
شمرده ام اين قضيه از فروع  چنان كه من از يكي از علماي ديني شنيده :محمد

  . به آن باور نداشته باشد اشكالي نداردشود و اگر مؤمن  مي
ايمان داشتن به اين قضيه سبب  و خفا هست،پوشيدگي در اين مسئله نوعي : احمد

ايمان داشت، و اين قضيه تعلق زيادي به اصل ايمان به مهدي  آن لشود تا به دنبا مي
آن «: آمده است  35اصل الشيعه و اصولها ص چنان كه در كتاب  داشتن به امامت دارد،

امر  اين و همچنين بعد از اين حالت مخالفان با. »تاز عقايد منحصر به فرد اماميه اس
  . شوند ين باور از ديگران مشخص ميهمبيان شده و اشاره شده كه مومنان بوسيلة 

  دارد؟ چه اشكالي باشد رجعت خوب اگر از ضروريات مذهب شيعه : محمد
ايمان دارند منتظر آن هستند تا با ديگران تصفيه حساب آنان كه به رجعت : احمد

قبل از روز قيامت  گويند كه حسين و مي يعني مظلوم از ظالم انتقام بگيرد،نمايند 
-53/104چنان كه در بحار االنوار . دهد ه قرار ميبو محاسد بازخواست مردم را مور

105.   
و محلي را كه در آن دفن شده است يعني خانه پيامبر  –امام منتظر حجره : آمده است

را بيرون  –يعني ابوبكر و عمر  –اند  كند و كساني را كه آن جا دفن شده را خراب مي –
  . يزد و مجازاتشان كندكند تا آن دو را به دار بياو مي
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يا از روي  باشند تو بايد اين روايات را مورد بررسي قرار دهي شايد ضعيف :محمد
  . اند  تقيه گفته شده

كسي را سراغ ندارم كه اين روايات را تحقيق كرده باشد، و همچنين كسي را  :احمد
ت را رها كرده هاي معتبر شيعه بدون توضيح اين روايا  سراغ ندارم كه در يكي از كتاب

آنها اين روايات را قبول دارند، و در شريعت اينكه  باشد و اين دليل واضحي است براي
آيد  اسالمي معلوم است كه مرده وقتي داخل قبر گذاشته شد هرگز از قبرش بيرون نمي

و وقتي  باشد،  گرفتار اعمال خودش ميو هر كس  مگر به اذن خداوند در روز قيامت،
و بايد كنند؟   كنيم كه ديگران چنين مي چگونه ما ادعا ميختياري ندارد چنين ا محمد

  . اند دانست كه رواياتي كه در مورد رجعت هستند در قرون اخير درست شده
ولي تحقق اين قضيه و امكان رخ دادن آن در شريعت ما مسلم است و قبول  :محمد 

  . باري ديگر به زمين بر خواهد گشت داريم كه عيسي
  و دليل بازگشت ديگران چيست؟  ،بازگشت عيسي پيامبر خدا ثابت است :مداح
به دنيا باز  گوييم كه محمد ما نميپس چرا  ،به فرض اينكه بازگشت امكان داردو 
ترسم كه اين عقيده شيعيان  اما مي !گردد تا امت را از گمراهي و فساد نجات دهد مي

گردد و  منجي كه زنده و پنهان است بر ميمشابه عقيده يهوديان باشد كه معتقدند كه 
  . منتظر او هستند

و مسيحيت تحت تاثير گويد مذهب شيعه از اذيان يهوديت  چنان كه رضا مظفر مي
هاي شيعه نگاه كنيد خواهي   اگر به اعتقادات بسيار از فرقهقرار گرفته است، بنابراين 

  . گردد ان به دنيا باز مياي معتقد است كه امام آن در آخر الزم ديد كه هر فرقه
 خواهي بگويي كه خروج مهدي در آخر الزمان واقعيت ندارد؟ آيا تو مي :محمد

به آن  مهدي كه پيامبر كنند، گويي خيلي فرق مي من گفتم و آنچه تو ميآنچه : احمد
و قضيه او معلوم است و نيز مشخص است كه چه خبر داده از احاديث صحيح وضعيت 

جعت چيزي ديگر است چنان كه اما بحث ر در مورد مهدي داشت،اي بايد  عقيده
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اولين كسي كه : (آمده است 53/39گردد و در بحار االنوار  حسين به دنيا باز ميگويند  مي
  ). است بن علي  گردد حسين شكافد و به دنيا باز مي زمين براي او مي

 :گويد مي 144ص ح افتم كه در كتاب شيعه و تصحي ميو به ياد گفته دكتر موسوي 
هايي   آميزند بدعت  شوند و در مي وقتي افسانه با عقيده و اوهام با حقايق مخلوط مي«

  . »دارد و هم به خنده وا مياندازد   يك زمان هم انسان را به گريه ميآيد كه در  پديد مي
 يم،پرهيز كن بايد به شدت از عقايد تازه ايجاد شده در دين ما !بنابراين برادر محمد

چنين  باطل و تحريف شده ريشه دارند،اصلي ندارند و فقط در اديان عقايدي كه هيچ 
عقايدي مسلمان را به سوي تعطيل كردن احكام شرعي و مقدس قرار دادن افرادي كه 

و آنگاه افراد عامي در دين خود فريب  دهد  دانند سوق مي امام منتظر مي  خود را نايب
  . كنند  داشته و بيهوده پيروي ميخورده و سراب را حقيقت پن

  
   تبرك

اند چون خود   ثابت است كه مايه خير و بركت بوده اموري براي پيامبر: احمد
اما .... داراي بركت بوده است و اين چيزها ويژگي و خصوصيت پيامبر است  ايشان

نسل  گويند اين امر در همه تعجب من از كساني است كه اين قضيه را تعميم داده و مي
  ! پيامبر است
به آنها خواهي بگويي آل بيت پيامبر بركت ندارند و تبرك جستن  آيا تو مي: محمد

   جايز نيست؟
دانيم كه همه  جايز بودن و جايز نبودن در اين امور نياز به دليل دارد، و ما مي: احمد
اين  و در لباس و همه كارهايش مبارك بوده است، از قبيل آب دهان مو، چيز پيامبر

هيچ بحث نيست اما دليلش چيست كه ما اين امر را بر بسياري چيزهاي ديگر تعميم 
  دانيم؟  آنها را با بركت مي داده و بعد از وفات ايشان
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فقط در دوران حيات او بوده است و بعد  خواهي بگويي بركت پيامبر تو مي: محمد
   ؟از حيات او بركتي ندارد

اصحاب به  ر توضيح دهيم تا منظور ما روشن شود،بايد اين قضيه را بيشت: احمد
مند چيزهايي بودند كه متعلق به پيامبر بود از قبيل مو و ناخن و آب دهان   شدت عالقه
خواستند به اذن خداوند از اين چيزها بركت بجويند، و  آنها مي هاي پيامبر،  و حتي لباس

براي اينكه خاك قبر پيامبر اما چه دليلي هست  دليل جايز بودن اين امر مشخص است،
بود اصحاب كه  و اگر اين كار جايز مي اي بر شفا و طلب خير و دفع زيان است؟ وسيله

پيامبر و دست زدن آن بودند و هيچ چيزي آنها را از ورود به قبر  در نزديك قبر پيامبر
ن پيامبر كه بود اصحاب از قبور فرزندا  و اگر جايز مي كردند، كرد اين كار را مي منع نمي

  . كردند طلب شفا مي در بقيع بودند،
دفن  نظر شما در مورد اينكه خليفه اول و دوم دوست داشتند در كنار پيامبر: محمد

   شوند چيست؟
و به . كه در دنيا داشتند اين دوست داشتن به خاطر پيوند و برادري ديني بود: احمد
د بنابراين دوست داشتند كه حتي زديك بودند و همواره رفيق و همراه بودنيكديگر ن

اصحاب عباس را خواست تا عمر در محضر همه  نزديك به يكديگر باشد،قبرهايشان 
نرفتند و براي باريدن باران از او  دعا كند كه باران ببارد پس چرا اصحاب به قبر پيامبر

   تبرك نجستند؟
  : ايدفرم اوند ميكه خد كرده اي فراموش را شايد تو اين آيه :محمد 

 tΑ$s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïμ Å6 ù=ãΒ   )248/  البقره(  
  .»... و پيامبرشان به آنان گفت كه نشانة پادشاهي او «

  . شود صراحت تبرك جستن ثابت مياز اين آيه به 
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خواهم از تو سوائي بپرسم و آن اينكه چرا شما  قبل از توضيح معني آيه مي :احمد
آيا  كنيد؟ بني اسرائيل و غيره استدالل ميمور عقيده از اخبار و حكايات همواره در ا
  براي آن كه تنها پروردگارمان را بپرستيم براي ما كافي نيست؟  كارهاي پيامبر

و به فرض اگر چنين كند؟  وبايد از خود بپرسم كجا اين آيه بر تبرك داللت مي
در چه  و و به فرمان چه كسي بود؟ ؟داللتي باشد بايد بپرسيم اين بركت چه كسي بود

   ن بود؟زما
پيش آمد و بعد از آن در زمان بني اسرائيل گويم اين واقعه  براي آن كه بداني مي و

كه خداوند به پيامبرشان وحي كرد پيامبرشان آنان را به اين كار دستور داد و بايد از خود 
شريعت ما مسلمين است و از  اند آيا آيين و شريعت كساني كه پيش از ما بودهبپرسيم 

   آن بايد پيروي كنيم؟
به آن فرمان داده بايد از آن  آنچه ما را پيامبر: خيلي ساده و روشن است پاسخ

پيروي كنيم چنان كه در مورد حجر االسود و ركن يماني براي ما بيان كرده است، پس 
  . يريمذما بدون مخالفت بايد فرمان او را بپ

جر و بحث  شود اين چنين دين شمرده مياين قضيه كه از فروع  چرا در مورد :حمدم
   ؟دطوالني بايد بشو

بداند سود و زيان به دست چه اين از امور اساسي عقيده است كه مسلمان  :احمد
دهد و نيازها را بر  ها شفا مي  چون عامي كه معتقد است قبر امام از بيماري كسي است،
چنان كه همه اين امر را  شود، و متوجه آن قبر مي كند كند خدا را رها مي آورده مي

شوند و  آيند دچار شرك مي همچنين آنان كه بعد از پدران خود ميو  كنيم، مشاهده مي
برند كه كار خوبي انجام  خوانند و گمان مي  را به فرايد ميچيزهايي ديگر غير از اهللا

و اين وظيفه علما رباني  ه كرد،را در نطفه بايد خفپس بنابراين خطا و انحراف  دهند، مي
ف است كه است موظاست كه بايد آن را انجام دهند و نيز هر كس خيرخواه مسلمين 

  . اين كار را بكند
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  شفاعت 

مهدي بايد مفهوم ايمان داشتن به شفاعت در در مورد بعد از بحث و مناقشه  :احمد
  . روز قيامت را مورد بررسي قرار دهيم

   در مورد اين مسئله هست؟چيز جديد  چه: محمد
خواهيم اين قسمت را بررسي كنيم  چيز جديدي در اين موضوع نيست اما مي :احمد 

   دهي؟ تا براي ما روشن شود آيا اجازه مي
   .خوشحالم ،كامالً: محمد
   :شفاعت داراي شرايطي است كه عبارتند از  :احمد

  . شود راضي بودن خدا از كسي كه براي او شفاعت مي - 1
 . كننده بودن خدا از شفاعت راضي - 2
  . كننده براي شفاعت كردن اجازه دادن خداوند به شفاعت - 3

  . شود  استنباط مي آيهو همه اين امور از اين 

 / x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n=̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω ©Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $º↔ ø‹x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$t± o„ #© yÌö tƒ uρ   )26/  النجم(  
ها هستند شفاعت ايشان سودي   چه بسيار فرشتگاني كه در آسمان«

اجازه دهد و ) به شفيع(خدا  كه سازد مگر بعد از آن  بخشد و كار نمي نمي
  .»دراضي و خوشنود گرد )از مشفوع له(

  : فرمايد  و مي

 Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4©|Ó s? ö‘ $#   )28/  االنبياء(  
  .»كنند مگر براي آن كسي كه خدا از او خوشنود است ت نميو شفاع«
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بلكه از امور اساسي اعتقاد است كه بايد به آن  در اين مسئله ابهامي نيست،: محمد
كارها و چيزهايي هست كه شفاعت را ممكن و اضافه بر آنچه گفتي  ايمان داشت،

   .نمايد مي
غيره، ولي ما بايد قبل از پذيرفتن  و مالئكه و روزه و قرآن و بله مثل پيامبر :احمد

آن حديث اطمينان يابيم و سپس بدان هر حديثي در اين مورد درنگ كنيم تا از صحت 
تواند براي كسي  معتقد باشيم و به آن عمل كنيم و بايد بدانيم كه هيچ مخلوقي نمي

  . شفاعت كند مگر آن كه خدا به او اجازه بدهد
 رساند پيروي صادقانه از پيامبر وز قيامت فايده ميو تنها چيزي كه به مسلمان در ر

  . و اعمال صالحي است كه خالص براي خدا انجام داده است
  ست؟ مفاهيم كسي از اهل اسالم به خطا رفته اآيا در اين  :محمد
كه اشتباهي رخ داده بلكه براي آن است كه از تذكر دادن به معني آن نيست  :احمد

مسلمان بيم آن را دارد  بر حذر داشته شود،عقيدتي وص اشتباه افتادن در اشتباه به خص
را در كنار يابد و ممكن است ولي يا امامي   تحقق ميكسي نفهمد كه شفاعت چگونه كه 

و آن عالم نما به عوام شفاعت كند، يا به نزد عالم نمايي بيايد قبري صدا بزند تا برايش 
روز قيامت شفاعت بهره او روز زيارت كند فتوا بدهد كه هر كس فالن قبر را در فالن 

فالن امام باشد روز قيامت برايش شفاعت هر كس از دوستداران و يا اينكه  خواهد شد،
در ذهن بعضي از عالم نماهاي جاهل ترسيم  هايي كه مي  و ديگر گفته... . خواهد شد

  . يان كندكنند ب وجو پيروي مي  ي كه از هر كس بدون پرسباشد و آن را براي عوام

  
  مهدي 

  . دهند بينيم كه بسياري از برادران شيعه به مهدي خيلي اهميت مي مي: احمد
  چطور؟  :محمد
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هاي عقب اتومبيل   هاي سبز رنگي را پشت شيشه  ها بر چسب  خيلي :احمد
و در شود  خيلي حرف زده ميو در مجالس عمومي و خصوصي از مهدي  چسبانند، مي

نگر اين نيستند ها نشا  آيا همه اين دي درباره او گفته شده است،هاي زيا  ها حرف  كتاب
  شود؟  به اين باور خيلي اهميت داده ميكه 

به بينيم هيچ توجهي و اهميتي   اهل سنت را ميدر مقابل بعضي از برادران : محمد
اهل سنت و شيعه داني مورد اتفاق   دهند، و اين قضيه چنان كه مي نميمهدي منتظر 

  . است
اما در مورد اين  در اين مورد از همه جهت نصوص صحيحي وارد شده است، :احمد

  . اختالفات اساسي است كه بايد به آن اشاره كردقضيه 
   مكن است توضيح دهي؟آيا م: محمد
و اسمش محمد  است پيامبراهل سنت ايمان دارند كه مهدي مردي از نسل  :احمد

آيد و به  لد نشده است و در آخر الزمان ميو اسم پدرش عبداهللا است و تاكنون متو
كند و حاكم مسلمين خواهد بود و  بن مريم امت را عليه دجال رهبري مي  همراه عيسي

 و او طبق شريعت پيامبردهد  خير و بركات فراواني قرار مي خداوند او را منشاء
  . حكمراني خوهد كرد

اسمش محمد و اسم پدرش اما مهدي برادران شيعه فردي از نسل پيامبر است و 
و . به دنيا آمده است  ه 260در سال گويند  و مي است و مادرش كنيز استحسن 

اند در كوه  پنهان شده است، و گفته )رمن رايسّ(در عراق به نام اري غاو در يند وگ مي
گويند كه وقتي او پنهان شد عمرش پنج يا شش  و مي رضوي در مدينه پنهان شده است،

اند و  محروم نماندهاو با آن كه پنهان شده است شيعيانش از علم و فتوايش  سال بود و
كنند و علم و دانشي كه نياز  او چهار نماينده دارد كه با او ارتباط برقرار ميگويند  مي

  . گيرند دارند از او فرا مي
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و مفهوم واليت فقيه يا نايب مهدي قضيه دچار تحول گرديد سپس در عصر حاضر 
  . دپديد آم

كند تا عدل را  بعد از آن كه دنيا آكنده از فساد است ظهور ميو مهدي در آخر الزمان 
هاست   به جز شيعهگسترش عدالت كشتن همه مسلمين منظور از  –بگستراند در جهان 

  . شيعيان او باشند و حكومت كنندتا در جهان فقط 
كه روايات وارد شده در متفاوت است، با اين طبق آنچه تو گفتي موضوع كامالً :محمد

 بيان كرده مهدي و سيره پاك او و سبب پنهان شدنش را كامالًائمه عالمات هاي  كتاب
  . اند 

آورد و انساني  ر و نرمي و عدالت را مييكسي سيره و رفتاري پاك دارد كه خ :احمد
  اي مردم است چه اميدي به او هست؟ ه  خون كه باالترين هدف او ريختن

سيره امام مهدي را با كساني ديگر از حكام بني عباس كه اسمشان تو شايد  :محمد
  . اي  ه اشتباه گرفتهدمهدي بو
ري محمدبن حسن عسكهاي شيعه آمده كه  روايات صحيحي در كتاب: احمد

  : كنم  كند و اينك آن روايات را برايت بيان مي معروف به مهدي منتظر اين كارها را مي
 : گفت گويد به ابو جعفر روايت شده كه مياز زراره  231در الغيبه نعماني ص 

: گفتم . 1اسم او اسم من استگفت  –منظورم حضرت قائم بود  –اسم او را برايم بگو (
   داشته است؟ نمايد كه پيامبر را ميآيا همان رفتاري 

فدايت  :دهد، گفتم  هرگز نه اي زراره او رفتار پيامبر را انجام نمي :ابو جعفر گفت 
آورد، اما  گستراند و دل مردم را به دست مي امنيت را مي گفت پيامبر شوم چرا؟

_________________________________________________________________________ 

برد چون در عقيده شيعه به صراحت ذكر كردن اسم مهدي جايز  ببينيد محمد باقر اسم مهدي را نام نمي ) 1(
 . نيست و گاهي مرتكب اين كار نزديك است كافر قرار داده شود
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و او در كتابي كه با خود همراه دارد فرمان يافته تا مردم را به  كند، حضرت قائم قتل مي
  . قتل برساند و واي براي كسي كه قائم با او دشمني نمايد

هاي مردم و متحد كردن   لنيكويي و به دست آوردن دولي دين براساس  :محمد 
  . آنان بر محبت اهل بيت مبتني است

 گرفت كه تو اي كاش اين مهدي كه منتظرش هستند رفتاري را در پيش مي: احمد
آورد و عقدة دلشان را خالي  بيرون ميها را از دل شيعيان   اما اين مهدي كينه گويي، مي
و بحراني در الحدائق  11/60يعه العاملي در وسائل الشدر روايتي كه  كه كند چنان مي
ترسيديم كه اگر كسي از شما  اگر از اين نمي(...  :آن را بيان كرده آمده است 18/155

نموديم   شود شما را به كشتن آنها امر مي در مقابل آن كشته ميفردي از آنان را بكشد 
نها بهتر است شما اما از آن جا كه يك نفر شما از هزار نفر آنها و بلكه از صد هزار نفر آ

  ). امام قائم است دهيم و اين كار به عهدة را چنين دستوري نمي
شيعه و سني با همديگر برادرند و به داني كه   تو مي! ولي برادرم احمد: محمد

  . ارند و به عالم و عامي و كوچك و بزرگ احترام قائلندگذ يكديگر احترام مي
اما  گذاشتند، لما به يكديگر احترام ميقضيه اين طور بود و فقط عاي كاش  :داحم

كنند كه گويا شيعه در انتظارند كه روزي از علمايي كه  روايات براي ما روشن مي
ص زنجاني در حدائق االنس چنان كه در روايت مخالف شيعه هستند انتقام بگيرند، 

دهند  ا ميبخواهند فتوو فقهاي آنها به آنچه ( :روايت شده كه گفتاز امير المؤمنين  104
دهند،  شهادت مي و بيشترشان به دروغدانند  گويند كه نمي و قاضيان آنان چيزهايي مي

  ). امام قائم ظهور كند از اهل فتوا انتقام خواهد گرفتهر گاه 
رواياتي شايد دشمنان اهل بيت چنين  گويي، با همه آنچه كه مي !احمد برادرم :محمد

  . اند  اي دادهجرا از خود ساخته و 
هايي در   چنين روايت كي از گمان و شايد دليل بگيريم،تا ! برادرم محمد :احمد

اي كه   به گونهت ااين روايو گذاشتن  اند،  وارد شدههاي معتبر شيعه به كثرت   كتاب
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 مورد كاوش و بررسي قرار بگيرند و وضعيت سند آن بيان شود، ههستند بدون آن ك
سوگند به خدا اگر  موافق هستند،علما با اين روايات شود تا ما يقين كنيم كه   سبب مي

كه او امت خود را حتي گناهكاران امت را دوست بينيم  سيره پيامبر را بررسي كنيم مي
هاي شيعه از او  اما اين مهدي كه در كتاب داشته و نسبت به آنان مهربان بوده است، مي

ترسند، چنان  ن همه از او ميچونام برده شده هيچ كس دوست ندارد با او روبرو شود 
كند كه گفت از ابو  بن مسلم روايت مي از محمد 233الغيبه ص در كتاب نعماني كه 

دانستند كه قائم وقتي ظهور كند چه كار  اگر مردم مي: (گفت شنيدم كه مي جعفر
او از قريش  كشد، داشتند كه او را نبينند چون او مردم را مي دوست ميبيشترشان كند  مي
كوبد تا اينكه بسياري از مردم  گيرد و بر آنها شمشير مي ميكند شمشير را از آنها  ميغاز آ

  ). كرد بود رحم مي ل محمد ميآاين از آل محمد نيست و اگر از گويند  مي
وجود دارد و ظهور او مايه خير و بركت  شما با اين موافق هستي كه مهدي :محمد

  . براي مسلمين است
اند كه مهدي وجودي ندارد و به هيچ كسي از سوي او   بر گفتهعلماي معت :احمد

