
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتگويي آرام
با    

 دوست شيعه ام
 
 
 

 تأليف:

 عمر  شمري



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com  آدرس ايميل: 
 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 3 ............................................................................................................................. باد تقديم

 5 ...................................................................... مذهب عهيش دوست كيبا آرام ييگفتگو

 11 ................................................................................ كافر؟ اي است مسلمانلعائشه

 17 ........................................................... ..!مرتد و.. كافر اما كيسمبل و نمونه نسل كي

 25 .......................كردند؟ رها يبردگ از را مردم و  گشودند را نهايسرزم يكسان چه

 29 ................................................................................... اطهار ائمه و ص امبريپ گاهيجا

 35 ................................................................................ م؟يابي يم قرآن يكجا در را امامت

 39 ............................................... ...!كجا فاطمه ي دنده شكستن و كجا يعل شجاعت

 43 ........................................................... !!وستا دختر شوهر و  يعل دشمن عمر

 47 ............................................................................ !!دشمنان اسم به فرزندان ينامگذار

 53 ...................................................... كند؟ يم نينفر عهيش و است، يراض  خداوند

 59 ........................................................ يورز نهيك و بغض در افراط و محبت در افراط

 63 ................................................................................. نيد يعلما از كوركورانه يرويپ

 67 ............................................. يوسن عهيش يساز كينزد يبرا مخلصانه دعوت كي

 77 .................................................................................................................................. انيپا

 
 





 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 تقديم باد

شهامت، مردانگـي، اخـالق   همچون به برادر محبوبم سيد (ابوفرح)، كه داراي صفاتي 
 د.باش پسنديده و زبردستي مي

(ابوحلمي) كـه سـمبل سـرآغازهاي بلنـد و بخشـش       و به برادر بزرگوارم استاد وليد
 مستمر در جهان آزادي و دفاع از آن است.

و تقديم به برادر عزيزم استاد وليد (ابوحلمي)، رمز اصول عالي و بخشـش و عطـاي   
 مداوم در جهان آزادي و دفاع از آزادگي است.

(ابوالعبـد) كـه نشـان صـدق و وفـاداري در جهـان       و به برادر ارجمندم سيد: سـمير  
 مردانگي و دنياي اموال و كار و تالش است.

ي روشـن و بخشـش   و تقديم به خواهر عزيزم؛ مريم (ام فيصـل) كـه داراي چشـمه   
 مدافعي است.هاي قضاوت و وكيل  ي روشن در ميدانثمربخش و انديشه

ي شـب و نسـيم صـبح و عنـوان     و تقديم به خواهر بزرگوار غاده (ام مشهور) سـتاره 
 پاكي و شرافت و عفاف است..

 نمايم.ي آن ستارگان درخشان تقديم مياين كتاب را به همه
 عمر شمري





 
 
 

 آرام بايك دوست شيعه مذهب يگفتگوي

محـدود   كوتاه وزندگي انسان در اين دنيا هر قدر كه طوالني و گسترده باشد؛ باز هم 
رسد، مرگي  شده با مرگ به خط پايان مي هاي كسب ي تجارب و خوبي است، چرا كه همه

اي نوشـته  را براي هر موجـود زنـده    كه براي همه قطعي و حتمي است و خداي متعال آن
 است:

﴿ ×   Ö  Õ  Ô  Ó﴾ 30 زمر:[ال[ 

(اي محمد! مرگ از مسائلي است كه همه انسانها در آن يكسانند، و شتري است كه «
 ».ميرند ميري، و همه آنان مي د. لذا) تو هم ميخواب مي  بر در خانه همه كس

پناه  -ني يا به سوي بهشت است و يا بسوي دوزخيگاه مسير و فرجام هر انسا آن
اگر قرار بود اين جهان براي كسي جاودان و ماندگار باشد؛ براي برترين  -برخداوند

هاي  ينه و سرمايهبود، كه پروردگار او را در بين انتخاب دنيا با گنج جاويدان مي صبشر
بل « فرمود: صرفيق اعلي و بازگشت بسوي خدا مخير كرد، ايشان  آن، يا پيوستن به