اعتقاد به وجود او سبب شر و فساد بلكه  اي ديني يا دنيوي نرسيده است، فايده
  . اند هايي است كه علماي شيعه بيان كرده  روايتاش   و نمونهشماري شده است  بي

و هنوز به دنيا نيامده كه امام مهدي وجودي ندارد خواهي بگويي  آيا تو مي :محمد
   !است؟

و در تاريخ طبري  96ص  93ص و كمال الدين  1/503در اصول الكافي : احمد
بن محمد وقتي وفات يافت فرزندي نداشت و زن   بن علي  كه حسنآمده است  13/26

اند كه امام حسن عسكري  يا كنيزي نداشت كه حامله باشد و با تفصيل بيان كرده
  . د يا مهدي منتظر نداشته استفرزندي به نام محم

  . رسد با اين روايت بحث و گفتگوي ما در مورد مهدي به پايان مي: محمد
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تر از آن اين است كه طبق روايات كتاب كافي به مهدي در غار عرضه  عجيب: احمد
اين كتاب براي شيعيان او ( :شد و او آنچه را كه در آن هست تاييد كرده و گفته است 

  !! زند حال آن كه در الكافي روايتي آمده است كه به وجود مهدي طعنه مي و )كافي است
پنهان شده است بر تناقض داللت و همچنين اختالف در مورد مكاني كه او در آن 

گويد كه  پنهان است و روايتي ديگر مي گويد كه او در سامراء يك روايت مي نمايد، مي
پنهان گويد نزديك مدينه در كوه رضوي  يدر طيبه مدينه منوره است و روايتي ديگر م

  . و ضعيف اين قضيه صورت نگرفته استتحقيقي در مورد صحيح شده است، و هيچ 
  گويي؟  در مورد دعاي عجل اهللا فرجه چه مي :محمد 
 ثابت است عمل كنيم، ها و كارهايي كه از پيامبر ما موظف هستيم تا به گفته: احمد

ل گرديده است، پس مهدي چه چيزي در دين ما اضافه و شريعت با وفات پيامبر كام
و بايد از خود بپرسيم آيا منظور ما همان  نمايد؟  را جبران ميو كدام كمبود  !كند؟ مي

ايمان ندارند خواهد  امير المؤمنينكه به واليت و امامت ها را  مهدي است كه ناصبي
ها و عوام   ظلم و ستم ناصبي كشت تا دنيا را سرشار از عدالت كند چون دنيا آكنده از

   !كنند؟ يماست چنان كه بعضي از عالم نماها ادعا 
و آيا شريعت و  يا اينكه عدالت و خير را در ميان همه مردم خواهند گستراند؟

يا اينكه مسلمان در  را به خاطر امري عيبي و موهوم تعطيل كنيم،مصالح مسلمين 
و دين را خدا براي ما كامل گردانده ! بكوشد؟آموخته شده بايد  عبادتي كه از پيامبر

  : است 

 tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r& uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ ©ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ 
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و نعمت خود را بر شما تمام كردم و امروز دين را برايتان كامل نمودم «
و مسلمان بايد دعا  .وان آيين خداپسند براي شما پسنديدماسالم را به عن

   .»كند كه خداوند اوضاع مسلمين را سامان دهد
  

  ابو طالب 
كنند و يادي از عموها  را ياد مي بيت پيامبركنم از كساني كه آل  تعجب مي :محمد

  . نمايند ها و خدمتگزارانش و اطرافيانش نمي ها و دايي و عمه
هاي حديث را بررسي كنيم خواهيم   هاي تاريخ و همچنين كتاب  اگر كتاب :احمد

قبل از  از خانوادة پيامبرديد كه حدود زيادي به اين موضوع پرداخته شده و به وضوح 
را ياري  پيامبركسي  هجرت و بعد از هجرت سخن گفته شده و بيان شده كه چه

پيامبر ابو مانند عموهاي  كفر ورزيده و از پيامبر پيروي نكرده استكرده و چه كسي 
  . كه به پيامبر ايمان نياوردندطالب و ابو لهب 

را ياري كرد و از او دفاع نمود و  آيا در مورد كسي كه پيامبر گويي؟ چه مي :محمد
ام اش را اذيت و آزار برسانند و كارهايي كرد كه بسياري از انج زاده نگذاشت كفار برادر

سخن دهي كه چنين  ميآيا به خود جرأت  يد داري؟دادن آن عاجز بودند شك و ترد
 :در مورد او فرمود  و پيامبر! او بر دين ابراهيم بودزشتي در مورد او بگويي با اينكه 

   ؟)قريش مرا اذيت نكردند مگر بعد از آن كه ابو طالب وفات يافت(
و هر فرد زماني  كارهاي ابو طالب در تاريخ بيان شده و مشخص است،: احمد

از بعضي از شود كه شهادتين را به زبان بياورد، و همان طور كه  سلمان شمرده ميم
كنيم و  كنيم چرا انصاف نمي آنچه دوست داريم استدالل ميبخاري براي اثبات احاديث 

   كنيم؟كنيم نه اينكه نصف آن را بگوييم و نصف آن را رها  را كامل بيان نمي قح
   منظورت چيست؟ :محمد
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حديث عباس روايت شده كه او پيامبر را  )باب قصه ابي طالب(اري در در بخ :احمد
بودم او در  او در آتش جهنم است و اگر من نمي :در مورد عمويش پرسيد پيامبر فرمود 

  . بود  ترين طبقه جهنم مي پايين
   :ايمان دارد و گفت اقرار كرد كه او ابو طالب خودش  :محمد

   فينافی الرتاب دحتی اوسد                            مبجمعهاليک يصلوا  لنو اهللا    
وگند به خدا كه با گروه خود دستشان به تو نخواهد رسيد مگر آن كه به خاك س

 . سپرده شوم
   اً دين الربيه من خري اديان                            و لقد علمت بان دين حممد        

  . ان جهانيان بهتر استو من دانستم كه دين محمد از همه ادي
  : تتكمله اشعار اين اس: احمد

 بذلک مبينا لو جدتنی سمعاً                         ةالمه او حذاری سبلوال امل    
ديدي كه آن را آشكارا  كردم مرا مي اگر سرزنش نبود و از ناسزاي مردم بر حذر نمي 
  . پذيرفتم مي

  : و همچنين آمده است كه او گفت 
  خنا فی املحافلجتر علی اشيا                        بةاهللا لو ال ان امجی بس فو    

  . شد  سوگند به خدا اگر در مجالس به بزرگان ما ناسزا گفته نمي
   غري قول التهازل داً جمن الدهر      ة                 علی كل حاللكنا تبعناه    
  . رديمك از او پيروي ميا به هر حال به صورت جدي م

دانسته  ايمان داشته است چون مي كني كه عموي پيامبر اقرار ميپس تو : محمد
  اش پيامبر است؟   زاده است كه برادر

هر كس چيزي را بداند به معني اين نيست كه به آن ايمان دارد و از آن پيروي  :حمدا
  . كند مي
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چون او از همه بهتر دانستيم  را مؤمن مي )شيطان(بود بايد ابليس   و اگر چنين مي
از دايرة اسالم خارج است، بنابراين تصديق  داند، اما با وجود اين او كامالً خدا را مي

  . نشانه صحت ايمان استقرار قطعي قلبي و ا
و اگر خانوادة يا يكي از . پس قضيه واضح و روشن است و ابهامي در آن نيست

چون كه  رسد، آن فرد زياني نميبه خود  ديا يكي از همسران كسي كافر باشفرزندان 
  : فرمايد  خداوند مي

 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t÷z é&   )18/  فاطر(  
  .»كشد و هيچ كسي بار گناه كسي ديگر را به دوش نمي«

اند اينگونه مسائلي براي آنها پيش آمده  ها بوده ترين انسان و پيامبران با اينكه برگزيده
چون  گردد، و مقامشان كاسته نميشود و از جايگاه  نان شمره نمياست و اين عيبي در آ

  : فرمايد كه خداوند مي

 y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„   
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هر كس را كه  كني ولي خداوند تو كسي را كه دوست داري هدايت نمي«
  .»كند بخواهد هدايت مي

كرده و پيامبر را دوست  را حمايت ميتوانم بگويم كه كسي كه پيامبر  نمي :محمد
   !داشته است كافر بوده است

ما نبايد چنين چيزي را انكار كنيم چون اين اتفاق براي پيامبران گذشته هم : داحم
پدر  باشند چون كافر بودند، يكي از پسران نوح و همسرش در جهنم مي. افتاده است
  . ر بودابراهيم كاف
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نازل شده كه ما او  اي دربارة عمومي پيامبر و سوره جهنمي است، ؛لوط و زن
پس كار به دست خداست هر كس را كه  را دعاي بد كنيم و او در آتش جهنم است،

  . نمايد كند و هر كس را كه بخواهد گمراه مي بخواهد هدايت مي
اسالم ابو طالب عمومي ع را يعني وهاي زيادي هست كه اين موض ولي كتاب: محمد

  ! كنند پيامبر را بيان مي
ل صحيح مبتني است و مبتني بر عاطفه و ودين ما براساس دليل و ق :احمد

بنابراين هر چند در اين مورد كتاب تاليف شود براي مسلمان يك  احساسات نسيت،
   گوييم چيست؟ نويسيم و مي ماند كه دليل آنچه مي سوال باقي مي

تواند دليل باشد  اي سروده است نمي وران جاهليت فرد ناشناختهو شعري كه در د
 است، و هر چه از يكي از اصحاب  هاي پيامبر  خدا و گفتههاي   ل گفتهيبلكه دل

تواند دليل باشد و غير از اينها بقيه پوچ  ثابت است و كسي بر آن اعتراض نكرده مي
به حكم خداوند هزاران كتاب داني كه يك نص صحيح  و برادرم محمد تو مي هستند،

  . برد ميسوزاند و از بين   باطل را مي
  

  معاويه و يزيد
سخن گفتن در مورد عدالت اصحاب ما را به سوي بحث و مناقشه در مورد : احمد

  . دهد گويند سوق مي اينكه بعضي از شيعيان اصحاب را ناسزا مي
كنند كه مستحق ناسزا و  فقط از كساني اظهار بيزاري مي هولي برادران شيع: محمد

  . مانند يزيد و پدرشاند  نفرين هستند به خصوص كساني كه بر اهل بيت تجاوز كرده
او بن حنبل را در مورد علي و معاويه پرسيدند  و در فتح الباري آمده كه امام احمد

بي براي او گشتند علي دشمنان زيادي داشت و دشمنانش هر چند به دنبال عي( :گفت
و تمجيد كردند تا اينگونه ابراين كسي را كه با او جنگيده بود تعريف فتند بنعيبي نيا

  ) عليه علي توطئه كنند
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نمايد كه فضائلي كه براي معاويه به  اشاره به اين ميامام احمدبن حنبل با اين سخن 
  . بوده است يعني اين توطئه دشمنان علي است، هحقيقت نداشتكنند  وغ بيان ميرد

اين است كه در قضاياي شرعي از از مشكالت هر بحث و گفتگو يكي  :احمد
شود، عالمه ابن حجر عقالني شارح بخاري اين  مي احساسات و عواطف استفاده

  براي معاويه فضايلي بيان نشده است :گويد دليل كسي را كه ميروايت را ذكر كرده تا 
باب ذكر « :گويد اين ترجمه ميبخاري در  :گويد او بعد از اين بالفاصله مي ،را باطل كند 

چون در حديث باب  معاويه، و مناقب باب در بيان ذكر فضيلت هو نگفت »همعاوي
  .ن ذكر نشده استتي براي آفضيل
و به اينكه او از اصحاب پيامبر بوده كه شهادت دادن ابن عباس به فقه معاويه  انچن

معاويه (ر شرح حديث د را و ابن حجر اين جمله .است نشانگر فضيلت زيادي است
. بيان كرده است) و ابن عباس گفت اشكال ندارد او فقيه است خواند يك ركعت وتر مي

كند  تاييد نميبنابراين شارح بخاري مقوله گذشته را كه تو بيان كردي  7/131فتح الباري 
  . وارد شده است صحيحي در مورد امير المؤمنين معاويهچون احاديث 

با علي و فرزندش بيان ميكند براي  ،كارهاي معاويه و پسرش رارواياتي كه  :محمد
  . .هر مسلمان آشكار است

ند با دقت به ا  معاويه و پسرش انجام داده كه شود بايد آنچه را كه گفته مي: احمد
  : صورت ذيل بررسي كرد

 امير شام بود و تا دوران خالفت علي مرمعاويه در دوران امير المؤمنين ع  - 1
  . ش عزل نشداز مقام

كرده كه به ايمانش  قبل از خالفت علي كارهاي بدي ميشده كه معاويه آيا ثابت  - 2
  شده است؟ طعنه وارد مي
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چه بود؟ آيا آنها در يكي از اركان اسالم با هم  علت اختالف معاويه با علي  - 3
  د؟اختالف داشتند يا در مسائلي اجتهادي با هم اختالف نظر داشتن

توانست از آن  علي نمينين مكه امير المؤري اختالف داشتند دو در امو اگر آن - 4
بن علي كاري ديگر غير از آنچه پدرش به خاطر   دست بكشد پس چرا حسن

آن جنگيده بود كرد؟ و در اين صورت حسن با ميل خودش امر مهمي را ترك 
 . گفته است

  سپرد؟ چرا پيامبر امانت نوشتن وحي را كه بزرگترين امانت بود به معاويه  - 5
كند و هر گاه دنيا را دوست داشته باشد و بدان مايل باشد بر  انسان تغيير مي :محمد 
در فرزند معاويه  دهد و اين را ما كامالً ن خود در ظاهر چيزي ديگر نشان ميخالف باط

  . كنيم يزيد مشاهده مي
بب سسخناني را كه دليلي ندارند و فقط گمان هستند بايد رها كنيم چون  :احمد 

بيش از سي سال زمامدار شام بوده است  معاويه شوند ما دچار سوء تفاهم شويم، مي
كوفه نبودند كه طبق روايتي كه در و مانند اهل  ها داراي حكمت و نظر بودند، و شامي

سوگند به خدا به نظرم معاويه ( :گويد  بن علي مي  آمده حسن 2/290االحتجاج طبرسي 
كنند كه شيعه من هستند بهتر است، اينها خواستند مرا  دعا ميبراي من از اينهايي كه ا

بكشند و كااليم را دزديدند سوگند به خدا اگر از معاويه عهدي بگيرم كه با آن خون 
ام را حفاظت كنم بهتر از آن است كه اينها مرا بكشند و اهل بيت و  خود و خانواده

انه پيش است كه بين برادران در يك خري طبيعي و اختالف ام). ام از بين بروند خانواده
  . آيد مي

اي روبرو شوند كه اصحاب هيچ گاه مانند آن را نديده  چه برسد به اينكه افراد با فتنه
در و آن فتنه كشته شدن امير المؤمنين عثمان بود كه در مورد راه حل اين فاجعه  بودند،
  . هاي مختلفي داشتند  اصحاب ديدگاهميان 
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در مورد كسي كه به كشتن سردار جوانان اهل بهشت فرمان داده و  نظر شما :محمد
آيا ما در برابر اين عمل  اهل بيت پيامبر را در كربال مورد اهانت قرار داده است چيست؟

   زشت سكوت اختيار كنيم؟
آنچه در زمان يزيد اتفاق افتاد و كاري كه لشكريان او انجام دادند او را مورد  :داحم
 دهد به خصوص كه او كسي را از لشكريانش مجازات نكرد، ش قرار ميو سرزنمالمت 

   :كند كه اما اين سؤال اذهان را به خود مشغول مي

و  اش حسين و همچنين از كشته شدن علي خبر داد، نوهاز كشته شدن  پيامبر  - 1
پس لعنت  كند خبر داد، همچنين از آشتي كه حسين بين مسلمين برقرار مي

و حال آن كه در ميان آنها  بني اميه در هر سال چيست؟فرستادن بر همه 
   اند؟  كساني هستند كه هيچ جرمي در حق علي مرتكب نشده

فرستاده شده  روايت صحيحي كه ثابت كند كه لشكر يزيد براي كشتن حسين  - 2
ها به خصوص اگر از  و آيا حمايت كردن دولت از فتنه و غوغا بود كجاست؟

 اشد جاي اعتراض دارد؟ طرف اهل كوفه در عراق ب
از كشته شدن حسين خبر داده است چرا ما را به انجام كار  با اينكه پيامبر  - 3

  ه شدن حسين امر نكرد؟ مشخصي بعد از كشت
دانيم كه بعد از چنين  ؟ آيا ما بهتر ميآيا ما حسين را بيشتر دوست داريم يا پيامبر

  اتفاقاتي چه كارهايي بكنيم؟ 
پس چرا ما همواره  خبر داده از اهل بهشت است، امبرچنان كه پي حسين  - 4

اند چون علي  و  خوريم و براي كساني كه از حسين برتر بوده براي او غم مي
  شويم؟ امبر چنان ناراحت نمييحسن و قبل از آنها پ

   حسين را چه كساني كشتند؟  - 5
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هد او در د آن را پاسخ مياين سوال مهمي است كه آيه اهللا العظمي محسن االمين 
كند كه در مورد اينكه  علي باقر روايت مياز ابي جعفر محمدبن  1/26اعيان الشيعه 

و ا فرزندش حسن بيعت شد آنگاه به اسپس ب: (گويد ت ميمسئول خون نوه پيامبر كيس
عراق به او حمله كردند و با خنجر پهلوي او را زخمي كردند و لشكر خيانت شد و اهل 

او با معاويه صلح كرد و خون خود و اهل بيت خود را محفوظ او غارت شد بنابراين 
  . گرداند

سپس بيست هزار نفر از اهل عراق با حسين بيعت كردند و آنگاه به او خيانت كرده 
   رساندند؟ لاو بر گردنشان بود عليه او شوريدند و او را به قتو در حالي كه بيعت 

و  واضح و روشن هستند، و همچنين پسرش يزيد پس نصوص در مورد معاويه
نبايد عاطفه باعث شود تا انسان چشمانش را در مقابل حق ببندد و از آن خود را به 

از امام صادق  253رو الكشي در ص  بزند تا آنچه را دوست دارد بگيرد؛ از اينخبري  بي
اگر قائم ما ظهور كند نخست شيعيان دروغگوي ما را به قتل : (كند كه گفت روايت مي

  ). رساند مي
اگر مسلمين براي كسي كه او را دوست دارند اظهار ناراحتي كنند آيا به : محمد

فهمم كه شما  خن تو چنين مييا اينكه از س گيرند؟ خاطر اين كار مورد مالمت قرار مي
  كاهي؟  مي واقعه شهادت حسينت يماز اه

ز اهل بيت بكاهم آورم كه با آن از جايگاه كسي ا هرگز من سخني به زبان نمي :احمد
ايست كه در مورد هر كسي كه ما دوست داريم   اما اين شيوه كه ما او را دوست داريم،

بايد در پيش بگيريم و همچنين در مورد كساني كه از آنها نفرت داريم بايد همين شيوه 
اند و ما اهل بيت   ها و زمين با ميزان عدالت بر پا شده  را به كار بگيريم زيرا آسمان

خواهيم كه ما  داريم چون پيامبر را دوست داريم و از خداوند مي را دوست مي يامبرپ
  . همرا بگرداند در بهشت برين حشر كند و با پيامبررا با اين گروه مبارك 
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   همسران پيامبر
در مورد موضوع عدالت اصحاب و راوي اسالم ابو هريره بحث و گفتگو  :محمد

همسران پيامبر كه ابهاماتي در مورد آنها هست بحث  كرديم پس چرا در مورد قضيه
   يم؟نكن

   جايگاه همسران پيامبر در دل مؤمنان معلوم است، پس ابهام در كجاست؟: احمد
به دنيا گرايش يافتند و مردم را عليه امير  بعضي از آنها بعد از وفات پيامبر :محمد
بينيم  رادران اهل سنت را ميشوراندند، و با وجود اين حقيقت بعضي از ب المؤمنين

  . كنند كه حقايق را انكار مي
گفتگو كنيم بايد قاعده بزرگي را به ياد گويي  قبل از آن كه در مورد آنچه مي: احمد

انتخاب كرده بود و پيامبر را از آن  بياوريم و آن اينكه خداوند اين زنان را براي پيامبر
ر بگيرد محفوظ كرده بود و خداوند همسران كه در مورد آبرو و ناموسش مورد طعنه قرا

  : فرمايد   ناميده است چنان كه ميمنان ؤپيامبر را مادران م

 ©É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr& ( ÿ… çμã_≡ uρø— r& uρ öΝ åκçJ≈ yγ ¨Βé&   
  )6/  االحزاب(  

همسران پيغمبر منان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و وپيامبر از خود م«
  .“منان محسوبندومادران م

  . اي نيست  در اين مجادله: محمد
گويم كه برادرم اگر مادر نسبي انسان مرتكب اشتباهي  با توجه به اين به تو مي: احمد

پس وظيفه ما در  كند كار او را توجيه نمايد و او را معذور بداند، انسان سعي ميشود  مي
   چيست؟ ران پيامبربرابر مادران ديني ما و همس
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تهمت زدند سپس خداوند پاكي او را بيان كرد و به ما آموخت  كمنافقان به عايشه 
ها را از اينكه به  ما مسلمانهايي بسيار دور است و همچنين  كه او از چنين آلودگي

  : فرمايد  دارد چنان كه خداوند متعال مي به شدت بر حذر ميتهمت بزنيم مسلماني 

 ãΝ ä3Ýà Ïè tƒ ª! $# β r& (#ρßŠθãè s? ÿ⎯ Ï& Î#÷W Ïϑ Ï9 # ´‰ t/ r& β Î) Λ ä⎢Ζä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β   
  )17/  النور(  

انجام [دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز به  خداوند به شما اندرز مى «
  .» مانند آن باز نگرديد]  گناهى

  . زنند پس آنان كه مومن نيستند باز هم به ام المؤمنين تهمت مي
  . كند چنين كاري را نمي هرگز فرد مؤمني :محمد
خواست با  مي كگويد كه عايشه  ر مورد كسي كه در كتابش ميدپس  :احمد

كند  يا اينكه آيات را اينگونه تفسير مي گوييم؟ عبدالرحمان بن عوف ازدواج كند چه مي
با دعاي  هستند، و يا كسي كهگويد منظور از زن نوح و زن لوط عايشه و حفصه  و مي

با دستور خداوند كه آيا چنين كسي ! كند را دعاي بد ميش ام المؤمنين زشت دو بت قري
   به امهات المؤمنين فرمان داده مخالفت نكرده است؟به احترام گذاشتن 

هايي مانند  خورد كتاب به چشم ميها  در بعضي كتاب هنوزتهمت زدن به ام المؤمنين 
در بيان السعاده از سلطان و  ،4/258، و البرهان بحراني )سوره تحريم(ي مر قتفسي

  . 2ص  40و در بحار االنوار مجلسي ج  3/253جنابذي 
اش بيرون رفت و با  گويي درست است اما چرا ام المؤمنين از خانه آنچه مي :محمد

  لشكري كه عليه امير المؤمنين علي به پا خاسته بود همراه شد؟ 
سخت و بحراني آن زمان بهتر است در مورد برهه  اين سوال به جايي است،: احمد

آيا وقتي آن اتفاق افتاد حق و باطل براي گروهي از : فكر كنيم و از خود بپرسيم 
به خاطر  شدند؟ متحد مي مسلمين مشتبه نشده بود؟ آيا نبايد بعد از كشته شدن عثمان
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او بيرون آمد علي در مدينه  اين بود كه بايد بيرون بيايد و وقتي كاين اجتهاد عايشه 
توضيح دادم آيا به خاطر اين كار بايد كسي را كه برايت  ولي همچنان كه قبالً د،بو

   ناميده لعنت كرد و ناسزا گفت؟خداوند ام المؤمنين 
  . گويند كه او در كشتن عثمان دست داشته است مي :محمد
 لتواند اين اتهام را ثابت كند آن هم در زماني كه اهل عراق و اه چه كسي مي :احمد

يه كه خواهان گرفتن وبود آيا معا و اگر اين درست مي ها به پا كرده بودند؟  فتنهمصر 
   دانست؟ بود اين را نمي انتقام از قاتالن عثمان

   پس وظيفه ما چيست كه در اينگونه قضايا چه موضعي اتخاذ كنيم؟ :محمد
 زنيم،  قبل از همه چيز بايد به خاطر بياوريم كه در مورد چه كسي حرف مي :احمد

  : فرمايد  او كسي است كه خداوند در مورد او مي

 ©É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr& ( ÿ… çμã_≡ uρø— r& uρ öΝ åκçJ≈ yγ ¨Βé&   
  )6/  االحزاب(  

پيامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتر دارد و همسران پيغمبر «
  .»مادران مومنان محسوبند

و نبايد  قرار بگيرد؟جويي   راضي است كه مادرش مورد عيبسلمان پس آيا م
و فرد عامي از مسلمين با تمام وجود از آبرو  است، فراموش كنيم كه او همسر محمد

آيا توهين كردن به همسر پيامبرمان را كه طبق دستور خدا  كند، دفاع ميو ناموس خود 
گويند كه ام  و اينكه مي !انگاريم؟  اي مي  مادر هر مؤمني است چيز ساده و پيش پا افتاده

هايي كه عليه  شورانده است نياز به دليل دارد، و كتاب خلفا ميمردم را عليه المؤمنين 
  . بايد مورد تصحيح قرار بگيرنداند   نوشته شده اصحاب 
فهمم كه ما بايد از همه اشتباهات ام المؤمنين عايشه و  از سخنان تو چنين مي :محمد

تاريخ درست و واقعي را كسي : احمد در آن وارد نشويم؟ ران چشم بپوشيم وديگ
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 گيرد، درس ميد، اما فرد عاقل با احترام گذاشتن به پيشينيان از تاريخ رباز بين بتواند  نمي
آنان ريخته شود تا به اذن خداوند از هاي  ها و نيكي خوبي بزرگان بايد در دريايو اشتباه 
پردازد   ايد بداند كه انسان فقط زماني به بيان اشتباهات گذشتگان ميو مومن ب بين برود،

عقلي كه به امهات  كه بخواهد حقي را بيان كند يا باطلي را دفع نمايد، و انساني بي
و گويا كه . يابد  اي مي كند چه فايده ميرو  پردازد و زندگي پاك آنها را زيرو ميالمؤمين 

و  اند؟ نگاه كنيد كه چه كارهايي كرده نهمسران پيامبرتابه : گويد كه  زبان حال او مي
هاي ما را  داوند دستها بيان شوند خ نبايد نزد مرد عامي و در سخنرانيچنين چيزهايي 
هاي خود را نيز   پس بايد زبانبه آن فتنه خطرناك محفوظ داشته است از آلوده شدن 
  . محفوظ بداريم

  اند بيامرزد و زبان  اناني را كه پيش از ما بودهنماييم كه مسلم از خداوند مسئلت مي
  . هاي ما را از اينكه از آنان به بدي ياد كنيم حفاظت كند

  
   خمس

ناميد  يكي از برادران شيعه را ديدم كه با دادن مبلغي پول كه آن را خمس مي: احمد
  . يستگفت اين پول مانند زكات است اما زكات ن خودش را به زحمت انداخته بود و مي

  : كند  كاري كه او كرده اين آيه آن را بيان مي ،هبل :محمد
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4’ n1 öà) ø9 $#   )41/  االنفال(  
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى  «

  .»  است ...ذى القربى  پيامبر، و براى
گويد كه مقدار مشخصي از درآمد روزمره مسلمان به نام  اما آيه اين را نمي :داحم

  . خمس پرداخت شود
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كند و همه چيزهايي را كه مسلمان به  بر عموم داللت مي آيه در سياق نكره :محمد
  . شود آورد شامل مي دست مي

  : فرمايد  اين سوره ميو در آغاز مد اين آيه در سوره انفال آمد اح

 y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$ xΡF{ $# ( È≅ è% ãΑ$xΡF{ $# ¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ   )1/  االنفال(  
  .»... پرسند بگو غنائم از آن خدا و پيغمبر است  از تو دربارة غنائم مي«

هايي كه مسلمين در جنگ بدر به دست  شروع در مورد غنيمتمسپس به صورت 
پس بنابراين قضيه به خاطر امري خاص است و عمومي . ته استآورده بودند سخن گف

   ؟نيست پس كجا به تعميم تصريح شده است
رساند كه علماي شيعه از آن استنباط  اما اين لغت همان مفهومي را مي: محمد

بلكه همه آيند غنيمت نيستند،  جنگ به دست مياند يعني فقط چيزهايي كه در ميان  كرده
خمس واجب است، و قرآن به آورد  اش به دست مي ن در زندگيكه مسلماچيزهايي 
  . ها نازل شده است زبان عرب
المحيط و مختار الصحاح مراجعه هاي لغت مثل القاموس  اگر شما به فرهنگ :احمد

در اموالي كه در جنگ به ها بيان شده كه خمس   كني خواهي ديد كه در اين كتاب
ها بيان نشده  امور عادي زندگي، و در اين كتابشوند واجب است در  گرفته ميغنيمت 

شود بلكه اين   آورد غنيمت شمرده مي اش به دست مي كه هر آنچه مسلمان در زندگي
  . سود و تجارت و كسب هستندچيزها 

و در  دهد،  به صورت اجمالي بيان شده سنت نبوي آن را توضيح مي و آنچه در قرآن
به خيبر  همراه پيامبر: كنند كه گفت روايت ميره بخاري و مسلم از ابو هرياين مورد 

و بلكه كاال و غذا و پوشاك به غنيمت رفتيم و در آن جنگ طال و نقره غنيمت نگرفتيم 
هبه كرده  بود كه مردي او را به ايشانهمراه پيامبر سپس به وادي رفتيم غالمي گرفتيم 

بياورد ناگهان ر پيامبر را پايين بلند شد كه جهاز شت زديم غالم پيامبر بود، وقتي اردو
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 :باد، فرمود شهادت او را مبارك !تيري به او اصابت كرد و مرد، ما گفتيم اي پيامبر خدا
اي كه روز  دست اوست پارچهكه جان محمد در نيست، سوگند به كسي هرگز چنين 

دم مر :ابو هريره گفت. خيبر بدون اجازه برداشته بود او را در آتش قرار داده است
د يك بن: فرمود مردي يك بند يا دو بند كفش را آورد، پيامبر هراسناك شدند و آن گاه 

و  1/348و طوسي در التهذيب  1/13صدوق در الفقيه . يا دو بند از آتش جهنم هستند
از ابا عبداهللا شنيدم كه  كند كه گفت از عبداهللا بن سنان روايت مي 2/56در االستبصار 

در  6/338و العاملي در الوسائل ). و تنها در غنايم واجب استخمس فقط ( :گفته مي
   .باب وجوب الخمس في غنائم الحرب اين حديث را بيان كرده است

و آل بيت پيامبر بدهد مال خود را به فقرا و مستمندان آيا اگر مسلمان خمس  :محمد
گذاريم آنها  نميشود؟ چرا ما  است و به خاطر اين كار عيب گرفته مياين كار او اشتباه 

و آنها اين كار را فقط به خاطر  د؟نكار خوب انجام دهند و به نيازمندان صدقه بده
  . دهند  محبت پيامبر و آل پيامبر انجام مي

بر مسلمين و اگر كسي  گر است و نفل چيزي ديگر است،يچيزي دوجوب  :احمد
بايد بپردازند اين خود را از درآمدهاي فرض كند و واجب بگرداند كه مقدار مشخصي 

مالي ديگر و كسي كه زكات مال خود بپردازد ما او را به انفاق . تطوع و كار خير نيست
  . دهد  كنيم مگر آن چه خودش با ميل خود به نيازمندان مي ملزم نمي
كنيم ما آن را به  بايد بداني كه خمس يا مالي كه صدقه مي !برادرم احمد :محمد

تواند در آن مال هر گونه كه  زمان غيبت امام زمان او مي كه دردهيم  مرجع ديني مي
و او فردي است امانتدار و عالم و فراتر از آن است كه درباره  خواهد تصرف نمايد، مي

  . شود تا آن را در محل آن مصرف كند بنابراين مال به او پرداخت مي او گمان بد شود،
چون مهدي ما در اينجا نيست،  ايست كه موضوع بحث  مقام وكيل امام قضيه :احمد

پس چگونه  وجودي نداشته است، ما از است خيالي كه در زمان ما و پيش شخصيتي 
  ! كسي نماينده و وكيل اوست؟
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اردبيلي  و وكالت از امام را همه علماي شيعه قبول ندارند،و همچنين قضيه نيابت 
المه موسوي در و عفتوا داده است كه در زمان غيبت تصرف در خمس جايز نيست 

هايي كه  برداشت بيان كرده، را كه از اين قضيه شده  هاي بدي  برداشت كتابش التصحيح
آن گيرند و به دلخواه خود  دهند و از عوام اموالشان را مي افرادي خود را واسطه قرار مي

كنند و در مورد كاري  كنند آن را مصرف مي كنند و در مورد كاري كه مي را مصرف مي
  . شوند كنند پرسيده نمي يكه م

تاكنون ورقه و نماينده امام مهدي برادر محمد آيا به گفتة شما  و تو را سوگند به خدا
ها صرف  هايي زكات و اموال تو در طي سال  كه در آن راهبه تو نشان داده است كاغذي 

  اند توضيح داده شده باشد؟  شده

چون اگر از او بپرسم به  ي بپرسم؛پناه به خدا كه من امام را از چنين چيز :محمد
  ! ام و امانتداري او را زير سوال بردهمعني اين است كه صالحيت 

پرسند و  كنند در مورد كوچك تا بزرگ آن مي كه اهل سنت انفاق مياموالي : احمد
شود تا كوچكترين اشكالي پيش نيايد پس آيا  گيري مي همراه به صورت رسمي پي

در امانتداري است؟ يا اينكه احتياط و به معني شك كردن ن و دقت و پرسيدگيري  پي
  . نخوردمواظب بودن است تا كسي مالي را به ناحق 

دستور داده كه آن را از مسلمين بگيرد براي دادن  و اموالي كه خداوند به پيامبرش
نيازي  اند آن به فقرا و مستمندان و كساني كه در آيه به عنوان مستحق زكات بيان شده

و به هر صورت كه بخواهد تواند آن را به هر كس كه بخواهد  مي دهنده ندارد و زكات
اش  روزيكند و براي به دست آوردن  كه كار نميدهيم  نميو ما مال را به كسي  بپردازد،

شود اموال هنگفتي به او  كند و به بهانه اينكه او در مسئوليتش پرسيده نمي تالش نمي
   !شود داده مي
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  موقت  ازدواج
بيا در مورد موضوعي بحث و گفتگو كنيم كه همواره بين اهل سنت و شيعه  :محمد
شود بايد در مورد آن موضوع  اي بين دو گروه انجام مي شود، و هر گاه مناقشه مطرح مي

  . بحث و گفتگو كرد
قضيه  :شود چيست؟ محمد ها مطرح مي  اين موضوعي كه هميشه در مناقشه :احمد

و سوء تفاهمي است كه براي برادران اهل سنت ما در اين مورد پيش ازدواج موقت 
  . دهند آمده و به حرام بودن آن فتوا مي

ازدواج موقت يا صيغه چيزي است كه حكم آن واضح و روشن است و در : مداح
  . كاري ناجايز و حرام استآن ابهامي نيست و حكم آن اين است كه چنين 

حرام  دگويي آنگاه شما مي جايز قرار داده، ه پيامبركاري را ك !سبحان اهللا :محمد
كنند، واين خليفه دوم عمر بود كه  گويم تاييد مي ها آنچه را من مي است، و همه روايت

ه يغه جايز است چنان ككند كه ص صيغه را حرام كرد، و حال آن كه قرآن بيان مي
   :فرمايد مي

 $ yϑ sù Λ ä⎢ ÷è tG ôϑtG ó™ $# ⎯ Ïμ Î/ £⎯ åκ ÷] ÏΒ £⎯ èδθè?$t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& Zπ ŸÒƒ Ì sù   
  )24/  النساء(  

اى  به عنوان فريضه -پس هر كس از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را «
  .» به آنان بپردازيد -شده] مقرّر[

منادي پيامبر به ميان ما : ( روايت شده است كه گفت و در صحيح مسلم از جابر
به شما اجازه داد كه  ما آمد و گفت پيامبر خدامنادي پيامبر به ميان ( :آمد و گفت 

  .)زنان را صيغه كنيد

   :كنيم از جمله اين دالئل يكي دالئلي كه ارائه كردي بحث ميدر مورد : احمد

 $ yϑ sù Λ ä⎢ ÷è tG ôϑtG ó™ $# ⎯ Ïμ Î/ £⎯ åκ ÷] ÏΒ £⎯ èδθè?$t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é&   )24/  النساء(  
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ن آيه در مورد ازدواج دايم با زناني است كه دانيم كه اي اگر آيه را از اول بخوانيم مي
  : فرمايد خداوند مي ل هستند،با آنها ازدواج كند و براي او حال تواند مرد مي

 àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «! $# 

öΝ ä3ø‹ n=tæ 4 ¨≅ Ïm é& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β u™!# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ β r& (#θäó tFö6 s? Ν ä3Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ 

t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt ’Χ u ö xî š⎥⎫Ås Ï≈ |¡ ãΒ 4 $ yϑsù Λ ä⎢ ÷è tG ôϑtG ó™ $# ⎯ Ïμ Î/ £⎯ åκ ÷] ÏΒ £⎯ èδθ è?$t↔ sù 

 ∅ èδ u‘θã_ é& Zπ ŸÒƒ Ì sù   )24/النساء(  
آنان را در جنگ (مگر زناني كه ) اند بر شما حرام شده(زنان شوهردار «

باشند  راي شما حالل مياسير كرده باشيد كه ب )ديني مسلمانان با كافران
فراتر از اينها براى شما حالل  و .شما واجب گردانده است اين را خدا بر
از روى پاكدامنى نه از روى  )از راه شرعي( مالهايتان]  صرف[گرديده كه با 

اگر با زني ازدواج پس ، ازدواج كنيدايشان ] آنانبا  توانيد مى[شهوترانى 
از (د كه مهريه او را بپردازيد و اين واجبي بايرديد و از او كام گرفتيد ك

   .»است )واجبات الهي
كسي كه ازدواج موقت كرده متأهل شمرده و معلوم است است كه در مذهب شيعه 

را در مورد مردي پرسيدم  موسي كاظم( :گويد بن عمار مي  شود چنان كه اسحاق نمي
شود؟  كند آيا متأهل شمرده مي شود اگر اين مرد زنا كه كنيزي دارد و با آن همبستر مي

  . بله: گفت 
، نكاح دائم فرد را نه: گفت  شود؟ گفتم اگر زني را صيغه كند آيا متأهل شمرده مي

ازدواج دايم بيان شده كه از همديگر بهره در آيه بنابراين  28/68الوسائل  ).كند متأهل مي
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شده مهريه زن است چنان كه  منظور از مزدي كه در آيه بياناما . برند برند و لذت مي مي
  در آيه ديگر آمده 

 £⎯ èδθßs Å3Ρ$$ sù ÈβøŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î=÷δ r&  ∅ èδθè?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θã_ é&   )28/  النساء(  
  .»شان را بدهيديا  شان با آنها ازدواج كنيد و مهريهيا  با اجازه خانواده«

  . و در ازدواج موقت اجازه گرفتن از خانواده و ولي شرط نيست
مورد داري كه خليفه  اين گويي چه توضيحي در كه تو مياگر آن طور است : محمد

   جايز بود حرام كرد؟ كه آناصحاب بعد از  ردوم عمر آن را در محض
 ،اي است كه در ذهن بسياري از مسلمين جاي داده شده است اين شبهه :احمد

 د، والل كنحرام يا حچيزي را داد كه در دين خدا   به خود نميچنين جراتي  عمر
شنيده بود طبق حديثي كه پيامبر فرموده بود و علي و ديگر اصحاب آن را  بلكه عمر

هاي معتبر شيعه مانند االستبصار  چنان كه در كتاب دانست،  ازدواج موقت را حرام مي
 :روايت شده است كه گفت  از علي 21/512و الوسائل  7/251و التهذيب  3/142
اما  درا حرام كردن )صيغه(خرهاي اهلي و ازدواج موقت گوشت در روز خيبر  پيامبر(

شيخ طوسي و « :گويد اند، حر عاملي مي نپسنديده اين حكم رابعضي از علماي شيعه 
 اند كه او از روي تقيه چنين گفته است؛  غيره اين سخن علي را اينگونه توجيه كرده

  . چون مباح بودن صيغه از ضروريات مذهب شيعه است
به دورغ سخني  آيا علي پيامبر چنين گفته است؟گويد  كند و مي ا علي تقيه ميو آي

   آن را نگفته است؟ دهد كه پيامبر نسبت مي را به پيامبر
است و فتوايي نيست كه امام به مخالف خود بدهد و با اين فتوا ين روايت خبري او 

  . خودش را از شر او در امان نگاه دارد
 عمل ننمود،ت كه او در مورد حج تمتع مخالفت كرد و به تقيه ثابت اس و از علي

حج تمتع به صراحت نگفت؟ پيامبر ازدواج موقت را پس چرا در اينجا همانند قضيه 
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سپس باري ديگر به آن اجازه داد سپس  حرام قرار داد،ابتدا مباح اعالم كرد سپس آن را 
و معلوم است كه احاديث به همه  آن را حرام اعالم كرد،براي هميشه در سال فتح مكه 

هاي رده و  دوران جنگ و از آن جا كه زمان ابوبكر صديق اند،  اصحاب نرسيده
 اًاستقرار كردن امنيت در جزيره عربي بود و اين زمان حدود دو سال ادامه يافت و بعد

گرفت عمر اين حكم را براي مردم وقتي همه چيز در جايش قرار وقتي در زمان عمر 
  . در ميان مردم پديدار شده بودن كرد چون بيا

اين قضيه براي مسلمين روشن  آيا در دوران خالفت امير المؤمنين علي :محمد
  نگرديد؟ 
چهار سال ادامه يافت و او  تقريباً آمده كه خالفت عليهاي تاريخ  در كتاب: احمد

اق و اطراف آن در اين مدت با لشكريان شام و خوارج جنگيد و در مكه و مدينه و عر
را در مورد  اما از او ثابت نيست كه دستور عمر كرد، به جز شام او فرمانروايي مي

شيعه عمل امام حجت است كه در مذهب ازدواج موقت لغو كرده باشد، و معلوم است 
تواند اوامر و نواهي الهي را بيان  دستش باز و داراي قدرت است و ميبه خصوص وقتي 

  . كند
اند كه در  دانسته  مياند چون   به خاطر آن به اين كار اجازه داده ؛ ائمه: محمد

  . كنند ها مردم به اين كار نياز پيدا مي بسياري اوقات و در بسياي جاه
ابا الحسن را در  :روايت شده كه گفتبن يقطين   از علي 5/452در الكافي  :احمد

آن  زي به خداوند تو را اردا نبا آچه كاري ( :مورد ازدواج موقت پرسيدم او گفت
  ). نياز گردانده است بي

ابا عبداهللا را در : سنان روايت شده كه گفتبن   از عبداهللا 14/455و در المستدرك 
، و خميني )خودت را به آن آلوده نكن: (فرمود  پرسيدم، )ازدواج موقت(مورد صيغه 

زنا كار و مردان  اگر زنان( :گويد دارد و مي 280شف االسرار ص سخن زيبايي در ك
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پس چه نيازي هست به ). كرد هاي تناسلي شيوع پيدا نمي  بيماريشدند  ميشالق زده 
   !نمايد؟  تفاهم و اغراق مي كاري كه ما را دچار سوء

گذارد كه منجر به فساد  كه نمياما صيغه داراي شرايط و ضوابطي هست : محمد
  . كه صيغه كند شده داده مجبور است يا مسافر است اجازه كه شود، و به كسي

بلكه تناقض عجيبي در اين قضيه هست و  براي صيغه هيچ شرايطي نيست،: احمد
روايت شده كه از ابي عبداهللا  21/16الوسائل اند، در  براي آن پاداشي بزرگ بيان كرده

و سپس غسل نمايد خداوند از هر قطرة آب غسل او هفتاد هر كس صيغه كند ( :گفت 
كند  وكسي را كه صيغه نميكنند،  ميكه تا روز قيامت براي او استغفار يند آفر فرشته مي

  . )صيغه(موقت و ديگر امور خطرناك ازدواج ). كنند تا روز قيامت لعنت مي

   :عبارتند از
بن  از فضل موالي محمد 7/253در التهذيب  :جايز بودن صيغه با زن شوهردار - 1

ام، شك كردم كه   من زني را صيغه كرده: (فتمشده كه گفت به ابا عبداهللا گ راشد روايت
چرا  :فرمود كه شوهر دارد چكار كنم؟او شوهري دارد بنابراين بررسي كردم و ديدم 

  ؟ )يبررسي كرد
له يچنان كه در تحرير الوس شود مطرح نيست، سن و سال زني كه با آن صيغه مي - 2