از همه چيز باالتر   رفيق اعلي؛ يعني رفيقي را كهبلكه  »علیق األيق األعلی.. بل الرفيالرف
 .گزينم است برمي

هاي فراوان است، هاي متعدد و فريبندهدانند زندگي داراي راه گونه كه همه مي همان
گزيند كه به فرجام نيك و بهشـت جاويـد    برمي  ولي انسان خردمند و هوشيار راهي را 

گردد؛ اگر چه سخت و دشوار باشد، و راه و مسير منتهي شـده بـه دوزخ را تـرك      ختم
0Fگردد هرچند هموار و بدون مشكل باشد  كرده و رهگذر آن نمي

1. 

                                           
 (هللا ثم للتاريخ).ي كتاب حسين موسوي  از مقدمه -١
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مايه در چيزي كه نفع ديني و دنيـوي در   گران بنابراين هدر دادن شب و روزهاي عمر
تـرين انسـان كسـي اسـت كـه      پي نداشته باشد جز حماقت و ديوانگي نيست، بلكه احمق

كـه كمتـرين تأمـل و تفكّـري در مـورد راه و       بخش عمده عمرش را سپري كند بدون اين
هب و كه از خود سؤال كند آيـا ديـن و مـذ    روش زندگي درست داشته باشد، و بدون اين

پيمايم مورد تأييد و قبول پروردگار است يا خير، و آيـا اعتقـادات مـن    مسيري كه من مي
ها؛ معتقد باشد كه خود بر راه حـق و درسـت    كدام از اين حق است يا باطل؛ و بدون هيچ

 قرار دارد و ديگران را بر راه باطل و گمراهي ببيند. 
يابي به حق و حقيقتـي   در راه دستدانم كه  بنابراين بر خويشتن واجب و ضروري مي

كه مورد تأييد و رضايت پروردگار متعال است تحقيق و پژوهش نمايم و سؤال و كنكاش 
 گيرم.بخش قرار ميكنم، آنگاه از خطر در امان هستم و در نيكي نجات

اي عقلـي و   اي كه پيش روي خواننـده قـرار دارد گفتگـويي فكـري و منـاظره      نوشته 
به صورت سؤالهاي عقلي و استدالل منطقي؛ طرح شده و بنده قبل از هـر  منطقي است كه 

وري و استفاده برادران مسلمانم، اعم از شـيعه   چيز به منظور رضاي پروردگار، سپس بهره
اسـت بـراي هـر     اي هام. اين گفتگـو و دعـوت صـادقان    و سني آن را تدوين و تأليف كرده

و كردار علماي شيعه اماميه، و نيز بدون در نظر خواهر و برادر شيعه مذهبي دور از گفتار 
ي اسالم؛ در جستجوي حق و حقيقت اسـت و  گرفتن حوادث تلخ و فجايع تاريخ گذشته

   نمايد. تابع هدايت و راه صحيح است و از آن پيروي مي

﴿ ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î          Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ﴾     :134 [البقرة[ 
!) ايشان قومي بودند كـه مردنـد و سـر    ؟ال، جنگ و جدل درباره آنان چرا(به هر ح«

خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردنـد متعلّـق بـه خودشـان اسـت، و آنچـه شـما فراچنـگ         
 ».شود اند از شما پرسيده نمي كرده ايد، از آن شما است، و درباره آنچه مي آورده
ي، در تمام دنيا ناشي از پذيرفن دين ها در هر زمان و مكان ي انسانمشكل اصلي همه   

ام به صورت ارثي و تقليدي از آباء و اجداد، و بدون تحقيق و بررسي است. بارهـا شـنيده  
اند كه گاو و سنگ و درخـت و غيـره    كه مسلمانان، هندوها را مورد انتقاد شديد قرار داده
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-يم اين خرافات شـده ها كه تعدادشان به صدها مليون ميرسد تسل پرستند، كه چطور آنمي

وكيل، دانشمند و اسـتاد دانشـگاه وجـود     اند، در حالي كه در ميانشان افراد دكتر، مهندس،
دارد، چطور اين همه مردم عقل و دل و شعور خود را تسليم مشتي كـاهن و شـعبده بـاز    

 اند؟ و تسليم ايشان شده (هندويي) كرده
د بپرسد، عين همان جواب قبلي را در واقع آن مسلمان اگر عين همان سؤال را از خو

آورد. چون چگونه انسان مؤمن هوشيار و خردمند عقل و دل خـود را تسـليم   به دست مي
كند كه دينشـان مطـابق اميـال و معتقـدات و تصـورات خودشـان       رهبران و پيشواياني مي

اند؟ چون همانگونه كه پيروان آيين (هندو) كيش و دين خود را درست و صـحيح  ساخته
-كنند، پيروان اين رهبران هم بدون تحقيق و پژوهش همه چيز را درسـت مـي   لمداد ميق

 پندارند.
بينـي مـا    گيري عقـل، انديشـه، تصـورات و جهـان    تربيت و پرورش خانواده در شكل

 كند.پيرامون جهان هستي، زندگي، انسان، دين و عقيده نقش اساسي را ايفا مي
در «ثم ابصرت الحقيقه) درست مي فرمايد: استاد (محمدسالم خضر) صاحب كتاب ( 

واقع دين و مذهب بسياري از مسلمانان امروز هماننـد وسـايل و اثاثيـه منـزل و امـوال و      
، و بر همـان راه آنـان مـي رونـد    اند،  زمين موروثي است و از پدران و اجداد به ارث برده

-پول و ثروت و بهـره  خود به اندازه ارزش» دين و اعتقادات ديني«چون در زندگي براي 

 اند. هاي ناچيز دنيوي ارزش و اهميت قائل نشده
كه از حق و حقيقتي  ، و به جاي اينكردند مي هاي گذشته پيامبران خدا را تكذيب امت

كه آنها از جانب خدا آورده بودند استقبال كنند و پذيراي آن باشند؛ به مقابله و دشمني بـا  
 فرمايد:   وند متعال ميآنها پرداختند، همانگونه كه خدا

 ]24الزخرف: [ ﴾8  9    :    ;  >  =  <  ?@  ﴿
گفت: آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشـم كـه از    پيغمبرشان بديشان) مي(«

ايد (باز هم از گذشـتگان   تر باشد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته بخش آئيني هدايت
 ».)؟شويد رويد و دست به دامان تقليد مي خويش مي ستيپر كنيد و بر بت خود پيروي مي
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 جواب طرفداران باطل و آن جاهالن به حق و حقيقت اين بود:

﴿   G            F  E   D     C  B   A  ﴾. 
ايـد و) بـدان    گفتند: (آري! چنين است و) اصالً ما به چيزي كه (بـا خـود آورده   مي« 

 ».مايد، باور نداري مأمور و مبعوث شده
شود، اما اين بار درگيري و ستيز ميـان پيـامبران   اين حوادث تعصب و تقليد تكرار مي

ي حق و كساني اسـت كـه   خدا و كافران بت پرست نيست، بلكه اين بار جنگ ميان كلمه
اند پدران خويش را بر آن ديـن يافتنـد، و بـراي آن     دين را از پدران و نياكان به ارث برده

1Fكنند و به باطل گرويدنداين روي حق را رد مي ورزند، از تعصب مي

1        .                       
عموم اهل سنّت و جماعت، و عموم تشيع اماميه (و غيره) مـذهب خـود را از آبـاء و    

ي كسـب علـم و فهـم درسـت و تحقيـق بـدان       اند، نه اينكه در نتيجـه اجداد به ارث برده
ركورانـه بـراي مـذهب خودنمـايي كـرده و آشـكار       باشند، پس منطق تعصـب كو  گرويده 

 گردد.شود و منطق عقل و خرد و گذشت و بردباري ناپديد مي مي
نوبت تأثير و نقش جامعه و محيط زندگي انسان است كه فوق العـاده در معنويـت و   