نه ساله شود جايز  همبستر شدن با زن قبل از آن كه«: آمده است 12مسأله  2/241
اي باشد يا به صورت دايم با او ازدواج شده باشد، اما ساير  خواه اين زن صيغه نيست،

دست زدن و به آغوش گرفتن و چسباندن ران به آن شهوت ا بها مانند   لذت بردن
 .!! »اشكالي ندارد حتي اگر دختري شيرخوار باشد

از ابي عبداهللا  3/144صار در االستب ازدواج موقت با زن مجوسي جايز است، - 3
ها  و مجوسي )اشكالي ندارد كه مرد زني مجوسي را صيغه كند(: روايت شده كه گفت 

 . اهل كتاب نيستند
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از  21/29و در الوسائل  7/485جايز است، در التهذيب  انيهزصيغه كردن زن  - 4
ه به كزني در كوفه هست ( :روايت شده كه گفت به ابا عبداهللا گفتم بن جرير  اسحاق

  كه من آن را صيغه كنم؟فاحشه معروف است آيا جايز است 
نه، اگر پرچمي : گفتم  –كه نشانه فاحشه بودن آن باشد  –آيا پرچمي زده : گفت

سپس : اسحاق گويد . گفت درست است او را صيغه كن گرفت، زد حكومت او را مي مي
گوشش گفت، بعد  ابو عبداهللا خودش را به سوي يكي غالمانش كج كرد و چيزي در

اگر  :گفت او به من گفت ت؟ابو عبداهللا به تو چه گف :را ديدم و به او گفتممن غالمش 
كرد  اسحاق با او ازدواج مي وزد  اش مي آن زن پرچمي به نشانه فاحشه كاري بر خانه
  . آورد به حالل مي ماشكالي نداشت چون اسحاق او را از كار حرا

به زور و انيه فتوا داده است كه صغيه كردن زن ز 2/292در تحرير الوسيله و خميني 
توان به زور زن فاحشه را صيغه كرد، به خصوص اگر  مي: (گويد او ميست ااجبار جايز 

  ). از زنان زناكار معروف باشد
   :گويد  حال آن كه خداوند ميكند و  و چگونه مسلماني چنين كاري را مي

 èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζtƒ ω Î) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ ãΒ 4 tΠ Ìhãm uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#   )3/  النور(  
] امر[اين . گيرد و زن زناكار، او را جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى «

  .»  بر مؤمنان حرام شمرده شده است
در تحرير الوسيله  صيغه مدت مشخصي ندارد و چنان كه خميني :وقت صيغه - 5

توان  صيغه براي مدت اندكي مثل يك شب و روز جايز است و مي« :ويدگ مي 2/290
  .»براي يك يا دو ساعت براي كمتر از اين صيغه كرد مثالً
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بايد بداني كه  !و تو برادرم احمد ولي خوب اين درست همان فساد است، :محمد
را جايز قرار تنها شيعه هستند كه صيغه : احمد. اند  تنها شيعيان صغيه را جايز قرار نداده

اند و بقيه مذاهب شيعه آن   دانستهو فقط شيعه امامي اثنا عشري اين كار را جايز اند،  داده
  . دانند را ناجايز مي

پاكيزه همان ازدواج دايم كه حالل و آيا و اگر انساني كه داراي عقل سالمي باشد 
  ! آورد؟ كند و به اين روي مي است را رها مي

كاري  دهيم؟ است دستور نميحالل و پاك آنچه  انجام دادنبه و چرا ما جوانان را 
ي كه خداوند آن را مايه محبت و آرامش و صاحب فرزند شدن قرار داده است، فرزند

كه پاك است پاكي  يپس كس برد، كه از پدر و مادرش خير دنيا و آخرت را به ارث مي
  . خداوند همه ما ار از پاكاني بگرداند. دارد را دوست مي

  
   وضوء

كني و حال آن كه  بينم كه به هنگام وضو پاهايت را مسح مي هميشه مي :احمد
  داني كه اين كار مخالف با چيزي است كه در آيه وضوء بيان شده است؟  مي

  . پاها بايد مسح شوندكند كه در وضوء  قرائت صحيح آيه بيان مي :محمد
چون اگر وضوي ما درست  اين قضيه به تفصيل بحث كنيم، بايد در مورد :احمد

   :فرمايد  خواهد بود خداوند متعال ميباشد نمازها درست 
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هاي خود  ها و دست خاستيد صورت اي مؤمنان هنگامي كه براي نماز بپا«
و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي خود را ها بشوئيد  را همراه آرنج
  .»هاي آنها بشوئيد همراه با قوزك

به دو صورت خوانده شده است به كسر الم كه در اين صورت  )ارجلكم(كلمه 
وقتي موزه به پا  و پيامبر بر مسح است و به فتح كه عطف بر غسل است، عطف

 و داد، شست و اصحاب خود را به اين كار فرمان مي ها مي  قوزكتا نداشت پاهايش را 
بن   در بخاري و مسلم از مغيرهكه چنان  درك را مسح مي وقتي موزه به پا داشت پاهايش

آنها را : هاي پيامبر را بيرون بكشد فرمود  زهشعبه روايت شده كه او وقتي خواست مو
  . هايش مسح كرد  و بر موزه ام كردهبگذار من پاهايم را پاك در آنها 

احاديثي كه در مورد شستن پاها آمده است طبق تصريح مراجع محترم ما  :محمد
  . باشند  صحيح نميثابت نيستند 

حديث صورت  تصحيح و تضعيف بدون بررسي حالت راويان و متن: احمد
گرفت و به اندازه  روايت شده كه مردي وضوء گيرد، و در مسند احمد از انس نمي

  . خشك مانده بود پيامبر به او دستور داد تا كامل و خوب وضو بگيردناخني پايش 

هاي حديث  و در كتابكنند متواتر  را بيان مي و احاديثي كه كيفيت وضو پيامبر
  . اند زياد ذكر شده

اند و برادران اهل سنت با شيعيان مخالفت   ها ضعيف شايد اين روايت: محمد
  . اند كرده

اند شما آنها را   هاي اهل سنت آمده  اين روايات در كتاباگر به دليل اينكه  :احمد
هاي شيعه هم شستن پاها ثابت است در كتاب  دانيد، بدان كه در كتاب ضعيف مي

اي به  در نامهعلي : آمده است كه  1/44سائل الوو در مستدرك  1/244الغارات ثقفي 
وضو، كه اگر درست انجام شود نماز را سپس (... محمدبن ابي بكر و اهل مصر نوشت 

و سه بار  هايت را تا مچ سه بار بشوي،  گيري دست وقتي وضوء مي كند، كامل مي
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ستهايت ات را بشوي و سه بار د مضمضه كن و سه بار آب در بيني كن، و سه بار چهره
سر خود را مسح كن و سپس پاي راستت را سه بار بشوي و ها بشوي، سپس   را تا آرنج

و  گرفت، مي ام كه اين طور وضوء را ديده من پيامبر پاي چپت را سه بار بشوي،سپس 
  . )وضوء نصف دين است: فرمود آن حضرت

: فرمود  از زيدبن علي روايت شده كه علي 1/65طوسي  و در كتاب االستبصار
آمد و به من  پيامبر خدا مگرفتن را شروع كرد وقتي وضوء بگيرم،نشستم كه وضوء (

سه بار بشوي، و اگر ات آب بكن و سپس  آب در دهان خود كن و سپس در بيني :گفت 
هايم را شستم و سرم را دوبار مسح كردم   آنگاه دست ،هم كافي استدوبار بشويي 

الل انگشتان پايت را خ اي علي: را شستم فرمودپاهايم  و آنگاهگفت يك بار كافي است 
  ). كن و جايي را براي آتش جهنم خشك مگذار

نيز ذكر  1/296حر عاملي و وسائل الشيعه  1/93االحكام  و اين روايت در تهذيب
  . شده است
به من رسيده اين است كه همه احاديثي كه در آنچه از علماي معتمد و ائمه  :محمد

  . اند و قابل اعتنا نيستند اند باطل پاها آمده مورد شستن
به آن هايي است كه در اختالف   هايي كه بيشتر ذكر شدند كتاب  كتاب :احمد

مؤلفان آن بهرة اندكي از علم و دانش هاي معاصر كه اغلب   و كتاب شود، مراجعه مي
اي شيعه كه ه  ترين كتاب در صحيحو شستن پاها  و قابل اعتماد نيستند، دارند مرجع
روايت شده كه  اين كتاب از ابي عبداهللاباشد آمده است در   مي 3/53فروع كافي 

صورت خود را  صورت شستي، زقبل ااگر فراموش كردي و دست خود را (: گفت
اگر دست چپ خود را قبل از دست  دوباره بشوي و سپس بعد از آن دستت را بشوي،

دست چپ را بشوي و اگر وي و سپس راست شستي دوباره دست راست خود را بش
در و همچنين طوسي  ،)را بشويو سپس پاهايت ي نفراموش كردي كه سرت را مسح ك

  . اين روايت را ذكر كرده است 1/99تهذيب االحكام 
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كند  پس قضيه واضح است و براي فردي كه دنبال حق است و از كسي پيروي نمي
در اين مورد ابهامي  خود است،وا و هوس نمايد و به دنبال ه كه همه چيز را انكار مي

  . نيست
  

  علي ولي اهللا
ولی  شهد ان علياً أ(وقتی ها  گويند سني ت برادران شيعه اذان ميقبينم هر و مي :محمد

  . كنند شنوند اخم مي  را مي )اهللا
  : كنم كه بايد همواره مد نظر باشند از حقايق را برايت بيان مي پارة :احمد

و دعايي مخصوص در زماني مخصوص براي كاري  ي است،قيفاذان عبادتي تو  - 1
 ،كند و كسي حق ندارد به آن اضافه و از آن كم ،مخصوص و با كيفيتي مخصوص است

چيزي را خوب بداند و به اين ذكر مبارك ارد كه انسان دو به نيت و قصد بستگي ن
  . اضافه كند

اطاعت از اهللا و پيامبرش  واليت يعني اينكه خداوند يكي از بندگانش را به خاطر  - 2
ي تخصيص آن بايد چون برا و واليت فقط منحصر به يك فرد نيست،دارد،  دوست مي

و خداوند در قرآن . را تعيين كرد آن ت فرديتوان طبق احساسا دليل شرعي آورد، و نمي
اصحاب راضي و خوشنود است، پس آيا بايد اسم آنها را در او تعالي از تصريح كرده كه 

 اضافه كرد؟  اذان
گويند كه بر او ستم شده و خالفت  را در اذان مي بعضي به خاطر آن اسم علي  - 3

اي  كننده  مورد ستم قرار گرفتن دليل قانعكه  بايد پرسيد به زور از او گرفته شده است،
بود كمترين ستمي كه  ميثابت شرعي است؟ و اگر چنين براي اضافه كردن به نصوص 

و حال آن كه  داد، خواست به خدا نسبت مي شد هر چه مي يروا داشته مبه كسي 
  : گويد  خداوند مي
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بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد خدا شما را دوست «

  .»دارد مي
مده آ 5/437 حكيم المه شيعه سيدمحسنالوثقي ع ةالعرودر كتاب مستمسك   - 4
صحيح اين است، كه نبايد به آن اضافه و از آن كم شود و مفوضه كه لعنت اذان «: است

اند ودر  به اذان اضافه كرده )خري الربيهحممد و آل حممد (خدا بر آنها باد چيزهايي را مانند 
شهد ان عليا أ(دوبار  )مداً رسول اهللان محأشهد أ(هايشان آمده كه بعد از   بعضي روايت

 )مري املؤمنني حقاً أشهد أن عليا أ(گويند  گفته شود و بعضي به جاي اين مي )ولی اهللا
به حق است و محمد و آل او بهترين ترديدي نيست كه علي ولي خدا و امير المؤمنين 

و همچنين اين روايت در كتاب من . ولي اين كلمات جزو اذان نيستند هستند،مخلوقات 
  . ذكر شده است 1/188 يحضره الفقيه ابن بابويه قمي ال

ها   خواهد بيان كند بعد از سال اگر هر مسلماني در اذان اصولي را بگويد كه مي  - 5
و هيچ عاقلي اين را  جلد كتاب درست خواهد شد،از جمالت كتابي ضخيم يا چندين 

  ! پذيرد نمي
امبر ثابت است، و همان طور كه پيپس بنابراين بايد اذان را همان گونه گفت كه از 

هايي هستند كه در زمان پيامبر   ترين عبادت از مشهور دانيم اذان و نماز و وضوء مي
چيزي براي آنها  پس اين چيزها را ياد گرفته بودند، اند و اصحاب  شده انجام مي

  . شوند نمتوجه آپنهان نمانده بود كه بعدها 
  . اشتند كه براي عموم مسلمين آشكار شودخلفاي ثالثه اين امر را نگذ :مدحم

به خالفت رسيد و تقريباً چهار سال حكومت  بعد از آنها امير المؤمنين علي :احمد
و چه چيز او را از اظهار اين امر باز داشت و حال آن كه او در كوفه ميان ياران  كرد،
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تمسك به حق بود  كار منع كردچيزي كه او را از چنين ا هآري تن! پشتيبانان خود بود؟
  . شيوه پيامبر و خلفاي ثالثه استكه همان 

  
  ها در نماز   بستن دست

بنديد و دست راست را روي  هاي خود را مي  دانم چرا در نماز دست نمي :محمد
  ! ؟گذاريد مي دست چپ

  . و حال آن كه اين كاري است كه در شريعت ثبوتي ندارد
راجع به است، و  رهنمود محمد روش ينداند كه بهتر مسلمان به يقين مي: احمد

همان گونه نماز بخوانيد كه  :آيد كه فرمود مي مرا به خاطر حديث صحيح پيامبر نماز
  . خوانم من نماز مي

و اصحاب  داد نماز بود، انجام مي ت كه معروفترين عبادتي كه پيامبرو بديهي اس
 چنان كه ها را روي هم گذاشت  اند و گفته كه بايد دست روش نماز او را بيان كرده

از  )گذاشتن دست راست بر باالي دست چپ(خود تحت باب بخاري در صحيح 
شدند كه در نماز دست راست را  مردم امر مي :كند كه گفت  روايت مي بن سعد سهل

در  و همچنين در سنن ابي داود روايت شده كه پيامبر. بگذارندبر ساعد دست چپ 
اش   و سپس آنها را بر سينهگذاشت  ا بر دست چپ مينماز دست راست خود ر

كند كه  پدرش روايت ميو امام احمدبن حنبل به روايت از قبيصه و او از  بست، مي
داد، و او را ديدم كه اين را بر سينه  را ديدم كه به راست و چپ سالم مي پيامبر :گفت
  . مفصل گذاشت يدست راست را بر دست چپ باالو يحيي راوي حديث  ،گذاشت مي

  كند چيست؟  نظر تو درباره كسي كه اين كار را نمي :محمد 
را براي آن ها مستحب است و تا حدي نيست كه مسلمين   بستن دست :احمد
در كتاب تحرير الوسيله كرد يا نسبت به آنها توهين كرد، چنان كه خميني سرزنش 
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 –اهل سنت  –كه ديگران  ها را در نماز ببندد چنان هر كس دست«: گويد  مي 1/186
  . »و اگر به خاطر تقيه باشد اشكالي نداردكنند كافر است  مي

گوييم بستن دست مستحب است و از اركان و واجبات  اما ما مثل او نيستيم و مي
   .بر حذر باشد از مخالفت و عدم متابعت پيامبر  بايدولي مسلمان نماز نيست 

  
  جمع كردن نمازها 

   كني؟ كه هميشه بدون عذر نمازها را جمع ميبينم   مي: احمد
كنند به خاطر اين است كه بعد از بررسي و  اگر شيعه نمازها را جمع مي: محمد

پس چرا بعضي از  كرده است، اين كار را مي اند كه پيامبر  تحقيق به اين نتيجه رسيده
ه الهي است كه و كار شيعه دقيق با فرمود كنند؟ به اين كار آنها اعتراض مياهل سنت 

   :گويد  مي
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و . تاريكى شب نماز بر پاى دار]  روى آوردن[به هنگام زوال خورشيد تا «

بى گمان قرآن خواندن . پايبند باش) نماز صبح(ندن فجر نيز به قرآن خوا
  .» با حضور فرشتگان است) نماز صبح(فجر 

و همچنين كار شيعيان موافق با حديثي است كه مسلم در صحيح خود از ابن عباس 
در مدينه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جمع  پيامبر( :كند كه گفت  روايت مي

  ). س يا باراني باشدكرد بدون از آن كه تر
و فهم علما مراجعه كنيم، در تفسير در احكام شرعي ما بايد به منابع اصلي : احمد

َالَة لُِدُلوِك [ :آمده است 2/450طان جنابذ شيعي اثر حاج سلبيان السعاده  َأِقِم الصَّ
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ْمسِ  ن گاه كه هوا و آ »إَِىل َغَسِق اللَّْيلِ  «يعني نماز را به هنگام زوال آفتاب بخوان ]الشَّ
اند، و آيه اوقات  شود و در روايات اين را به نصف شب تفسير كرده خوب تاريك مي

يعني هنگام  »َوُقْرَآَن الَفْجرِ «  را بيان كرده است شاءنمازهاي ظهر و عصر و مغرب و ع
شود كه اشاره به نماز صبح  دم در افق نمايان مي در نماز صبح آنگاه كه سپيدهجمع شدن 

  . است
شوند  ولي خوب اين با آن كه پنج نماز هستند و دو در يك وقت خوانده مي :محمد

  . شود مخالفتي ندارد خوانده ميوقتي جداگانه دو تاي ديگر در  و
گويد كه به اقوال بقيه علما نگاهي نداشته  گويي كسي آن را مي آنچه تو مي :احمد

 اوقات نمازها بيان شده 5/584ميرزا محمد مشهدي قمي در تفسير كنز الدقائق  باشد،
از ابي كه بكربن محمد  :در من ال يحضره الفقيه آمده است و« :و در آن آمده است اند، 

شود و آخر  سرخي وقت عشاء آغاز ميبا تمام شدن  :كند كه گفت روايت مي عبداهللا
  . »آن تا نصف شب استوقت 

روايت شده كه گفت به  بن خليفه از يزيد... و در الكافي : گويد دي ميسپس مشه
 و وقتي را براي ما مشخص كرده است،از سوي تعمربن حنظله : (گفتم ابي عبداهللا
اولين نمازي : اي او گفته است كه تو گفته :گفتم گويد، او دروغ نمي: گفت ابو عبداهللا

َالَة لُِدُلوكِ [ :فرض گرداند ظهر بود و خداوند فرمودكه خدا بر پيامبرش   َأِقِم الصَّ
ْمسِ  نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب ]َوُقْرَآَن الَفْجرِ  إَِىل َغَسِق اللَّْيلِ  الشَّ

بازديد  )توسط فرشتگان(و نماز صبح را بخوان بيگمان نماز صبح شب  تا تاريكي
  . شود مي

فر ازه قامت يك نتواني نفل بخواني سپس تا آن كه سايه به اند آفتاب ميبعد از زوال 
و وقتي سايه به اندازه قامت يك نفر رسيد وقت عصر  وقت ظهر است، برسد آنگاه آخر
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شود  دارد تا اينكه سايه دو برابر قامت فرد ميوقت عصر ادامه  و همچنانشود  داخل مي
  . گفت راست گفته است و اين غروب است،

بن   ه حسنمراجعه كنيد كه در آن جا بيان شده ك 5/486و به تفسير كنز الدقائق 
حكمت اين را كه خداوند  تا برسد به علي نقل كرده است كه پيامبرپدرش  ازعبداهللا 

  . قرار داده براي بني اسرائيل بيان كردچرا نمازها را در پنج وقت 
 هبدون عذر نمازها را جمع كرد چ در مورد حديث ابن عباس كه پيامبر: محمد

   گويي؟ مي
و ما بايد  اما با نمازهاي پنجگانه ربطي ندارد، مي گويي درست است آنچه :داحم
  : ل را همواره به خاطر داشته باشيمامور ذي

را انجام داده است بنابراين آن هايي است كه پيامبر  عبادتين تر  نماز از معروف  - 1
  . د نداشتابهامي وجواصحاب هيچ در شرايط و اركان و واجبات آن براي 

دهد و تخصيص  كه در قرآن هست توضيح مي مجمل يا عامي را كار پيامبر  - 2
نمازي  يعني اساسي هستنداوقات اند  كر شدهذو اوقاتي كه در آيه دهد  مي

و شود  كه در شب انجام ميشود و نمازي هست  هست كه در روز انجام مي
 . شود نمازي هست كه در بين شب و روز يعني در صبح انجام مي

است كه او حاالتي را بيان كرده كه در در اين مورد واضح  حديث ابن عباس  - 3
توان در آن  هايي كه مي مباح است و از جمله حالتآن جمع كردن نمازها 

 نمازها را جمع كرد حالت خطر و ترس و هنگام باران است، و وقتي پيامبر
خواست  او مي(يدي انجام داد و ابن عباس علت آن را چنين بيان كرد كار جد

  ). بر امت خود سخت نگيرد
نمازها را جمع كند  كه اگر كسي با اقتدا به پيامبرآيد  بر مياز اين چنين : محمد

  . قابل مالمت و سرزنش نيست
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و هميشه بدون عذر جمع كردن  ،دن استفاده كربايد به اندازة آاز رخصت : احمد
و دليلش روايتي  داد، انجام ميهميشه آن را  با عملي است كه پيامبرنمازها مخالفت 

بن  اي به محمد در نامه آمده است كه امير المؤمنين علي 2275است كه در الوسائل 
تو  مراقب نماز خود باش،« :نوشت دفرماندار مصر بوابي بكر كه از طرف امير المؤمنين 

بخوان و قبل از وقت آن را نخوان و به خاطر نماز را سر وقت  قومت هستي،پيشواي 
 در مورد اوقات نماز پرسيد مردي از پيامبر ر مينداز،و كار آن را به تأخيگرفتاري 

جبرئيل نزد من آمد و به من نشان داد كه وقت ظهر وقتي است كه آفتاب  :پيامبر فرمود
وقت نماز عصر را به من نشان داد و سايه هر چند به اندازه س پشود، و س زوال مي

سپس بعد از  اند،خورشيد غروب كرد خوخودش بود سپس نماز مغرب را وقتي كه 
هوا تاريك و كه صبح را در حالي را خواند و سپس نماز  پنهان شدن شفق عشاء

و راه نماز بخوان و به سنت معروف اوقات پس در اين  ستارگان نمايان بودند خواند،
پس بنابر چه  كنند، داللت ميوقتي اين روايات بر كار صحيح   »روشن پايبند باش

  ! كنند؟ جمع مينمازها  اساسي شيعيان هميشه بين

خورشيد را از مغرب به عقب برگرداند تا نماز  كنند كه علي و بعضي ادعا مي
و با ظهر پس اين هم دليلي است كه عصر بايد به تنها خوانده شود  عصر را بخواند،

  . جمع نگردد
اهري يكي ظهاي وحدت و همدلي اين نيست كه كارها و افعال  و آيا از نشانه

  باشند؟ 
  ساختن مساجد 

كنم چرا بعضي از برادران اهل سنت هميشه با برادران شيعه  تعجب مي :محمد
   !براي خود مسجد بسازنددهند شيعيان  نميكنند و اجازه  مخالفت مي

كه به خواهند  ميكنم چرا همواره برادران شيعه از حكومت  من هم تعجب مي :احمد
  ! دهد تا براي خود مسجد بسازندآنها اجازه 
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شود و خداوند در آن هيد كه در مساجد ياد خدا واخ نمي اسبحان اهللا آيا شم: محمد
  ! عبادت شود؟

كني كه اهل سنت و  با توجه به گفتگويي كه ميان ما انجام شد آيا احساس مي :احمد
  شيعه با هم اختالف دارند؟ 

  . فرقي ندارندطبق داليلي كه تو بيان كردي الحمدهللا  :محمد
ها باشد و با توجه به  جدا از مسجد سنيرا بايد مسجد شيعيان پس چ: مدحا

   يكي است پس چرا متفرق شويم؟داني كه دين  اي كه ميان ما انجام شد تو مي مناقشه
از ها بشوند  سنييا به گمان شما اگر برادران شيعه وارد مسجدي از مساجد آ :محمد

  د؟ نشو آنها استقبال مي
و بخواهد خدا را طبق س وارد خانه خدا بشود كه هر كخورم  قسم مي: احمد

گونه كه اصحاب براي ما نقل كرده بندگي كند مورد استقبال و احترام رهنمود پيامبر و آن
   .گيرد قرار مي

 شيعيان با نماز و وضوء ءبينيم كه نماز و وضو اگر را بنگريم مياما واقعيت  :محمد
   !كند فرق ميبرادران سني 

بحث و گفتگويي كه انجام داديم آيا شما اين واقعيت را كه مخالف با توجه به : احمد
پذيريد يا رواياتي را   هاي علماي معتبر وجود دارد مي  با داليل است كه در كتاب

  كند؟  كه مسلمين را متفرق ميپذيريد  مي
هاي معبتر حديث مانند  من آنچه را علماي ما در كتاب نه سوگند به خدا، :محمد

و اتحاد مسلمين  پذيرم، اند مي  و غيره براي ما نقل كرده »من ال يحضره الفقيهالكافي و «
  . آخرين آرزوي من در اين وقت است

هر كسي كه با ساختن مساجدي جداگانه  كهداني  بنابراين برادر محمد مي: احمد
كند كه اهل قبله در  كند در حقيقت با اين تفرقه مخالفت مي مخالفت ميي شيعيان ابر
شيعه و سني با هم رگترين عبادت كه نماز است متفرق شوند و بعد از آن همسايگان بز
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و منظور از مخالفت اين نيست كه در يك منطقه برادران در  شوند، ميدچار اختالف 
اي كه  مسجدي را كه حكومت ساخته است ديدهو آيا تاكنون  مقابل هم قرار بگيرند،

   آن راه نداشته باشد؟ديگر به يك فرقه باشد و فرقه   ويژه
براي نماز و دعا در و با جمع شدن  قلبي ما نيست،آيا اتحاد ظاهري نماد وحدت 

آن يابد، اگر اين نماز به صورتي خوانده شود كه پيامبر  مياين وحدت تحقق يك مسجد 
  . اند براي ما روايت كردهرا خوانده و اصحاب 

  
  رويت هالل 

اي كه نزد جمعي از  بينم كه در مورد قضيه ا ميبعضي از برادران اهل سنت ر: محمد
و آن قضيه، كنند،  آشكاري ميرود تساهل  علما از مهمترين احكام فقهي به شمار مي

   .وقت روزه و زمان افطار استقضية 
اند مانند اين حديث كه  روايت شده اگر مسلمين به احاديثي كه از پيامبر: احمد

پايبند باشند چنين ) د و وقتي آن را ديديد عيد كنيدوقتي هالل را ديديد روزه بگيري(
  ! ؟دآي تساهلي از كجا پيش مي

كنند و به محض اينكه  افطار ميبينيم كه هنوز شب نشده  ها را مي بعضي :محمد
و اين مخالف با كنند به خوردن و نوشيدن،  شروع ميكند بالفاصله  خورشيد غروب مي

  : فرمايد  كه ميالهي   گفته

 ¢Ο èO (#θ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ ©9 $#   )187/  البقره(  
  .»سپس روزه را تا شب ادامه دهيد«

است كه شب وقتي است كه سياهي و تاريكي آن در آسمان نمايان و مشخص 
  . گردد مي
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 و با آنچه علماي شيعه و سني در كتاب !شنوم اين چيزي عجيبي است كه مي :احمد
  . ستاند مخالف ا هايشان گفته 

  . گويم من اين سخن را با نقل از ائمه معتبر مي :محمد
  ، آيا اين طور نيست؟ نكرده ايدها نقل   از كتابشما اين فتوا را مستقيم  :احمد
من اين موضوع را از يكي از علما كه قبل از رمضان در  گويي، درست مي: محمد
  . رايت نقل كردمو به همان صورت آن را ب مشنيده بودكرد  سخنراني مي حسينيه

، كردي اين قضيه را بررسي ميهاي معتبر  اي كاش با مراجعه به يكي از كتاب: احمد
وقتي خورشيد ( :از امام صادق روايت شده كه گفت 7/90كتاب وسائل الشيعه  و در

  ). غروب كرد وقت افطار فرا رسيده و نماز واجب است
ابو : كه گفت كند ايت مياز زراره رو 7/87و همچنين حر عاملي در الوسائل 

  . وقتي قرص خورشيد غروب كرد و پنهان شد وقت مغرب است: گفت جعفر
: روايت شده كه گفت از ابي عبداهللا 1/142الفقيه فقيه من ال يحضره و در كتاب 

كه به آنها بنوسلمه گفته خواند و گروهي از انصار  نماز مغرب را مي خداپيامبر (
دور بود آنها نماز هايشان به مسافت نصف ميل   كه خانهخواندند  يشد با او نماز را م مي

گشتند و هنوز جاي تير انداختن خود را  هايشان بر مي  و به خانه ندخواند را با پيامبر مي
  . )ديدند مي

الدعائم روايت كرده كه از صاحب  9/165و شيخ بروجردي در جامع احاديث الشيعه 
اند كه با داخل شدن   به اجماع از اهل بيت روايت كرده همه راويان از اهل بيت« :گفت
دار جايز است پس وقتي قرص   است افطار براي روزهكه غروب خورشيد شب 

  . »شب فرا رسيده و وقت افطار استخورشيد غروب كرد 
پيروي  كوشيدند تا از رهنمود پيامبر بلكه كارهاي ائمه شاهد اين است كه آنها مي

بن  از حسين 9/166و در جامع احاديث الشيعه  7/91در وسائل الشيعه چنان كه كنند  مي
را در ماه رمضان در مسجد  موسيابالحسن ( :روايت شده كه گفت ابي عرندس 
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موذن اي پيش او آمد و به محض اينكه   و كوزهالحرام ديدم كه غالمش همراه با ليوان 
  ). او نوشيد غالم برايش آب ريخت و به او داد و اهللا اكبر،: گفت

با و دير كردن به خاطر احتياط  بهتر و صحيح است، زود افطار كردنپس : محمد
  . جايي است گفتي تكلف بيتوجه به آنچه 

دليل تقوا و حوف خدا است اما اين تأخير اوقات و يا تقديم احتياط كردن  :احمد
است كه خوب  بلكه احتياط اين مثل تاخير افطار يا نماز و غيره احتياط نيست، آن،

و خوب گوش كنيم كه صداي موذن را در صبح گوش كنيم كه صداي موذن را بشنويم 
و مسلمان موظف است كه از آنچه از بشنويم،  مي كند ورود وقت صبح راكه اعالم 

و هيچ چيزي زيباتر از  اند پيروي كند، ثابت شده و ائمه اعالم براي ما نقل كرده پيامبر
شان نيست، تا اينگونه آنها همه همانند  و اعيادها  نمازها و روزه مسلمين درمتحد بودن 

  . كند يك جسم باشند كه طبق رضامندي خدا و در پرتو نور الهي حركت مي
  

  شگذاشتن به اهل بيت احترام 
را دوست بدارد و به آنها  بر هر مسلماني واجب است تا اهل بيت پيامبر: محمد

  . كند و از آنها دفاعاحترام بگذارد 
يعني اهل بيت پيامبر همه مسلمين بر اين اتفاق نظر دارند كه نصرت كردن  :احمد
دفاع كردن و همه بني هاشم را دوست داشتن و از آنها علي و جعفر و عقيل فرزندان 

هم از اهل بيت  بن عبد مناف و همسران پيامبر  بمطل اند فرزندان  واجب است و گفته
و رواياتي را كه كنيم  كنند توجه نمي كه به اهل بيت توهين ميما به اقوال شاذي  هستند،

  . اندازيم آورند دور مي بيت را پايين ميجايگاه اهل 
هاي شاذي   نادرست دارند فقط در كتابهايي كه مفهومي   چنين روايت :محمد

  . شود  هستند كه به مولفان آن توجه نمي
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و بزرگترين علما نزد هوادارانشان ين بلكه آنها از معتمدتر !هرگز چنين نيست: داحم
در رجال الكشي و در معجم : دهم  هايي به تو ارائه مي  و اينك مثال روند، به شمار مي

زراره  :گفتم به ابي عبداهللا( :از زيادبن ابي حالل آمده كه گفت خوئيرجال الحديث 
 تصديق كرديم،از تو چيزي روايت كرد ما آن را پذيرفتيم و او را در مورد استطاعت 

كه گويد  زراره مي :گفتم آن را بگو، :گفت  را به تو عرضه كنم،دوست دارم آن روايت 
پرسيده  ]َوهللاِ َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيًال [: كهتو را در مورد اين آيه 

و  او فرض است، يعني كسي كه توشه و سواري داشته باشد حج بر :اي است و تو گفته
داراي توشه يا سواري باشد توانايي رفتن به حج را دارد هر كس : آنگاه زراره گفته 
  . بله: اي  و تو به او گفته گرچه نكرده باشد؟
سوگند به خدا كه بر  او مرا اينگونه نپرسيد و من هم اينطور نگفتم، :ابو عبداهللا گفت

سوگند به خدا كه بر  دروغ بسته است،سوگند به خدا كه بر من  من دروغ بسته است،
لعنت خدا  خداوند زراره را لعنت كند، لعنت كند،خداوند زراره را  من دروغ بسته است،

داراي توشه و سواري باشد استطاعت حج آيا هر كس : بر زراره باد، بلكه او به من گفت
  دارد؟ 

نه، مگر وقتي : فتمگ پس او توانايي دارد؟ :بر او واجب شده است، زراره گفت :گفتم
: گفت اين خبر را داده است؟پس زراره  :گويد گفتم زياد مي. او اجازه داده شودكه به 

به كوفه آمدم و زراره را ديدم و او را از آنچه ابو عبداهللا گفته بود  :گويد زياد ميبله، 
جايي  او از :راره گفتز خبر كردم و در مورد لعنتي كه بر او فرستاده بود چيزي نگفتم،

  . فهمد داند و اين آقاي شما يعني ابو عبداهللا حرف مردم را نمي به من توانايي داده كه نمي
المقال آمده كه زراره در مورد امام باقر و صادق گفت و همچنين در كتاب تنقيح 

راوي  و اما جعفر در دلم در مورد او چيزي هست، رحمت خدا بر ابا جعفر باد،(
چنين آنچه او را به گفتن  را بر آن داشت تا چنين بگويد؟ه گويد چه چيزي زرار مي
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هايش را بيان كرده   ها و رسوايي  سخني وادار كرده بود اين بود كه ابا عبداهللا ضعف
  ). بود

بيت را روايت كرده است و راوياني است كه احاديث اهل  و اين زراره از معتمدترين
   !!از همه راويان او بيشتر روايت كرده است

  شمرده است؟ رواياتي را مردود  آيا كسي از علما چنين  :محمد
هايي وجود داشته باشد كه اين روايات را تكذيب كرده   سراغ ندارم كه كتاب :احمد

چون  اند، توان گفت از روي تقيه گفته شده و بايد دانست كه اين روايات را نميباشند 
خطر نيست كه از آن احساس و فردي عامي كند يك شيعه مذهب  كسي كه سوال مي

  . شود
 :گفت بر هر مسلماني واجب است چنان كه صديقو دوست داشتن اهل بيت 

تر از آن است  كنم براي من پسنديده خويشاوندي  سوگند به خدا اگر با اهل بيت پيامبر(
  ). كه پيوند خويشاوندي را با خويشاوندان خود برقرار كنم

با بيان اعتقاد اهل  13/121،120 سير اعالم النبالءو امام ذهبي در كتاب ارزشمندش 
موالي ما علي از خلفاي راشدين است « :گويد  مي سنت در مورد ائمه اهل بيت پيامبر

اما  :يم داد و ما به شدت او را دوست مي شده است،كه به بهشتي بودن آنها گواهي داده 
ابوبكر صديق معصوم است،  كهگوييم  كه او معصوم است و همچنين نميكنيم  ادعا نمي

جوانان اهل بهشت و سرداران  هاي پيامبر و حسن و حسين فرزندان علي نوه
  . بودند شدند شايسته آن مي و اگر خليفه مي باشند، مي

جايگاه وااليي دارد و او از سرداران علماي عامل است، صالحيت زين العابدين  و
دادند و بيشتر روايت  بيشتر از او فتوا مي داشت، كهو او نظيرهايي  امامت را دارا بود،

  . كردند مي
و . ابو جعفر باقر سيد و امام و فقيه و شايسته خالفت بودو همچنين پسرش 

وااليي دارد و از ائمه علم است و او از ابو جعفر گاه يصادق جا رهمچنين پسرش جعف
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و از دانش زيادي  جايگاه وااليي داشتو فرزندش موسي . تر بود منصور به خالفت اولي
و . به خالفت اولي بود، و نظيرهايي در شرافت و فضل داشتبرخوردار بود و از هارون 

بن موسي الرضا داراي جايگاهي واال بود و او داراي دانش و گويايي و  عليپسرش 
ه بود چون خيلي بزرگوار بود و در دمحبوب دلها بود مأمون او را ولي عهد خو قرار دا

قومش بود و در علم و فقه به ت يافت و پسرش محمد جواد از سران وفا 203سال 
  . رسيد  پدرانش نمي

بن علي   و همچنين حسن. پسرش ملقب به هادي شريف و بزرگوار بودو همچنين 
  . رم بودتشريف و مح :عسكري 

 سيدي است كه اثنادوازدهمين ...  بن حسن محمدابوالقاسم « :گويد ميو همچنين 
 –پيامبر معصوم نيست و حال آن كه كسي جز  -كنند  عصمت آنها را مي عشريه ادعاي

كنند كه حجت و صاحب الزمان است و در   برند و ادعا مي  و محمد كه آنها گمان مي
كند و دنيا را كه  ميرد و روزي ظهور مي  شده است و زنده است و نميپنهان  ارمغار سا

دوست داريم، اما آنها اين را  ما هم مايد،ن آكنده از ظلم و ستم است سرشار عدالت مي
و اگر كسي تو را به كه در انتظار او هستند  –مان امام ذهبي زدر  –چهار صد سال است 

 حوالهاگر تو را به كسي  هد بودخواچگونه حاال  بدهد به تو ستم كردهفرد غايبي حواله 
داشت، و از انصاف  بايد! ؟و چنين چيزي محال است ندارد وجود خارجي دهد كه اصالً

ه سوي حق نمائيم كه ما را ب و از خدا مسئله مييم رب جهالت و هواپرستي به خدا پناه مي
  . و انصاف رهنمود گرداند

  مسلمان و كافر 
ترين چيزها اين است كه انسان افرادي از مسلمين را   يكي از ناراحت كننده: احمد

  ! گويد مييابد كه سخناني زشتي در مورد عوام مسلمين  مي
پسندد براي   اين چيز خطرناكي است و مسلمان بايد آنچه براي خود مي :مدمح

  . بپسنددبرادرش 
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كي است، و كافر شمردن و گمراه قرار دادن بندگان خدا چيز بزرگ و خطرنا: احمد
  . دن اين كلمات به كسي بايد دقت كندانمسلمان بايد قبل از چسپ

محبت ديگران است و حتي آنها مخالفان خود را سرشار از هاي شيعيان   دل :محمد
  . ها را از بين ببرد  نظر نبايد دوستياختالف گويند  دوست دارند، و چنان كه مي

   !نيست اما در دنيا واقعيت چنين چيزي متحقق: احمد
  . توضيح بده و براي آن مثالي بياورگويي  آنچه را كه مي :حمدم

وانم علماي شيعه همه كساني را كه شيعه خ ها مي طوري كه من در كتاب :احمد
  . اند  نيستند كافر قرار داده

د به خدا كه اين تهمت زشتي است كه نگويي درست است، سوگ اگر آنچه مي: محمد
   !آن را نزده است قبالًهيچ كسي 
از ابي جعفر بن سرير و او از پدرش و او   در كتاب رجال الكشي از حنان :احمد

مرتد شدند به جز سه نفر، من  وفات پيامبرهمه مردم بعد از ( :فتكند كه گ روايت مي
و سلمان  بن اسود، و ابوذر غفاري، مقداد :آن سه نفر چه كساني هستند؟ گفت: گفتم 

و مالك ها معيار  اين :مردم متوجه شدند و گفتندسپس بعد از مدت كوتاهي  فارسي،
را با اجبار تا آن كه امير المؤمنين  د،امتناع ورزيدنو از بيعت كردن با ابوبكر  هستند،

اند و به  ها را بيشتر ذكر كرده و در بعضي روايت تعداد مسلمان ،و بيعت كردآوردند 
  !! گويند كه آنها هالك شدند ديگر اصحاب روايات مي، اما در مورد رسند هفت نفر مي

ان به صد هزار ش داما مسلماناني كه در حجه الوداع همراه پيامبر بودند تعدا :محمد
  كجا هستند؟ رسيد آنها  مسلمان مي
دهند و آنها فقط  و روايات شيعه به اين مثال پاسخ مي كني، سوال درستي مي: احمد

شمارند  را كافر ميبلكه در هر زمان و مكاني همه مسلمين اند  اصحاب را كافر قرار نداده
  ! كنند و لعنت مي
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پس چگونه كسي  برادر و دوست هستند،ن چنان كه خداوند بيان كرده مسلمي :محمد
   !دهد؟ كافر قرار ميآيد و آنها را  مي

چنان كه دانند،  د كافر مينآنها همه كساني را كه به امامت ائمه اعتقاد ندار :احمد
اي كاش « :گويد مي 18/153الناضره في احكام العتره الطاهره بحراني در الحدائق 

كفر ورزيده با كسي كه به ائمه كفر ورزيده چه مبرش دانستم كه كسي كه به خدا و پيا مي
و مال محمد باقر مجلسي در . فرقي دارد، با اينكه ثابت است كه امام از اصول دين است

بدان كه اطالق لفظ شرك و كفر بر كساني كه معتقد به « :گويد  مي 23/390بحار االنوار 
دانند داللت بر اين  ا از آنها برتر ميو ديگر ائمه نيستند و ديگران رامامت امير المؤمنين 

  . »مانند در دوزخ ميكند كه چنين كساني براي هميشه  مي
هر كس ادعاي امامت كند و حال آن « :گويد مي 112و ابن بابويه در االعتقادات ص 

كه امامي نباشد ظالم و ملعون است، و هر كس امامت را در جاي آن قرار ندهد ظالم و 
مردي كه بر مسلمين ستم كرده كافر  از طرفنجا حاكم و محكوم در اي »ملعون است

  . اند  قرار داده شده
   !دهند قرار مي اند بلكه اهل بيت را هم كافر  را كافر قرار ندادهو تنها عوام مسلمين 

  !! اين تهمت بزرگي است: محمد
زند، برادرم  و تخميني حرف نمي دكن حكم ميد سپس شو مسلمان عاقل مي: احمد
پيامبر است چون پسر عموي  كه ابن عباس از آل بيت پيامبرمعلوم است ! محمد

است، شما در مورد كسي كه بر او لعنت بفرستد و بگويد كه خدا چشمان و بصيرت او 
   گويي؟ چه مي ،ادبي و جاهل بوده است بي واو پدرش را كور كند 

گويم سخن  و مي دانم كسي كه چنين سخني را بگويد من او را جاهل مي :محمد
  ! زشتي گفته است؟

و در تفسير  ،1/319و در البرهان  1/99اين سخن در كتاب تفسير العياشي  :احمد
ر شده است، و تكفير تا حدود معيني متوقف نشده بلكه دايره آن ذك ،1/389الصافي 
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اند شامل شده   و همه اهل بيت را كه از مذهب امامي پيروي نكرده شده تر گسترده
است كه هر كس به دوازده امام ايمان نداشته باشد كافر آمده  1/372در الكافي  است،

  . است گر چه علوي فاطمي باشد
شايد اين احكام در مورد كسي هستند كه چيزي از دين يا امري از ضروريات  :محمد

  آن را انكار كند؟ 
ؤمن كنند كه م داللت مي نصوص واضح هستند، و به وضوح !برادرم محمد: احمد

پيامبر هيچ كافر هستند، و حال آن كه است و غير از شيعه بقيه عشري  فقط شيعه اثنا
امامت يا نداشتن آن كافر قرار او بودند را به خاطر قضيه كسي از افرادي كه پيرامون 

آمد و او را درباره اسالم  ميپيامبر نشيني از صحرا نزد   و گاهي باديهنداده است، 
اي  علي اشارهگفت و در آن به امام يا واليت  او چيزهايي ميپاسخ  پرسيد پيامبر در مي
بايد به شدت از كافر  !در محمدراپس ب دانيم؟ دين را بهتر مي آيا ما از پيامبركرد،  نمي

و دين ما دين خير و محبت است و نه  پرهيز كنيم،از اهل توحيد و نماز شمردن فردي 
  . ؤمندين لعنت و كافر قرار داد برادران م

  
  ها تاريخ و قهرمان

اي از  است كه در هر جنبهها و الگوهاي زيبايي   تاريخ ما سرشار از نمونه :احمد
  . توان به آنها اقتدا كرد ميهاي زندگي  جنبه