 فرمايد: تصورات انسان تأثيرگذار است، و قرآن به اين حقيقت اشاره كرده آنجا كه مي

﴿   ¾  ½        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿

  Ò  Ñ   Ð﴾ ]  :27و  26نوح.[ 
نوح (به دعاي خود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! هيچ احدي از كـافران را بـر روي   «

سـازند، و جـز    كه اگر ايشان را رها كني، بنـدگانت را گمـراه مـي    .زمين زنده باقي مگذار
 ».آورند زايند و به دنيا نمي ن بزهكار و كافرِ سرسخت نميفرزندا

آري، محيط اجتماعي و خـانواده بـه ويـژه در آغـاز زنـدگي و دوران كـودكي نقـش        
كند، و انسان مسلمان و كافر، شـيعه و   گيري عقل و انديشه انسان ايفا مي بسزايي در شكل

                                           
 )11،12ص (، "ثم أبصرت الحقيقة" كتاب- ١
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از آن تأثيرپذيري خـارج   سني، عرب و غيرعرب، سفيد و سياه، و ساكنان مشرق و مغرب
 و مستثني نيستند.

ولي هميشه در ميان بسياري از مذاهب و اديان افرادي هستند كـه خـود را از قيـد و     
ي محيط و خانواده آزاد كرده و در در پي يافتن حق و حقيقت در هـر   بند اسارت و جاذبه

اه آن را يافتنـد  كنند، و هرگـ  شود، در طلب آن جستجو مي جا كه گمان كنند حق يافت مي
پذيرنـد و در مـورد آن    كنند، و محكم و قاطعانه آن را با آغوش بـاز مـي   از آن استقبال مي

دهند، زيرا چنين كساني آگاهانـه و از طريـق بحـث و     سستي و سهل انگاري به خرج نمي
 كنند. اند و آسان آن را رها نمي تحقيق به آن حق نايل آمده

هـايي كـه    ها نفر از اروپائيـان و امريكـايي   ام ده نيدهام وش با چشم و گوش خودم ديده
بودنـد،    خود را از قيد و بند سنگين زندگي و محيط اجتماعي جذّاب و افسـونگر رهانيـده  

اند و بعد از تحقيق زيـاد بـا منّـت و     از طريق پژوهش و تحقيق و گفتگو به اسالم گرويده
 اند. لطف الهي هدايت يافته

ني مانند افراد اروپايي و امريكـايي در پـي حـق و راسـتي و     چرا مسلمانان شيعه و س
ي مؤثر و تصميم قاطع و عقل  كنند؟ واقع اين مسئله نياز به اراده هدايت رباني تحقيق نمي

 گشوده دارد.
و از خدا متعال مسألت دارم كه اين كتاب را چراغ فروزان بر فـرار راه هـر خـواهر و    

آفرين موروثي و قـديم و   ه دور از تأثير عوامل تعصبطلب قرار دهد كه ب برادر شيعي حق
بدون تأثر از ملحقات بعدي، در جستجو حقيقت هستند، و از خداوند متعال خواستارم آن 

 را قبول كند و مورد قبول و پسند مردم گرداند.
چند سال پيش وقتي كـه بـا يكـي از شـيعيان بزرگـوار عربسـتان سـعودي در مـورد         

ي اين كتاب به صورت طرح   ه و سني بحث و گفتگو كردم؛ انديشهگرايي ميان شيع مذهب
ها را طوري بر او عرضه كردم كه در پايان (مناظره  سؤال و جواب به نظرم رسيد و پرسش

و گفتگو) جز تسليم شدن به آن حق و حقيقتي كه از من شنيد هيچ عكس العملي از خود 
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ب موفق گرداند و ما را براي تمسك بـه  نشان نداد.خدا هم او و هم بنده را به حق و صوا
                               .  -آمين-قرآن و سنّت صحيح هدايت فرمايد 

 عمر شمري
 م15/4/2005-"اردن "عمان -



 
 
 