هاي تاريخ بحمدهللا موجود و به آساني در  كتاب! و همچنين برادر احمد :محمد
  . استهستند و در روايات آن دقت و تحقيق شده دسترس 
بسياري از عوام پوشيده مانده همين طورند اما تحقيق و دقت براي بيشتر  :احمد

  . است
  ممكن است بيشتر توضيح دهي؟  :محمد
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بن جرير طبري در  گذشته مانند كتاب امام مؤرخين محمدهاي تاريخ   كتاب: احمد
رسيده نقل  او هايي را كه به  بلكه او بيشتر روايت اند، ذكر نشدهروايات صحيح آن فقط 

م و الملوك راوي را بيان كرده و او در مقدمه تاريخ خود تاريخ االم كرده است و اسم
هايي را كه   كند بايد بداند من همه روايت كسي كه اين كتاب ما را مطالعه مي« :گويد مي

اب پس اگر در اين كتگويد  سپس مي... ام   ام راويان آن را ذكر نموده  در اينجا بيان كرده
بايد پذيرد  نبودنش خواننده آن را نميذكر شده كه به علت صحيح من خبر و روايتي 

اند و   ايم بلكه ناقالن آن را به ما رسانده  بداند كه اين روايات را ما از طرف خود نياورده
  . »ايم  را بيان كرده نما به همان صورت آ

راوي بايد در مورد صداقت كند  اي را از كتابي تاريخ نقل مي هر كس واقعه: محمد
  . كند و فقط به اسم كتاب يا مؤلف اكتفا ننمايدتحقيق 

دربارة خواهيم  گرديم به موضوعي كه مي بر مي گويي، همين طرز است كه مي :احمد
هاي است كه مسلمان به آن اقتدا   مباركي از نامهاي  آن گفتگو كنيم و آن وجود نمونه

  . كند مي
آنها در كارهايي چون  ،هستند منظور تو آل بيت پيامبر ترديدي نيست كه :محمد

  . اند الگو و ضرب المثل هستند  دادهكه در راه خدا انجام 
از گويي بايد  هستند، اگر شجاعت را مي در ابتدا مقصودم ياران پيامبر: احمد

 ،دفاع كرد بارها از پيامبرو بعد از هجرت ابوبكر يادي كني كه در مكه قبل از هجرت 
وليد كه شمشير بن  و همچنين خالد بود،كه در مبارزه ضرب المثل  و همچنين علي

  . طالب و غيره ابيمالك و جعفربن و براءبن  خدا بود،
كه اينها در ياري و گويند  كه نام بردي برخي از علما مياما بعضي از افرادي  :محمد

اي مسلمين اسالم را قبول اند و به خاطر ترس از شمشيره مخلص نبودهدفاع از پيامبر 
  . اند كرده
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مردم را بررسي هاي  و آيا خدا به ما امر كرده تا قلبما از دلها چه خبر داريم؟  :احمد
   و رازهاي درون با خداست؟ نگريم،  ها مي  فدايي يا اينكه ما فقط به اعمال و جان كنيم؟

د كه يقاتي فراواني دافكه خداوند به خالد توداند  دارد ميو هر كس از تاريخ اطالع 
ها را شكست داد و  ها و رومي او بود كه با لشكرش فارسي دست نيافتند،ديگر به آن 

اين كارها را ترس مسلمين كه او از  :توان گفت  يا مي را فداي راه خدا نمود،اش  زندگي
و نگريم   و آيا ما فقط يك قطره بدي را مي توان در اسالم او شك كرد؟ كرد و يا مي مي
  مانيم؟   هاي آنان غافل مي  هاي نيكي ريااز د

   اند؟  هايي ديگر هم اصحاب درخشيده  آيا در ميدان :محمد
حفظ قرآن  دادن، محبت پيامبر، قرباني سخاوت آنها در همه ميادين علم، :احمد

از فرمان پيامبر و خالصه اينكه در همه چون و چرا  اطاعت بي حمايت از پيامبر،كريم، 
  . اند  اقتدا گوي سبقت را از همه ربوده ميادين

هاي   بلكه اين مطلب در كتاببيان كنيم كه ما آن را  تاي نيس تازهاين چيز  :محمد
  . اند زمينه بحث كردهو آنها خوب در اين علماي شيعه موجود است 

  !شنوم از تو مييبي سخن عج !برادر محمد: احمد
  . متضاد استگويي  با آنچه مي الًها نوشته شده كام و آنچه در كتابواقعيت 
هاي علميه كارهاي اين   در حالي كه در مجالس علم و در حوزه ؟چگونه :محمد
  . شود نظير به جوانان آموخته مي نسل بي

هايي از  كه مؤلفش در آن نمونهم كتابي را براي من بگويي تواني اس آيا مي :احمد
  بيان كرده باشد؟  اند   اي اسالم كردهكه بر را اصحاب و كارهاي بزرگيهاي   قهرماني

  . آيد االن در اين مورد كتابي به خاطرم نمي: محمد
االستيعاب «ابن حجر عسقالني يا كتاب  »فی متييز الصحابه ةاالصاب«اگر كتاب  :احمد

  كه در شرح حال رجال نوشته شدهرا هايي   يا كتاب ياندلس ابن عبدالبر »فی االصحاب
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 و آيا تا كه از آن آگاه باشي دست خواهي يافت،خواهم  به آنچه من مي اند را ورق بزني،
يا فتح مكه سخن گفته اي كه عالمي از غزوة بدر يا خندق   در مجلسي نشستهكنون 
انجام شده ايراد سخن  اسالمي كه در عهد عمر فاروقيا در مورد فتوحات  ،باشد

   نمايد؟
  .ام  خواندهدر اين موضوع مقدار اندكي  ولي ام،  نشنيدهحقيقت اين است كه : محمد
اگر مجالس ما با ذكر سيره پيامبر  خواهم به آن برسي، كه مياين چيزي است  :احمد

كسي دوران او انجام شده كه در اين زمان در هايي كه   ها و جانفشاني و بيان قهرماني
ه يكي از اصحاب تواند ب آيا كسي ميرا تصور كند، معطر گردد چنان كارهايي تواند  نمي
فقط طعنه بزند يا در اسالم او شك كند يا نسبت به او گمان بد ببرد، پس  پيامبر

  . رسند شناسند و به مقام آنها نمي برند كه آنان را نمي  گمان بد ميكساني در مورد آنها 
  

   ميراث پيامبر
مسلم  ترين چيز در زندگي اين است كه به او اجازه ندهند كه به حق سخت: محمد 

  ! خود دست يابد
اي  به خصوص اگر اين حق از راه درستي ثابت شود و در آن هيچ سائبه :احمد 

  . نباشد
را به  ك گويي در مورد كسي كه ارث فاطمه زهرا چه مي! پس برادرم احمد :محمد
  آيا اين فرد با فاطمه انصاف كرده يا بر او ستم كرده است؟  او نداد؟
باغ فدك و ادعاي فاطمه بعد از وفات پيامبر كه در مورد  كهخواهي  شايد مي :احمد

  به او امتناع ورزيد با هم گفتگو كنيم؟ در آن حق دارد و ابوبكر از دادنش 
تو با من موافق هستي كه ابوبكر ارث چرا بحث و مناقشه كنيم و حال آن كه : محمد

   ؟د به او ندادوفاطمه را كه حق مسلم او ب
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و ابوبكر تنها فاطمه را از ارث  اسالمي مشخص است،در شريعت ارث  :احمد
را كه سهميه همگي يك هشتم بود به آنها نداد و نيز بلكه همسران پيامبر  محروم نكرد،
و در مورد ديگر وارثان كنيد  پس چرا شما فقط از فاطمه دفاع مي زي نداد،يبه عباس چ

  ؟ دگويي نرسيدند چيزي نميكه به حقشان 
آنچه او را ناراحت كند  فاطمه پاره تن من است،(: فرموده است رچون پيامب: محمد

با ديگران فرق مه طاين حديث در بخاري آمده است، پس فا كند،  مرا ناراحت مي
  . كند مي

شود و اگر  اگر فاطمه خشمگين شود خدا خشمگين مي( :فرمايد مي  و پيامبر
  ). گردد خوشنود شود خدا خوشنود مي

مسلم روايت كرده است نه ا درست است اما اين حديث را امام استدالل شم :احمد
فاطمه پاره تن من است هر كس او را ناراحت كند مرا (و اما حديث ديگر كه  بخاري،

كند كه  ن گمان نمييدر بخاري آمده است، اما هيچ انسان عاقلي چن )ناراحت كرده است
 از فرمان پيامبر لكه ابوبكرب قصد آزار دادن دختر پيامبر را داشته است، ابوبكر

  . گذارند براي مسلمين صدقه است جا ميه فرمود آنچه پيامبران از خود باطاعت كرد ك
  : گويد  خداوند در قرآن مي ،!سبحان اهللا: محمد 

  

 ŷ Í‘ uρuρ ß⎯≈ yϑ øŠ n=ß™ yŠ… ãρ# yŠ   )16/  النمل(  
  .»و سليمان از داوود ارث برد«

! كند را نقص ميقرآن  كني كه حديث ني و ادعا ميك و تو با اين امر مخالفت مي
  . حوصله كن !برادر محمد :احمد

نكرده كه چيزي از پدرش داود به ارث برد و آيه مشخص گويد كه سليمان  آيه مي
دارد كه آنچه  به روشني بيان مي ما سنت صحيح برايبنابراين  اين ارث چه بوده است،



161  وگوي محمد و احمد گفت

 بوت بود و چيزي از اموال دنيا و زينت آن نبود،سليمان از داود به ارث برد علم و ن
پس اينجا اسم سليمان عمدا ذكر شده است  داشت، مانياز سلفرزنداني غير داود  چون

يعني مال  تا مشخص شود كه ايشان چيزي غير از آن چيزي كه نزد مردم معروف است
كه فقط ن را به ارث برده است كه آن همان علم و نبوت است به ارث برد و ثروت

   .سليمان از ميان برادرانش به ارث برد
  . از آن استدالل كردتوان  گويي صحيح نيست و نمي اما حديثي كه تو مي :محمد
  ! ام  ترين سخناني است كه من شنيده اين از عجيب :احمد
  چرا؟  :محمد
و حديثي كه سخن تو را باطل  اگر حديث نظر تو را تاييد كند صحيح است،: احمد

  ! كجاست؟مناقشه است پس انصاف و ميزان عدالت در ضعيف و غيرصحيح يد نما مي
روايت شده است كه پيامبر و مسلم كند در بخاري  حديثي كه سخنان تو را رد مي

هر آنچه من از خود به جا  –برند  وارثان من از من درهم و ديناري به ارث نمي( :فرمود 
  . ضافه بود صدقه استاو بر نفقه زنان و مخارج كارگرم  –گذاشتم 

و برادر محمد بايد بداني كه حديثي كه دال بر اين است كه آنچه از انبيا به ارث برده 
  . اند  يت كردهاروو سني آن را و دانش است علماي شيعه علم شود  مي

بلكه من از گفته امام خميني  گويم ها را نمي يش خودم اين حرفز پمن ا :محمد
حديثي كه ابوبكر به « :گويد مي 132ص تاب كشف االسرار ككنم كه در  استدالل مي

از  ،اند آمده ارث انبياءصريحي است كه در مورد پيامبر نسبت داده است مخالف با آيات 
را تكذيب كنيم يا آيا جايز است كه ما خدا  است، )و ورث سليامن داود(جمله آن آيات 

كه حديثي يا اينكه بايد بگوييم  ت،مخالف با كالم خدا گفته اسبگوييم كه پيامبر سخني 
  نسبت داده شده صحت ندارد؟  كه به پيامبر

  چه پاسخي داري؟  احمدپس برادر 
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يا اشتباه كرده يا از آنچه در كتاب  هالكافي را نخواند شايد خميني كتاب اصول: احمد
جا است كه در اين كردهش آمده را فرامو 1/26تحت باب ثواب العالم و المتعلم العلم 
و او از قداح و او ابي عبداهللا روايت و او از حمادبن عيسي بن ابراهيم از پدرش   علي
راهي را در پيش بگيرد و در آن به دنبال هر كس : فرمود  پيامبر خدا :تفكند كه گ مي

 عالمو فضيلت .... گرداند  او آسان ميباشد خداوند راه بهشت را براي علم و دانش 
 و علما وارثان پيامبران هستند، ساير ستارگان در شب چهارده است، ماه برمانند فضيلت 

اند و بلكه آنها علم را از خود به ارث   نگذاشتهدرهم و ديناري از خود به ارث ن اپيامبر
  ). به دست آورده استاني وپس هر كس علم را بگيرد بهره فرااند   گذاشته

الدقائق ميرزا محمد  فسير كنزو در ت! يا سخن خميني راما حديث را قبول كنيم 
   :تحت تفسير 7/318مشهدي 

 ŷ Í‘ uρuρ ß⎯≈ yϑ øŠ n=ß™ yŠ… ãρ# yŠ   ) 16/ النمل(  
و علم را از او اند كه يعني نبوت  گفته. سليمان از داود به ارث برد: چنين آمده است

فر بودند ناو از ميان ساير انبيا كه نوزده او به ارث برد كه  يا پادشاهي را از به ارث برد،
كه اجازه نداد  چرا ابوبكرداني از ديدگاه خميني  و آيا مي رسيد،  به پادشاهي مي

  فاطمه ارث خود را بگيرد؟ 
  . دانم نمي :محمد
با آيه مخالفت بعد از بيان اينكه ابوبكر  132در كتاب كشف االسرار خميني : احمد

آيا  ل پيامبر را ريشه كن كند،خواست نس اند كه او مي  و گفته: .... گويد  كرده است مي
با اين كارش نابود يزي از اموال دنيوي را به آل بيت پيامبر ندهد آنها را چاگر ابوبكر 

  كه در الكافي روايت شده ذكر كردم؟  كه چرا حديثي راداني  و آيا مي كند؟ مي
  نه، چرا آن را بيان كردي؟ : محمد
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رده و اين حديث را ذكر ك 93ص  چون خميني در كتاب الحكومه االسالميه: احمد
او  –بن ابراهيم   اين حديث صحيح است، و ابو علي«: آن را چنين توضيح داده است

  . »يكي از ثقات بزرگ در نقل حديث است –بن هاشم است   ابراهيم
با توجه به رواياتي كه در مذهب صحيح هستند و آن را بيان كردي، در مورد : محمد

  گويند فاطمه از خليفه اول ناراحت بود و بر او خشمگين بود؟  گويي كه مي اين چه مي
آنچه بين فاطمه و ابوبكر رخ داد به خاطر آن بود كه ابوبكر كاري را كه كرد : احمد

فقط به خاطر آن بود كه از فرمان پيامبر اطاعت كند و دستور خدا و پيامبر چنين بود، و 
ز فرمان پيامبر حكم كند ناراحت شد و كسي كه از او خواست كه به چيزي ديگر غير ا

قسم خورد كه با حاكم حرف نزند، كار خوبي نكرده است، و به خاطر اين كارش حاكم 
گيرد، بلكه فردي كه از حاكم بخواهد كه بر خالف دستور خدا و  مورد مذمت قرار نمي

اض پيامبر حكم كند اين كارش به جاي آن كه ستايشي براي او باشد بيشتر جاي اعتر
  . است

بايد بداني كه از بس كه فاطمه از ابوبكر ناراحت بود دستور داد ! برادر احمد: محمد
  . اش شركت نكند  تا شبانه او را دفن كنند و هيچ كسي در نماز جنازه

  جهان را ستايش كني يا مذمت كني؟   بزرگ خواهي بانوي آيا تو مي: احمد
  . كنم از او دفاع مي من تا وقتي زنده هستم! گويي؟ چه مي: محمد

گويند كه فاطمه با ابوبكر حرف نزد چه كسي در ميان آنها بوده كه  روايات مي: احمد
  به ما رسانده كه فاطمه در هيچ موردي با ابوبكر سخن نگفته است؟ 

نهايت اين است كه فاطمه بعد از آن در مورد ارث باري ديگر با ابوبكر حرف نزد، 
بوبكر صديق به خانه فاطمه رفت و او را راضي كرد و او بلكه معروف اين است كه ا

  . آمده است 6/233راضي شد و اين روايت در فتح الباري 
 كپس قضيه درست نيست، و فقط يك اجتهاد از سوي سيده زنان جهان : محمد

  .بود و ابوبكر قاطعانه قضيه را خاتمه داد
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كنند كه ابوبكر  چنين است، و قضيه آنگونه نيست كه بعضي فكر مي: احمد
هايي كه در اين مورد  خواست آل بيت پيامبر را ريشه كن كند و ديگر خيالبافي مي
  . نمايند گويند و تخم اختالف را بين مسلمين پراكنده مي مي

  
  سحر و افسون 

  : فرمايد  خداوند متعال مي: احمد

 Ÿω uρ ßx Î=ø ãƒ tβρã Ås≈ ¡¡9 $#   ) 77/ يونس(  
   »شوند ىجادوگران رستگار نم «

  .گويد كه جادوي جادوگران باطل است با تمام وضوح آيه مي 
يي؟ اي بگو  تازه يخواهي چه چيز من در اين مورد با شما موافقم، مي: محمد 

كند و  هايي كه توكل و اعتماد انسان را به خدا كم مي  هللا از چنين خرافهمسلمين بحمد 
  . باشد دور هستند نشانة ضعف ايمان مي

 آنچه جاي تعجب است، اين است كه گروهي از شيعيان كه هر روز تعداد: احمد
كنند و بعضي از آن ايمان دارند و بدان  هايي را تاييد مي شود چنين خرافه شان بيشتر مي

رساند و در زندگي روزمرة انسان  بندند و معتقدند كه اين چيزها به انسان سود مي دل مي
  ! تاثير دارند
شيعه چنان كه بارها به تو ! شنوم ين چيزي است كه از تو ميتر اين عجيب: محمد

دهند كه هيچ معبودي جز اهللا نيست و محمد پيامبر خداست، معتقدند  ام گواهي مي گفته
كه همه چيز در دست خداست و ما بايد از گناهكار قرار دادن عوام بپرهيزيم و به آنها 

  . گمان نيك داشته باشيم
شوند مسلمان بايد آنها را معذور بداند و بگويد  اشتباه مي وقتي عوام مرتكب: احمد

دانند، و براي هدايت و صالح آنها دعا كنيم، ما  اينها جاهل هستند و راه درست، نمي
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كنند تا بر چيزهايي غير از  براي اهل فتوا و مراجع وقتي مسلمين را تحريك و تشويق مي
  اي بياوريم؟   خدا توكل كنند چه عذر و بهانه

  كني؟  دهي و مشخص نمي اين سخن بسيار زشتي است چرا توضيح نمي: محمد
حرز امير المؤمنين براي كسي كه «: آمده است  94/193در كتاب بحار االنوار : احمد

باشد همان جني كه قرين است يا انسان را  جادو شده است و يا جن به دنبالش مي
ترسد اين حرز  دشاه و يا از شيطان ميكند، و يا كسي كه مسموم شده و از پا بيهوش مي

  : شود  كند و اين طور نوشته مي او را حفاظت مي
بسم اهللا الرمحن الرحيم, ای كنوش ای كنوش ارشش عطنيطنيطح يا مطيطرون «

هاي   ها و نشانه هايي كه ذكر كرد، سپس رمز  ها شعبده  تا آخر اين طلسم .».. فريالسنون
  . تو در تو كشيده استها  عجيب و غريبي به شكل خط

  ! شوند و شايد عربي نيستند ولي اين سخنان فهميده نمي :محمد
و گاهي «: گويد مي 63اني در كتاب الموضوعات نعخاطر عالمه ص اين به: احمد

دانيم، و خداوند  شود چون ما معني آن را به عربي نمي  تلفظ اين كلمات به كفر منجر مي
  : فرمايد  مي

 $̈Β $ uΖôÛ§ sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«   ) 38/ االنعام(  
  .» ايم ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار نكرده «

ها براي جلب خير و دفع زيان تشويق   و بعضي از علماي شيعه به فرا خواندن جن
  . كنند مي

  ! ها طلب كنند؟ را از جن خيرگويند كه سود و  گويي؟ علما به عوام مي چه مي: محمد
 362و برقي در المحاسن ص  2/195ابن بابويه در كتاب من ال يحضره الفقيه : احمد 

اند و او از ابي عبد اهللا  از ابي بصير روايت كرده 8/325و مجلسي در وسائل الشيعه 
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هرگاه راه را گم كردي صدا بزن يا صالح يا بگو يا ابا صالح ما : (كند كه گفت روايت مي
  ). د بر شما رحم نمايدرا به راه راهنمايي كنيد خداون

هويت صالح مشخص شده است، و همچنين در الخصال  8/325و در وسائل الشيعه 
هر كس از شما در سفر : گفت از علي در حديث چهار صد آمده كه 2/618ابن بابويه 
يا صالح به فريادم برس، چون در ميان : احساس خطر كرد صدا بزند و بگويد گم شد و

زند و فقط  هست به نام صالح كه به خاطر شما در شهرها دور ميبرادران جن شما جني 
دهد و كسي را كه راه  خودش را وقف شما كرده است، هر گاه صدا را بشنود جواب مي

  . دارد كند و چهار پايش براي او را نگاه مي را گم كرده راهنمايي مي
ثابت نشده و  مبراز پياها   با جنن تعامل داشتدانم  ولي تا جايي كه من مي: محمد

  . شايد اين چيز دري بزرگ از شرّ را بگشايد
  : فرمايد خداوند مي: احمد

 … çμ ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθãè tƒ 5Α% ỳ Ì Î/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# 

öΝ èδρßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘   ) 6/ الجن(  
وسيله بر  آوردند و بدين ها پناه مي  ها به كساني از جن  و كساني از انسان«

  .“افزودند  گمراهي و سركشي ايشان مي
هاي آنجا   دادند و به بزرگ جن  و اين كاري بوده كه در گذشته مشركين انجام مي

ها   ها گزندي به آنان نرسد، و اين كار باعث شد تا جن  ند تا از طرف جندبر پناه مي
ه كساني ديگر غير از خدا ها ب  ها را بترسانند و گناهكار كنند چون انسان  ساننبيشتر ا
  ! اند؟  اند، پس مشركين گذشته و با آنچه در چنين رواياتي آمده چه فرقي داشته پناه برده

ها  اش را وابسته به حركت ستاره گويي در مورد كسي كه زندگي روزمره و چه مي
  ! كرده تا اينگونه به خير روي آورد و از شر بپرهيزد؟

  دن بر خدا در ميان عوام تا اين حد رسيده است؟ آيا جهالت و توكل نكر: دمحم
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هايي را در اين زمينه تاليف   اي كاش كار عوام بود، اما متاسفانه علما كتاب: احمد
آموزد كه در آن انسان به غير از خدا وابسته  اند كه به عوام جادو و كارهايي را مي  كرده
 ، كه از تاليفات سيد»لطب الروحانیمل الی الشفاء العاجل بااأل ةبلغ«شود، مثل كتاب  مي

ده كه ذكر شمصطفي مرتضي عاملي است، و در اين كتاب چيزهاي عجيب و خطرناكي 
كند كه اين  خواند، و چنين به او وانمود مي عامي را به تعامل با سحر و جادو فرا مي

  . كارها از رهنمودهاي پيامبر هستند
ا انجام نداده پرهيز كند، و اين كارها در آن ر و مسلمان بايد از هر كاري كه پيامبر

اند، پس خير در پيروي و اطاعت از   شده  انجام داده نمي سه قرن مبارك بعد از پيامبر
  . سلف و گذشتگان است و شر در اطاعت خلف است اگر بر راه درست نباشند

  
  مهر نماز 

كنيد و مستقيم  ميكنم كه بر جا نماز و پارچه سجده  تعجب ميها  از شما سني: محمد
  . نمائيد بر خاك سجده نمي

ها و  چرا بايد تعجب كرد و حال آن كه از سجده كردن بر چيزي جز آلودگي: احمد
  ! نجاسات نهي نشده است؟

زمين محل سجده من و براي من وسيله پاكيزگي (در مورد اين حديث كه : محمد
  ). گويي است چه مي

شود، اما كجا بيان شده كه بايد   مل مياين حديث صحيح است و به آن ع: احمد
شود؟ حديث بر اين داللت   شود و خورده نمي فقط بر چيزي سجده كرد كه پوشيده نمي

كند كه سجده كردن بر هر چيزي درست است، و نماز تنها در مساجد مقبول نيست  مي
  . تواني نماز بخواني بلكه در هر جاي پاكي مي
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و حصير فرش شده بود او اموالي داشت اما مساجد  مسجد پيامبر با سنگريزه: محمد
را با جا نمازها فرش نكرد و از او و از هيچ كسي از اصحاب ثابت نيست كه بر لباس 

  . سجده كرده باشد
زاهدترين مردم بود و مسجد او سقفي نداشت كه از آمدن باران و  پيامبر: احمد

ما در : كند كه گفت وايت مينس رأخاري از آفتاب به داخل آن جلوگيري كند، و ب
توانست به علت گرماي  خوانديم، و اگر كسي از ما نمي نماز مي گرماي شديد با پيامبر

  . نمود كرد و بر آن سجده مي اش را روي زمين بگذارد لباسش را پهن مي  شديد پيشاني
به اين اختصاص داده نشده كه  يو گنجايش است و چيز رخصتپس در اين قضيه 

ها را ناجايز   بر فرش كنم از كساني كه سجده كردن عجب ميسجده شود، و من تبر آن 
  . گويند سجده كردن بر خاك سرزمين كربال افضل است دانند و مي مي

هاي خود  ها در حال نماز زير پيشاني منظورت مهرهايي است كه شيعه: محمد
ن مهر را زير پيشاني هاي مسجد را جمع كنند اي توانند فرش آنها چون نميگذارند،  مي

  . گذارند تا بر پارچه كه سجده بر آن جايز نيست سجده نكنند خود مي
بود، اما گروهي از شيعيان معتقدند كه اين خاك  كاش در همين حد مي: احمد

  . اي دارد قداست ويژه
  . تواني براي اثبات آن دليلي بياوري  اين تهمت بزرگي است و تو نمي: محمد
گويند خاك كربال  روايت آمده كه مي 83تقريباً  101/118االنوار در بحار : احمد

د ابي فضيلت بسيار بزرگي دارد، و از جمله آن روايات يكي اين است كه مردي نز
هاي زيادي دارم، و هيچ دارويي نبوده   من مردي هستم كه بيماري: (عبداهللا آمد و گفت

سين استفاده كن كه شفاي هر بيماري از خاك قبر ح: ام، گفت  مگر آن را استفاده كرده
  ). كند است و از هر هراسي انسان را ايمن مي

پس مسئله از سجده نكردن بر چيزهايي خاصي شروع شد و ما را به آن جا رسانده 
گوييم بايد بر خاك حسين سجده كرد، و در فضيلت تربت حسيني در بحار  كه مي
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آيند از خاك قبر   وقتي فرزندانتان به دنيا مي(: از ابي عبداهللا روايت شده كه گفتاالنوار 
و در مصباح المتهجد طوسي ). حسين به كام آنها بماليد، كه مايه امان و حفاظت است

هاي هفتگانه   كه خاك قبر حسين حجاب است آمده 101/135و بحار االنوار  511ص 
  . درد را مي

داراي چنين فضيلتي  بربود آيا نبايد قبر پيام  اگر اين كار درست و مشروع مي
  ! بودند؟  داراي چنين فضيلتي مي بود يا قبر علي يا حسن  مي

  . كند اما جهالت انسان را كر و كور مي
تواند فتوا دهد  خوب اگر مسلمان بر تربت حسيني سجده نكند آيا كسي مي: محمد

  تواند سجده كند؟  شود مي شود و پوشيده مي كه بر آنچه كه خورده مي

هاي   نمايد، در كتاب  گذاري نمي كند و بدعت مسلمان از پيامبر پيروي مي :احمد
از  2/595و وسائل الشيعه  22/307حكام و تهذيب األ 1/332انند االستبصار شيعه م
به ابا الحسن سوم نوشتم و او را از : بن كيان روايت شده كه او گفت  بن علي  حسين

ضرورت پرسيدم او در جواب من نوشت كه  سجده كردن بر پنبه و كتان بدون تقيه و
 3/609و وسائل الشيعه  1/174اين كار جايز است؟ ودر كتاب فقيه من ال يحضره الفقيه 

سجده كردن بر زمين فرض است و بر غير از آن سنت : از صادق روايت شده كه گفت 
  . است

ترين و اگر سجده كردن بر چيزي ديگر جايز نيست چرا مساجد شيعه بر گرانبها
اند و اموال هنگفتي در اين مورد خرج شده است و حال آن كه   ها فرش شده  سجاده

شيعه و همچنين همه مساجد ! اين كار از ديدگاه بسياري از علماي شيعه حرام است؟
گذارند تا به صورت  ها نمي  را مساجد را با همان خاكاند چ موزائيك و سنگ فرش شده

پاكي  يح روشن است كه سجده كردن بر هر چيزپس به وضو! ند؟نصحيح سجده ك
  . جايز است
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  قرآن تحريف شده و مصحف فاطمه 
اند و علماي گذشته ه  اي هست كه علماي بزرگ شيعه آن را مطرح كرد مسئله: احمد

  . ف شده استد و آن اين كه قرآن تحريان  به صراحت اين قضيه را به ميان آورده
تواني چنين  ا وارثان پيامبران هستند چگونه مياين تهمت بزرگي است، علم: محمد

  ! تهمتي را به آنها بزني؟
د هايي را كه به اين مور  تا چه كتاب مها معتبر شيعه را ورق بزني  بيا تا كتاب: احمد

  : اند به تو نشان دهم اشاره كرده
هايي براي تحريف قرآن از سوره د  مثال 1/36بن ابراهيم در مقدمه التفسير  علي  - 1

  . بقره و آل عمران ارائه داده است
 . 2/357 ةالنعامني نواراهللا الجزائري در األ ةنعم  - 2

 . 45فيض كاشاني در تفسير الصافي ص   - 3

 . 1/155ابو منصور احمد طبرسي در كتاب االحتجاج   - 4

 . 12/525العقول  ةمرآمحمد باقر مجلسي در كتاب   - 5

 . 48االت قبن محمد نعمان ملقب به مفيد در أوائل الم محمد  - 6

 . 298يوسف بحراني در الدرر النجفيه ص   - 7

 . ربابفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األ نوري طبرسي در كتاب  - 8

 . 2/197حاج ميرزا حبيب اهللا هاشمي خوئي در منهاج البراعه شرح نهج البالغه   - 9

  . اند كه قرآن تحريف شده است  همه اينها گفته
مانده است كه معتقد به تحريف قرآن پس از علماي بزرگ ما چه كسي : محمد

ند، و آيا كسي از نك نباشد؟ و معلوم است كه علماي معاصر از گذشتگان پيروي مي
  علماي شيعه هست كه با اين سخن الحادي مخالفت كرده باشد؟ 
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براي رعايت امانتداري بايد بگويم كه تعدادي از علماي شيعه اين امر را انكار : احمد
مرتضي، ابي علي طبرسي در مجمع البيان، و  همچون صدوق و سيد اند افرادي  كرده

اند همواره   شيخ طوسي در التبيان، و اما ديگر كساني كه معتقد به تحريف قرآن بوده
شوند و گويا چيزي در مورد   شود، و اين علما مقدس شمرده مي هايشان چاپ مي  كتاب

ائمه گمراهي «: آمده است 48الت ص و در كتاب اوائل المقا! اند  تحريف قرآن ننوشته
ها در جمع و ترتيب قرآن مخالفت كردند و از آنچه نازل شده بود و از  در بسياري جاه

  . »سنت پيامبر به انحراف رفتند
و تفاسيري هست كه آيات و كلماتي را كه به گفته آنها تحريف شده يا از قرآن كم 

  . تفسيرش اين را ذكر كرده است، چنان كه ابراهيم قمي در هاند بيان كرد شده
شايد منظور علماي شيعه از وجود نقص و كاستي در قرآن چيز اندكي است : محمد

  . اند  آن را ننوشته كه اصحاب بعد از وفات پيامبر
اي كه از ابي   را نديده 2/634صول شايد روايت كافي در األ! چيز اندكي: احمد

بر محمد نازل كرد هفده هزار آيه  رئيلقرآن كه جب(عبداهللا روايت شده كه گفت 
  ). است

دانيم كه قرآني كه در دست ماست شش هزار و شش صد و شصت و   با اينكه مي
  . شش آيه است يعني دو سوم آن ساقط شده و فقط يك سوم آن باقي مانده است

و آيا اگر كسي بگويد مقدار اندكي از قرآن تحريف شده و از آن كم گرديده اشكالي 
  ارد و فقط اگر زياد تحريف صورت بگيرد اشكالي دارد؟ ند

  : گويد خداوند مي: محمد

 $̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:   ) 9/ الحجر(  
  .»ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم بى گمان ما قرآن را فرو فرستاده «
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تحريف قرآن هستند، خدا را دروغگو  پس هر كس شيعه را متهم كند كه معتقد به
  . كند گويد كه خداوند خودش قرآن را حفاظت مي قرار داده چون آيه قرآن مي

كه يك حرف از قرآن را كم  دسخنت درست است، بنابراين هر كس بكوش: احمد
تواند چنين كاري بكند، چون حفاظت قرآن را خدا به  كند يا به آن اضافه نمايد نمي

اي و آن اينكه  دانسته  خواهم به تو چيزي بگويم كه قبالً نمي ست، ميعهده گرفته ا
  . علماي شيعه شما با اين استدالل تو موافق نيستند

  . گويم درست است اين ممكن نيست، و آنچه من مي: محمد
و همچنين : (گويد مي 75الصافي شرح الكافي ص  مال خليل قزويني در كتاب: احمد

$ استدالل از آيه  ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:   ،استدالل ضعيفي است
هاي زيادي بعد از  اي مكي ذكر شده است، و سوره چون آيه با صيغه ماضي و در سوره

كند كه همه قرآن محفوظ  اند، پس آيه بر اين داللت نمي  اين سوره در مكه نازل شده
  ...). است 

  برادرم محمد؟ د يگوي پس چه مي
 هاي مدني تحريف شده  اگر گفته مال قزويني صحيح باشد پس همه سوره: محمد

 اي براي درستي و نادرستي آن نيست و هيچ مسلماني آن را محفوظ نمي اند، و ضابطه 
  ! داند، و اين سخن عجيبي است 

نزد  بله، نتيجه سخن اين مال همين است اما كسي كه همه قرآن به طور كامل: احمد
اصل قرآن : گويد كند و مي او را معرفي مي 2/203اوست شارح نهج البالغه ميرزا خوئي 

  . كريم نزد ائمه محفوظ است
آيد اين است كه كاري كه اصحاب و در   و از جمله مطالبي كه در گفته خوئي بر مي

ي آور رأس آنها ابوبكر و عثمان انجام دادند، اين بود كه قرآن تحريف شده را جمع
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خوانند تحريف شده است و  هاي دنيا مسلمين آن را مي  در گوشه كه كردند، و قرآني
  ! صحيح نيست

كنيد كه چيزي را به شيعه نسبت دهيد و حال آن كه آن  ولي شما اصرار مي: محمد
گوييد شيعيان قرآني به نام  چيز خرافه است و حقيقت ندارد، و آن اينكه شما مي

  ! مصحف فاطمه دارند
در اصول  ب الكافي در اين مورد پاسخ بدهد،بگذار تا كليني صاحب كتا: داحم

روايت  از بي بصير روايت شده و او از ابي عبداهللا 1/295الكافي در كتاب الحجه 
فاطمه  داني كه مصحف  مصحف فاطمه نزد ماست و تو چه مي: كند كه گفت مي

فاطمه سه برابر قرآن مصحف : مصحف فاطمه چيست؟ گفت: گفتم: گويد  چيست؟ مي
: گفتم: گويد شما يك حرف در آن نيست، مي و سوگند به خدا كه از قرآنشماست 

  . سوگند به خدا دانش همين است
و شايد قضيه از حد اين روايت و بعضي از آيات دروغين مثل سوره واليت فراتر 

علما اين كنند، پس چرا هيچ كس از  اين مصحف را بسياري از شعيه انكار مي نباشد،
هاي تفسير   دهند و در مورد رواياتي كه در كتاب  روايات را مورد اعتراض قرار نمي

  گويند؟  د كه قرآن كريم ناقص است چيزي نمينگوي آمده و مي
  آيا به نظر شما دم از تحريف قرآن زدن دليلي دارد؟ : محمد
  : پاسخ از اين قرار است: احمد

اصل آوري كردند از قضيه امامت كه  معج شدر قرآني كه ابوبكر و عثمان   - 1
كند ذكري به ميان نيامده  جدا مي ها  شيعه را از همه فرقهو اعتقادي شيعه است 

  . است
خواهند عوام را از  دليل ديگر ادعاي تحريف قرآن اين است كه علماي شيعه مي  - 2

گويد  تناقضي كه بين عقيده شيعه در مورد اصحاب و بين آنچه قرآن مي
 . ندخالص كن
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 ئمه و فضايل آنها و اعتقاداتي ميي تحريف قرآن راهي را براي بيان أسماي أادعا - 3
 . اند ه شيعه در آن با قرآن مخالفت كرده باشد ك 

درست و صحيحي كه شيعه  گفتار گويي درست است چرا ما اين اگر آنچه مي: محمد
  ايم؟   زند را نديده از آن دم مي

دهند، اول مقوله تقيه   دي براي اين قضيه ارائه ميهاي زيا علماي شيعه علت: احمد
اند اين قرآن گذشتگان را   توان جواب آن را داد، و بعضي گفته است كه در مناقشه نمي

آمده  2/360 ةيالنعمانكند بنابراين پنهان كردن آن واجب است و اين در االنوار  رسوا مي
دهند و  ي از امير المؤمنين ادامه ميمت به سرپيچااند مخالفان تا قي  است، و بعضي گفته

  . 2/220منهاج البداعه في شرح نهج البالغه خوئي . شوند مستحق خواري بزرگي مي
آيا عاقالنه است كه مسلماني مقوله تحريف قرآن را قبول كند و سپس هيچ : محمد

  !نوع مرجعي براي شناخت احكام شرعي نداشته باشد؟
از معتقدان به تحريف قرآن در  ييي است كه بسياراين تناقض آشكار و تنگنا: احمد 

كرده  آن گرفتارند، اما نعمه اهللا الجزائري راهي براي برون رفت از اين تنگنا درست
روايت شده كه آنها شيعيان خود را امر : گويد مي 2/360 ةيالنعماننوار است و او در األ

ه احكام آن عمل كنند تا وقتي كه اند تا در نماز همين قرآن موجود را بخوانند و ب   كرده
كند و آنگاه اين قرآني كه در دست مردم است به  موالي ما صاحب الزمان ظهور مي

  . شود مي يرود، و همان قرآن كه امير المؤمنين تاليف كرده احكام آن عمل آسمان مي
پس بنابراين روايت قرآني كه در دست ما است به آسمان خواهد رفت، در مورد اين 

دانيم باال رفتن   رود؟ و چنان كه مي  خواهم بپرسم چرا اين قرآن به آسمان مي جيه ميتو
قرآني از  كنيم كه علي دليل كرامت و برتري است، و همچنين چگونه جرأت مي

  ! طرف خودش تاليف كرده يا بر او نازل شده است؟
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گويند قرآن  يكنند و م بيني معاصرين همواره تقيه مي چنان كه مي! و برادرم محمد
شوند  گويند قرآن كامل است همصدا مي تحريف نشده است و به ظاهر با كساني كه مي

تا آنها را فريب دهند كه ما معتقد به سالمت و مصونيت قرآن هستيم، و آيا حق فقط 
  ! يك چيز نيست؟

  
  مظلوم هستم  ز امتمن مظلومي ا

ظلم و نابودي ظالم گام بر  هميشه از كساني كه در زندگي براساس مبدأ رفع: احمد
  ! كنم دارند تعجب مي مي

سردار جوانان اهل بهشت  بر يا ظلمي بزرگتر از آن ظلم هست كهآ: محمد
  شد؟  حسين

بينيم كه دچار   اين طور نيست، بعضي از برادران شيعه را مي! برادر محمد: احمد
يشه دوانيده كه آنها ملتي اند، اوهام خطرناكي كه در وجود آنها ر  دليلي شده  توهمات بي

مظلوم و ستم ديده هستند، و هر گاه فردي از آنها در جايي يا براي شغلي پذيرفته نشود 
شود و دهانش كف   شود، و شيعه بالفاصله ناراحت مي اين توهم آشكارا متجلي مي

  !گذاريد شما بين شيعه و سني فرق مي: گويد كند و مي مي
  دارد؟  ه ربطي با اين موضوعتو براي كاري چپذيرفته نشدن 

خواهند از آب گل  اميدوارم كه قبول كني كه بعضي از اهل سنت همواره مي: محمد
كوشند كه بين برادر سني و شيعه كه با هم دوست هستند تفرقه  آلود ماهي بگيرند، و مي

  ! بيندازند
ز هايي كه براساس محبت خدا و پيروي ا  چه كسي دوست دارد كه مسلمان: داحم
بينيم اين   اند متفرق باشند؟ اما آنچه را به وضوح در همه جا مي  متحد شده پيامبر

ري كه است كه باور جدايي در وجود بعضي از برادران شيعه عميق است، و گويا هر كا
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كند و در كار   كيد بر اين اصل است كه سني بر شيعه ظلم ميموافق با ميل آنها نباشد تأ
  . نمايد را پايمال ميو در هر جايي حق او 

دار آن را  و ظلم چيزي است كه افراد منيع الطبع و خود! چنين چيزي نيست: محمد
  . پذيرند  نمي

شوريم، و تجديد پيمان با   اين شعار كه ما مظلوم هستيم و عليه ظالم مي: احمد
مهدي و اهل بيت در هر مناسبت و مراسم سوگواري اين مفهوم را در ذهن من تجديد 

عف و بيچارگي خود را كوشند تا شعار ستمديدگي و ض ره ميكند كه شيعيان هموا مي
هاي پنهان كاري در   بلند كنند، و انگيزه فقط اين است كه چنين باوري بعد از دوران

تبليغ مبادي مذهب و سپس اصل قرار دادن تقيه و اينك مخالفت با هر چيزي، در اذهان 
  . و دلهايشان جاي گرفته است

  مخالفت در همه چيز، چطور؟ : دمحم
تواند خودش را  كنند، به من بگو چگونه سني مي بله در همه چيز مخالفت مي: احمد

كند،  بيند كه انگشتر عجيبي در انگشتان خود مي او را مي هبه شيعه نزديك كند كه هموار
نويسد، و زنانشان پوشش بر خالف پوشش زنان اهل سنت  و بر ماشين خود شعاري مي

ها نزديك   كنند، و ديگر صفاتي كه آنها را با سني اي ديگر سالم مي و به گونه. پوشند مي
و بسياري از آنها دليل . كند كند و بلكه شكاف ميان آنها و اهل سنت را بيشتر مي نمي

  . دانند شرعي اين كارهايشان را نمي
  خواهي موضوعي خاصي را در ذهن من جاي بدهي؟  شايد تو مي: حمدم
گارش عزيز اش به پرورد مسلمان به سبب دينش و نزديكي! بله برادرم محمد: حمدا

زند، و  است، و عقده رواني ندارند كه به مرور زمان در دل و وجودش ريشه مي
خواهد خيرخواه آنها باشد و آنان را به سوي خير و هدايت راهنمايي كند و گمان  مي
ه جامعه او را دور انداخته است، بلكه او بايد برد كه او تنها و ستمديده است گويا ك نمي
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نسبت به برادرانش گمان نيك داشته باشد و آنها را معذور بداند حتي اگر در حق او 
  . مرتكب اشتباهي شده باشد

  
  ميراث جاهليت 

  بيا در مورد ميراث جاهليت بحث و گفتگو كنيم، نظرات چيست؟ : احمد
  . ورت را توضيح بدهسؤال و خواستة عجيبي است، منظ: مدمح

ما را از انجام دادن آن نهي كرده چون از  منظورم كارهايي است كه پيامبر: احمد
  . افعال جاهليت يعني مشركين هستند، و هنوز بعضي از مسلمين به آن دلبسته هستند

آميز را دوست داشته باشد يا بدان چنگ   آيا مسلماني هست كه آن امور شرك: محمد
ما را از آن نهي كرده انجام  ارهايي همانند كارهاي مشركين كه پيامبرزده باشد يا ك

  دهد؟ 
كند و يا به انجام آن تشويق  قبل از آن كه بگويم چه كسي اين كار را مي: احمد

  . آورم  خواهم پيرامون آن با تو حرف بزنم مثالي مي نمايد در مورد چيزي كه مي مي
و همچنين تقسيم با  –بندي   قمار و شرط – سريخداوند به ما فرمان داده تا از م

يعني انسان براي كردن يا نكردن كاري به تيرهايي كه در تيرش خود دارد  –م زالألا
مراجعه كند و اگر آن كه روي آن نوشته شده است كه بكن درآمد كار را بكند و اگر آن 