 ؟مسلمان است يا كافرلعائشه

 برادر شيعي گفت: با هم خوش و بش و مصافحه نكنيم؟ 
بحث كنيم و روشن شويم، بعد از آن  ابتدا الزم است كه صريح با هم -برادر -گفتم: 

 با هم مصافحه كنيم.
 گويي و روشن شدن چيست؟ ي صراحت گفت: منظورت از جمله 

 گويي؟ كه مادرم را دشنام و ناسزا مي گفتم: چگونه با تو دست دهم در حالي 
ام و در  گويم، كي و كجا؟ من هرگز او را نديده گفت: من مادرت را دشنام و ناسزا مي

 گويم؟ ش و دشنام ميام، پس چگونه او را فُح يزي نشنيدهاو چمورد 
تمام طايفه و اهل  دهيد، تنها تو نه، بلكه گفتم: بله شب و روز او را فوش و دشنام مي

گويند، مگر نص قرآن عائشه صديقه دختر صـديقل مـادر    ش و دشنام ميمذهبت او را فُح
 مؤمنان نيست؟!

 و ساير همسران پيامبر نفرموده:   لشهدر قرآن در مورد عائ مگر خداوند
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پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد (و اراده و خواست او در «

ان، مقدم بر اراده و خواست ايشان است) و همسران مسائل فردي و اجتماعي مؤمن
پيغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت، و 
يكايك ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد)، و خويشاوندان نسبت به همديگر (از نظر ارث 

ن (قرآن) از اولويت بيشتري بردن بعضي از بعضي) از مؤمنان و مهاجران، در كتاب يزدا
باشد)، مگر اين كه بخواهيد  برخوردارند،  (و پيمان مؤاخات و برادري موجب ارث نمي

در حق دوستان خود كار نيكي انجام دهيد (و از طريق وصيت، مقداري براي آنان به ارث 
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بگذاريد و بديشان خوبي كنيد، كه اين عمل مانعي ندارد). اين (حكم توارث 
 .»وندان) در كتاب (قرآن) مكتوب و مقرّر استخويشا

 ي مادر مؤمنان نيست، و در برابر خداونـد  آيا جرأت داريد بگوييد عائشه از جمله
و پروردگار جهانيان قد علم كنيد؟ قطعاً تو اگر در مقابل خدا قد علم كني؛ مرتكـب كفـر   

هاي مرتـد و از ديـن    ي انسان شويد، و از جمله اي و از شريعت خدا خارج مي صريح شده
شود، و فرجـام تـو روز    شويد، و هيچ فرض و سنّتي از تو قبول نمي برگشته محسوب مي

قيامت بسوي جهنم ابدي است. اجماع علماي اسالم از شيعه و سنّي بر اين است كـه هـر   
قد علم كند و پاسخ رد بدهـد كـافر و مرتـد اسـت، و      صكس در مقابل خدا و پيامبرش

شـود، و بـر    لمان بـا او باطـل و حـرام اسـت، و از او ارث گرفتـه نمـي      ازدواج همسر مس
گـردد و در آخـرت از    شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمـي  اش نماز خوانده نمي جنازه

 خسارتمندان است.
و) مـادر   صرا يكي از (همسـران پيـامبر اسـالم    ل عائشهما اهل سنّت و جماعت 

كنـيم، پـس عائشـه از بهتـرين      ا تصـديق و تأييـد مـي   دانيم و كالم  پروردگار ر مؤمنان مي
 ها و صديقه دختر صديق است. برگزيده

كنيـد و ايشـان را دشـنام و     اما شما شيعيان شب و روز او را تكفير و لعن و نفرين مي
سـخن ناهنجـار و   ايـد،   گوييد، و در مورد او مرتكب گناهي بسـيار بـزرگ شـده    ناسزا مي

 .گويند دروغي را مي
 گوييم؟ مگر در مورد ايشان چه ميگفت: 