آيا اين كار را به . نهي كرده است –كه روي آن نوشته شده نكن بيرون آمد كار را نكند 
  اي؟   خاطر آورده
  : فرمايد  آنچه گفتي درست است و در قرآن كريم ثابت و خداوند مي: محمد

 β r& uρ (#θßϑ Å¡ ø) tF ó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø—F{ $$ Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ î, ó¡ Ïù   ) 3/ المائده(  
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  و بر شما حرام است 
گناه  تمام اين اعمال، فسق وهاي تير به پيشگوئي پردازيد  كه با چوبه«

  . »است
  اما سوال اين است كه آيا كسي به جايز بودن اين كارهاي جاهليت فتوا داده است؟ 

و در وسائل  1/306و در التهذيب طوسي  1/131در فروع الكافي كليني : احمد
كند  بن خارجه روايت شده و او از ابي عبداهللا روايت مي  از هارون 5/208الشيعه عاملي 

ستي كاري بكني شش تكه ورق بردار و در سه تا از آن بنويس هر گاه خوا: كه گفت 
 بكن براي فالني فرزند فالنيه »من اهللا العزيز احلكيم ةبسم اهللا الرمحان الرحيم خري«

، و در سه تا بنويس –!! شود شود و مادر نام برده مي مالحظه كنيد كه پدر نام برده نمي
از فالني فرزند فالنيه، نكن، سپس  »عزيز احلكيممن اهللا ال ةبسم اهللا الرمحان الرحيم خري«

ها را زير مصالي خود بگذار آنگاه دو ركعت نماز بخوان وقتي نماز را تمام  اين نوشته
سپس  ,»ةفی عافي ةاستخري اهللا برمحته خري«: كردي يك سجده كن و صد بار در آن بگو 

سپس دست  »عافيةمنک و موری فی يرسلی و اخرتلی فی مجيع أراللهم خ«: و بگو ينبينش
  . ها بزن و آنها را تكان بده و يك يك آنها را بيرون بياور خود را به ورق

و اگر  بكن در آمد يخواهي بكن  در آن كاري را كه مي بكن ات هاگر پشت سر هم س
خواهي انجام نده و اگر يك بكن در آمد  پشت سر هم سه تا نكن در آمد كاري را كه مي

آمد پنج تا ورق بيرون كن و آن گاه ببين كه كدام بيشترند و همان را و يك نكن بيرون 
  . كاغذ ششم نيازي نيستبه بكن، و 
است كه اگر در ميان مردم به آن عمل شود ما با اهل  اين از اقوال شاذ: محمد

  ! جاهليت فرقي نخواهيم داشت
باب استحباب « :با عنوان و امثال آناين روايت را در مورد بابي حر عاملي : احمد

مجموع احاديث اين باب پنج روايت  كه ذكر كرده، »ها  االستخاره بالرقاع و كيفيت
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ها  هستند، و مجلسي انواعي ديگر از استخاره را بيان كرده است، كه نه تنها با رقعه
شود  هاي تيره استخاره مي  شود بلكه با تسبيح و سنگريزه و چوبه استخاره مي

88/227،226 .  
شود چون به اين كارها  اي گرفتار مي  ان عامي شيعه به چنين امور جاهالنهو مسلم

اند كه از منابع   هايي ذكر شده  و در كتاب هاسالمي از قبيل نماز و دعا داده شد   پوشش
  . شوند  اصيل دين شمرده مي

عامي و جاهل گناهكار نيستند و عقيده آنها درست است چون شهادتين را به : محمد
  . اند  آوردهزبان 

معني قلبي شهادت تصديق و اقرار به توحيد خداست و اينكه هيچ چيزي از : احمد
كه مشابه با  –خداوند را براي مخلوقي مقرر نكنيم، كنندة اين كار هاي   خصوصيت

كند كه درست همان چيزي  گمان مي –هاي تير است   پيشگويي اهل جاهليت با چوبه
داند و آيا اين عامي مسكين   خود را بدان ملزم مي است كه خداوند خواسته است و

  : فرمايد   داند؟ و حال آن كه خداوند مي غيب مي

 $ tΒuρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“ r' Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑ s?   ) 34/ لقمان(  
  .»ميرد كه در چه سرزميني مي داند هيچ كس نميو«

وكل كنيم و از آنچه ها پيروي كنيم يا بر خدا ت  پس آيا ما از جمادات و سنگريزه
  ما را بدان دستور داده اطاعت كنيم؟  پيامبرمان محمد

گمان دهند   بينند كه چنين خرافاتي را انجام مي  و فرزندان وقتي پدران خود را مي
برند كه حق است و خدا و پيامبر چنين دستوري داده است و حال آن كه در حقيقت   مي

دليلي نازل نفرموده و چيزي جز ميراث جاهليت دروغ و باطل است و خداوند براي آن 
  . نيست
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  مبدأ مخالفت 
خواهد كه  متحد شدن مسلمين آروزي هر مسلماني است و هر مسلماني مي: محمد

  در اصول و فروع متفق شوند پس اين همه تفرقه و اختالف براي چه؟ 

چه  و خواسته همه است، اما هر يي درست است، اتحاد آرزوگو آنچه مي: احمد
اي شرعي براي رسيدن به  رسد، و به خصوص اگر در قضيه انسان آرزو كند به آن نمي
  . هم مانعي وجود داشته باشد

  گويي كه تقارب اهل سنت و شيعه محال است؟  آيا مي: محمد
  : صوص ذيل محال استتقارب و به هم رسيدن و با توجه به امور و ن: احمد

ي عبدالرحمان روايت بن اب  از عبدالرحمان 18/84حر عاملي در وسائل الشيعه   - 1
هر گاه دو حديث مختلف نزد شما آمد آنها را بر : فرمود صادق: د كه گفتنك مي

كتاب خدا عرضه كنيد، آنچه با كتاب خدا موافق بود آن را بگيريد، و آنچه با كتاب خدا 
را بر روايات  مخالف بود آن را رد كنيد، اگر در كتاب خدا حكم را نيافتيد آن احاديث

عرضه كنيد و آنگاه آنچه با روايت آنها موافق بود آن را ترك كنيد  –اهل سنت  –عامه 
  ). و آنجه با اخبار آنها مخالف بود به آن عمل كنيد

به هر حال در اين اشكالي «: دهد چنين فتوا مي 2/83ب الرسائل خميني در كتا  - 2
يعني وقتي » ت باب تعارض استاحاز مرج –اهل سنت  –نيست كه مخالفت با عامه 

احاديث با هم متضاد بودند هر كدام كه بر خالف روايات اهل سنت باشد ترجيح داده 
 . شود مي

و محمد باقر  2/81و موسوي خميني در الرسائل  18/85حر عاملي در الوسائل   - 3
كنند كه  از محمد باقربن عبداهللا روايت مي 359ص  ةة الرشعيدلاألصدر در تعارض 

وقتي با دو روايت : با دو روايت متضاد چه كار كنيم، گفت : (گفتم  به رضا: ت گف
 . است مخالف) اهل سنت(متضاد مواجه شديد نگاه كنيد كه كدام با عامه 
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  كنيم؟  حق يكي است پس چرا ما عوام را به مخالفت تشويق مي: محمد
منظورش اهل  –ان كند كه با اقوال و احكام دشمن خميني همواره تشويق مي: احمد

شيعيان «: گويد مي 82تابش تحرير الوسيله ص مخالفت شود چنان كه در ك –سنت است 
كنند و با دشمنان ما  هاي ما عمل مي  پذيرند و به گفته  ما كسانيند كه فرمان را مي

و هر روايتي كه با روايات آنها . نمايند، و هر كس اينگونه نباشد از ما نيست مخالفت مي
  . »است آن را ترك كنيد موافق

چنين روايات و فتاوايي از مراجع بزرگ ديني سر محكمي است در برابر كسي كه 
  . دهد  مخلصانه فرياد تقارب و وحدت را سر مي

  
  وحدت كلمه مسلمين 

قبل از آن كه بحث و گفتگوي خود را به پايان برسانيم، آيا ممكن است كه : محمد
  انجامد برايم بيان كني؟   قه شيعه و سني ميكه به تفر را ترين اسبابي مهم

  : مهمترين اسباب تفرقه عبارتند از :احمد
  . هندد  وجود نصوصي كه كساني را كه پيرو مذهب شيعه نيستند كافر قرار مي - 1
هاي ناسزا گفتن و لعنت فرستادن بر سلف امت و جاي دادن   تجديد مناسبت - 2

 . ها  اين امور در دل

شود كه از آنها در  قدس پنداشتن افراد كه منجر به آن ميتقليد كوركورانه و م - 3
 . مورد منبع فتاوايشان پرسيده نشود

وجود عالم نماهاي جاهل كه عوام آنها را به خاطر پوشيدن لباس روحانيت و  - 4
دانند و حال آن كه آنها  عمامه و ادعاي بعضي از آنها كه از اهل بيت هستند اهل فتوا مي

 ن نصوص شرعي را ندارند و حتي زبان عربي و علوم آن را نميتوانايي درك و فهميد
 . دانند 
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احساسات كوري كه كوچك و بزرگ را بدون نگاه كردن بوسيله عقل به حق  - 5
  . نمايد راهبري مي
  راه وحدت كلمه مسلمين چيست؟ : محمد
  : قضيه خيلي واضح و روشن است : احمد

فهم كساني كه قرآن در زمان حاكم قرار دادن كتاب و سنت صحيح نبوي، طبق   - 1
  . اند آنها نازل شده و احاديث خطاب به آنها ايراد شده

 . جدا كردن سره و ناسره روايات  - 2

هاي شرك از دل فرزندان، و  ها و زدودن شائبه تحكيم مباني ناب عقيدتي در دل  - 3
 . كند ها و كارهايي كه اين ركن را مخدوش مي پرهيز كردن از همه گفته

چرب و نرمي براي  خواهند ما متفرق شويم تا لقمة مي از اينكه دشمنانآگاه بودن  - 4
آنها باشيم و به راحتي ما را فرو ببلعند، و همچنين دانستن اين امر كه ما بوسيله وحدت 

  . مي توانيم دين و ناموس و مقدسات خود را از شر دشمنان محفوظ بداريم
ت خويش جمع نمايد و مسلمين را خواهم كه همه ما را بر طاع از خداوند مي: محمد
  . متحد كند
  . آمين يا ارحم الراحمين: احمد

  
  هاي تقارب  راه

ها و وسايل تقارب   كنم نشانه در پايان بعد از اين گفتگوي سودمند، فكر مي: محمد 
شيعه و سني آشكارند، و سبب اختالف معلوم است آيا از ديدگاه شما در دنياي واقعيت 

  قارب را متحقق نمود؟ توان وحدت و ت مي
غيوري است كه دوست دارد اسالم در  وحدت مسلمين هدف هر مسلمان: احمد 
با وحدت  هاي مسلمين جز  توزان و دشمنان سر بلند باشد، و وحدت صف  برابر كينه

  . هاي آنان و جز با وحدت اعتقادي و عملي و زباني آنها ممكن نيست  دل
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گويند ال اله اال اهللا و محمد  و همه مسلمين مي الحمدهللا قبله ما يكي است: محمد
  . رسول اهللا، و همچنين همه پيامبر و اهل بيت را دوست دارند

دانستن شهادتين اگر گوينده آن اعتقادي درست نداشته باشد و گفتارش موافق : احمد
د رسول ال اهللا حممإله إ ال( كلمهبا آنچه از پيامبر ثابت شده نباشد سودي برايش ندارد، و 

ها اعمال صالحي هستند  شود و دندانه هايي دارد كه بو سيله آن در باز مي كليد دندانه )اهللا
  : فرمايد  اند چنان كه خداوند متعال مي كه از پيامبر ثابت شده

 ⎯ yϑ sù tβ% x. (#θã_ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Î ô³ ç„ 

Íο yŠ$t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ # J‰ tn r&   ) 110/ الكهف(  
پس هر كس اميد لقاى پروردگارش را دارد، بايد عمل صالح انجام دهد و «

  .» هيچ كسى را در عبادت پروردگارش شريك نسازد
شود كه خالص براي خدا انجام شود و در آن از   و عمل زماني صالح شمرده مي

  . پيروي شده باشد پيامبر
بگوييم  توانيم نمايند و بعد از آن ما مي كه بر آن داللت ميهايي دارد   و تقارب نمونه

  : ها و معيارها عبارتند از  قارب ممكن است، و اين نمونهكه اين ت
  . باطن با ظاهر موافق باشد يعني مسلمان كامالً صادق باشد - 1
اخالص داشتن در همه اعمال كوچك و بزرگ و فقط آن را براي خدا انجام  - 2

 . شوند  رهايي كه به شرك منجر ميدادن، و بستن همه د

مخالفت كند ما اشتباه او را بيان كنيم و او  بر آن بوده عهر كس با آن چه پيامبر - 3
تا كار باطل خود را تغيير دهد و مسلمين را از اين اشتباه بر حذر  نماييمرا نصيحت 

 . بداريم
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نها را زبان و دلهاي خود را از توهين به مسلمين صدر اسالم پاك كنيم و آ - 4
  : معذور بدانيم و از لغزش آنان چشم فرو بنديم و كارشان را به خدا بسپاريم و بگوييم 

 $ uΖ−/ u‘ ö Ï øî$# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪Ï%©! $# $ tΡθà) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB 

’ Îû $ uΖ Î/θè= è% yξÏî t⎦⎪Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   )10/ شر الح(  
ما ! گويند پروردگارا آيند مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي  اند بيامرز و كينه را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
تو داراي رأفت و ! نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده پروردگارا

  .»رحمت فراواني هستي
  اقعي هست كه از تقارب برادران شيعه و سني جلوگيري كند؟ و آيا موانع و: محمد
اند،   موانعي هست كه علماي بزرگ آن را پديد آورده! بله برادرم محمد: احمد

اند   كساني كه ما از آنها انتظار داريم كه مسلمين را متحد نمايند؛ اما آنها فتواهايي داده
  : كند، مثل فتواهاي ذيل  كه شكاف را بيشتر مي

زنند، چنان كه   هاي باطل كه به دين و اصحاب طعنه مي كيد بر بسياري از دعاتأ  - 1
  . اند  خوئي و خميني به انجام اين دعاها فتوا داده

ها و صفاتي است كه  پافشاري و تثبيت اين عقيده كه امام داراي خصوصيت  - 2
بر امام تمام جهان هستي در برا(گويند  شايسته كسي جز خدا نيستند، مثل اينكه مي

 . گويد چنان كه خميني در تفسير قرآن مي) كند و علي تجلّي بزرگ خداست تعظيم مي

تاكيد هميشگي بر اينكه واليت اهل بيت براي قبول شدن اعمال نزد خدا شرط   - 3
است، بلكه شرط پذيرفته شدن ايمان به خدا و پيامبر واليت اهل بيت است، چنان كه 

 . گفته است 512ص ) اًاالربعون حديث(خميني در 

هميشه طعنه زدن به اصحاب و لعنت فرستادن بر آنان و متهم كردن آنها به كفر و   - 4
 . آمده است 137در كتاب كشف االسرار ص  كه ، چناننزنديق بود
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ها كه نواصب يعني اهل سنت و خوارج ملعون   جاي دادن اين عقيده در دل  - 5
اند كه منجر به انكار رسالت   كرده باشند چون چيزي را انكار  نجس مي هستند و كالً

 . گفته است ةاالسالمي ةاحلكومدر كتاب  را چنان كه خميني اين سخن. شود مي

ا از اهل حرب كه شيعه نيستند حالل است، و آنه فتوا دادن به اينكه مال كساني  - 6
و محسن المعلم در كتاب  1/352باشند، اين فتوا را خميني در كتاب تحريرالوسيله  مي
 . داده است 615نصب و النواصب ص ال

آموختن به مردم عامي كه دادن زكات به سني گرچه فقير باشد جايز نيست حتي   - 7
اگر از خويشاوندان باشد چون سني با آنچه ما عقيده داريم مخالف است، خميني در 

 . اين را گفته است 1/91تحرير الوسيله 

: گويد  مي 2/146سيله ذبيحة اهل سنت حالل نيست، خميني در تحرير الو  - 8
ها حالل است و ذبيحه ناصبي حالل نيست  هاي اسالم به جز ناصبي ذبيحة همه فرقه«

  . »گرچه اظهار اسالم كرده باشد
اگر كافر از هر نوع باشد يا كسي كه در حكم كفار است همانند : گويد و خميني مي

نچه سگ او شكار نواصب كه لعنت خدا بر آنها باد اگر سگ شكاري را رها كردند آ
گفته بعضي از علماي شيعه نواصب از ديدگاه آنها اهل سنت  و طبق. كرده حرام است

  . هستند
ازدواج با سني جايز نيست، خميني در اين مورد از روايتي از ابي عبداهللا   - 9

نه سوگند به خدا جايز : رد ازدواج با ناصبي پرسيدند؟ گفتاستدالل كرده كه او را در مو
باشند  منظور آنها از نواصب اهل سنت مي! و برادر محمد. 2/286تحرير الوسيله نيست، 

اند چنان كه تيجاني در كتاب  چنان كه جمعي از علماي شيعه اين را تصريح كرده
دانند مذهب نواصب همان مذهب   همه مي: گويد مي 161شيعه هم اهل السنه ص ال(

  ). اهل السنت و الجماعت است
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بلكه روايت آنان : گويد مي 147المحاسن النفسانيه ص ر كتاب و درازي شيعي د
و ديگر فتواهايي كه در راستاي تفرقه و ايجاد . زنند كه ناصبي همان سني است فرياد مي

  . باشند  عوام مسلمين مي ي بين مسلمين و اشاعه شرك در صفوفدشمن
زديك شوند و هم گرد ها به هم ن ها و دور كردن موانع دل  و شايد بعد از تثبيت پايه

دليل جمع  محبت پيامبر و پيروي صحيح از او به دور از هر افراط و تفريط و فتواي بي
  . شوند و مردم متحد شوند

  . آمين يا رب العالمين: محمد
  

  هايي سودمند و خواندني  كتاب
هاي ارزشمند را به تو معرفي   اي از كتاب  در پايان برادر محمد مجموعه: احمد

آمده و اصحاب  م شايد با خواندن بعضي از آنها بيشتر به حقي كه از سوي پيامبركن مي
  : ها برخي عبارتند از  اند پي ببري، از جمله اين كتاب بر آن گامزن بوده

  . :ينشيخ محمد ناصر الدين البا ةالصحيحسلسله االحاديث  - 1
 . :بن حجر عسقالني  حافظ... االصابه في تمييز الصحابه  - 2

 . ذهب الشيعه دكتر ناصر قفارياصول م  - 3

 . :عالمه ابن كثير...  ةو النهاي ةالبداي  - 4

 . شيخ خالد عسقالني... بل ضللت   - 5

 . :بن جرير طبري رخ محمدؤم... تاريخ طبري   - 6

 . عثمان خميس... من التاريخ  ةحقب  - 7

 . الخميني بين التطرف و االعتدال دكتر عبداهللا الغريب  - 8

 . تر زيد العيصالخميني و الوجه االخر دك  - 9

 .  الموصليهللاحتي ال تخذع عبدا  -10
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 . :و اهل البيت احسان الهي ظهير ةالشيع  -11

 . االثني عشريه و تحريف القرآن محمد عبدالرحمان السيف ةالشيع  -12

 . :شيخ احسان الهي ظهير ةالسنو  ةالشيع  -13

 . الصراع بين االسالم و الوثنيه عبداهللا القيمي  -14

 . شيخ علي عبدالرحمان بن ابي طالب عليو امامه  سبأبن   عبداهللا  -15

 . آيت اهللا برقعي) بت شكن(الصنم نقض كتاب الكافي  كسر  -16

 . كشف الجاني محمد التيجاني عثمان خميس  -17

 :جمع عبدالرحمان القاسم :مجموع فتاواي ابن تيميه   -18

 . مختصر التحفه االثني عشريه شاه عبدالعزيز غالم دهلوي  -19

  . االسالم ابن تيميه منهاج السنه النبويه شيخ -20
ها را بخوانم و من و تو را د  اميدوارم خداوند مرا ياري كند تا اين كتاب: محمد

پسندد گام برداريم و ما را   دارد و مي توفيق دهد تا به سوي آنچه او تعالي دوست مي
  . ل و اصحاب آن حضرت حشر كندآهمراه پيامبرش و 

  . آمين: احمد
  

  پايان 
  ... .برادر خواننده 

ها و منابع   بعد از اين گفتگوهاي آرام و سخنان سنجيده و مستند با ادله از كتاب
ت كردن در مورد طرف ديگر اصيل، اميد است كه به حق روي بياوري و قبل از قضاو

  . مل كنيفكر و تأ
دانند كه گفتگوي شيعه و سني گفتگويي است كه اغلب با تندي و انفعال   همه مي

  . است فايده همراه بي
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و قبل از گفتگو و بحث بايد طرفين نيت خود را خالص براي خدا كنند و هدفشان 
از مناقشه رسيدن به راه حق باشد، و راه حق فقط يك راه است، و آن همان راهي است 

  . ايم كه به ياري خدا به آن برسيم  كه ما در اين كتاب كوشيده
رند و قرآن و سنت آنها را تاييد پايه كه دليلي ندا و مسلمان بايد از سخنان بي

  . اند بپرهيزد د و فقط با كلماتي زيبا و شيوا ميان مردم عوام رواج پيدا كردهنكن نمي
بيند كه به هيچ كس توهين نشده است بلكه گفته  و خواننده گرامي در اين كتاب مي

  . اند  و فتوا مدارا گفتگو و مناقشه بوده
اند ولي   بين اهل سنت و شيعه هستند بيان نشده شايد در اين كتاب همه مسائلي كه

هاي تاريكي در افكار از   بحمدهللا بعضي از قضايا در آن روشن شده است و زاويه
و دستشان به منابع اين علوم . اند  گرفته برادراني كه دانش خود را فقط ار شنيدن فرا مي

  . نرسيده است روشن گردانده شده است
اين نوشته مورد قبول برادران واقع گردد آناني كه ما از آنها  خواهم كه از خداوند مي

د چيزي ديگر نثابت است پيروي كن عجز اينكه از آنچه با دليل صحيحي از پيامبر
نمايم كه همه را زير پرچم اسالم و متحد بر حق  خواهيم، و از او تعالي مسئلت مي نمي

  . گرد بياورد
  

 .ملنين احلمدهللا رب العاو آخر دعوانا أ
 و صل اللهم علی حممد و علی آله و صحبه و سلم تسليام كثرياً 