(پناه بر خدا)، و مردم را بر  گر بوده گوييد عائشه كافر، خائن و فاحشه گفتم: مگر نمي 
كار زشت واداشته و آن را در ميان مردم انتشار داده است؟ اين هم نوارهـاي تصـويري و   

مردم عـوام و   كنند و صوتي علماي شيعه كه آخوندهاي شما در بين مردم نشر و تبليغ مي
هاي  جاهل شيعه در هر محفلي و به هر مناسبتي؛ بويژه در ايام عاشوراي حسيني آن حرف

 كنند. جا را تكرار مي بي
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اما برادر محترم شيعي اجازه دهيد بپرسم: آيا تو راضي هستي با زني بـدكار خـائن، و   
 م انتشار نمايد؟  گري باشد و آن را ميان مرد گر ازدواج كني كه اهل پستي هرزه و فاحشه

گفت: نه، و هزار بار نه، و اين كار مطلقا ممكن نيست. من مردي شريف هستم و جز 
 كنم. با زن شرافتمند و پاك و پاكدامن و مؤمن ازدواج نمي

 هستي؟. صتر از پيامبر تر و با تقواتر و پاك گفتم: آيا تو شريف
از زمين تا ثريا  صل خداي بين من و رسو (منزه خدا است) فاصله» حاشا هللا«گفت: 

اي بيش نيستم و به رحمت خدا  اميـد   ي خدا است، و من بنده است، او رسول و برگزيده
 ام. بسته

بينيـد؟ مگـر    روا مي صداريد چگونه براي پيامبر گفتم: چيزي كه براي خود روا نمي
ـ    صپيامبر   شايسته است ا كه اشرف مخلوقات و پاكترين و پرهيزگارترين انسـان اسـت ب

زني ازدواج كند كه اهل فسق و فجور و كفر و خيانت و بدكاري باشد؟! تـو ايـن كـار را    
 دانيد؟ جايز مي صداني... چگونه براي پيامبر براي خودت جايز نمي

و اصالً چگونه خدا راضي است زني را براي خاتم پيامبران انتخاب كند كـه داراي آن  
 همه صفات زشت و ناپسند باشد؟

گونه فكر كنيم و ايـن گونـه يـاوه     ادرم! ما اهل سنّت ممكن نيست به ايننه؛ هرگز، بر
سرايي كنيم چنين حرفهاي باطل و فاسد را بر زبان آوريم، بلكه محال است بـر دل كسـي   

كنيم مرتكب گناهي  از ما خطور كند، چون به محض فكر كردن در اين مورد؛ احساس مي
و دخـت گرامـي     صهمسر رسـول خـدا   )لايم، ما در مورد (سيده عائشه بزرگ شده

ها پاكي و برائت ايشان را تاييـد، و   ي آسمان از باالي همه گوئيم: خداوند مي صديق
در اين مورد آيات سوره ي نور را نازل فرموده است، تا بـراي هميشـه ايـن كـه عفـت و      

 پاكي و برائت او را به جهانيان اعالن فرمايد، آنجا كه فرمود:
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»انـد،   المؤمنين) پرداخته و سـرهم كـرده   كساني كه اين تهمت بزرگ را (درباره عائشه، ام
تند، اما گمان مبريد كه اين حادثـه برايتـان بـد اسـت، بلكـه ايـن       گروهي از خود شما هس

مسأله برايتان خوب است (و خير شما در آن است. چرا كـه: منافقـان كـوردل از مؤمنـان     
كند، برخـي از   مخلص جدا، و كرامت بيگناهان را پيدا، و عظمت رنجديدگان را هويدا مي

اند، هر يـك بـه    كه دست به چنين گناهي زدهآورد. آناني  لوح را به خود مي مسلمانان ساده
اندازه شركت در اين اتّهام، سهم خود را از مسؤوليت و مجازات آن خواهد داشت و) هر 

آيد، و كسي كه (سردسته آنان در ايـن   كدام از آنان به گناه كاري كه كرده است گرفتار مي
بـزرگ و مجـازات    توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهـده داشـته اسـت، عـذاب    

 .»سنگيني دارد
بايست مردان و زنان مـؤمن نسـبت بـه     شنيديد، نمي چرا هنگامي كه اين تهمت را مي

خود گمان نيك بودن (و پاكدامني و پـاكي) را نينديشـند و نگوينـد: ايـن تهمـت بـزرگ       
 ؟ آشكار و روشني است

ت  او را  كند، ولي شما شخصـيت و ح  عائشه را پاك و مبراء اعالم مي خداوند يثيـ
 صدهيد و در اين بهتـان و افتـراي آشـكار بـا منـافقين عصـر پيـامبر        مورد اتهام قرار مي

شويد؛ و سرور و پيشواي شما در اين گناه عبداهللا بن سلول منـافق   همدست و شريك مي
 او را به عذاب بس بزرگ تهديد كرده است. است كه خداوند

فهميد ولي  كه مي فهميد، يا اين معناي آن را نميخوانيد اما  شما قرآن را مي ،اي شيعيان
كنيد. در انجيـل   توز خويش آن را تأويل و تفسير مي مطابق اميال نفساني بيمار و قلب كينه

هرگاه نمك گنديد آن را چه بزنند؟ وقتي نور و روشني قلب تو بـه تـاريكي   «آمده است: 
عاقل و خردمنـد پيشـه بوديـد در    اگر داراي ». مبدل شد؛ ديگر تاريكي بايد چگونه باشد؟

گفتيـد كـه پروردگـار     اند چيـزي را مـي   برابر اتهامي كه منافقان بر آن بزرگوار وارد ساخته
 فرمايد: فرموده، آنجا كه مي
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دان ناپاك، از آنِ زنـان ناپاكنـد، و زنـان پـاك،     زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاكند، و مر«
زنيد بـه   متعلّق به مردان پاكند، و مردان پاك، متعلّق به زنان پاكند.  (پس چگونه تهمت مي

د امين، فرستاده ربآنان از نسـبتهاي ناموسـي   ؟ العالمين عائشه عفيفه رزين، همسر محم (!
هستند، (و به همـين دليـل) ايشـان از مغفـرت     شود مبرّا و منزّه  ناروائي كه بدانان داده مي

الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند (كـه بهشـت جاويـدان و نعمتهـاي غيرقابـل      
 .»تصور آن است

انتخـاب   صترين زنان را بـراي پيـامبر بزرگـوار    بنابر اين پروردگار پاكترين و نجيب
 اند. كرده

ناشي از درگيـري او  بـا    ،لعائشه علّت نفرت و بيزاري شما از مادر مؤمنان؛ سيده
است كه در جنگ جمل صورت گرفـت، و ايـن واقعـه را     امير مؤمنان علي بن ابيطالب

بهانه و سببي قرار داديد براي تكفير او و همه كساني كه به صف او پيوستند. ولي خداوند 
 فرمايد: ي حجرات مي در رابطه با نزاع بين مؤمنان در سوره
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هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. «
د)، بـا آن  اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پـذيرا نشـو  

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سـوي اطاعـت از فرمـان     كند و تعدي مي اي كه ستم مي دسته
شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شـد، در   گردد و حكم او را پذيرا مي خدا برمي

ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مـواد و انجـام شـرائط آن) عـدالت     
 ».، چرا كه خدا عادالن را دوست داردبكار بريد

شوند؛ و ممكن است منجر به قتل برخي توسط برخـي   مؤمنان گاهي با هم درگير مي
جنگ و  شوند، و اين آيه دليل است كه آنها بعد از ديگر شود، اما تنها با اين گناه كافر نمي

ر شيعه توجه كن و با مانند، براد كشتار و درگيري با همديگر هم بر ايمان و اسالم باقي مي
 فرمايد:   من به اين آيه گوش جان فرا ده كه مي
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فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، و «

 .»از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
و همراهـانش را   لق بزرگوار آنها را مؤمن ناميـده، ولـي شـما عائشـه    خداوند خال

ي قـرآن را تاييـد كنـيم؛ يـا شـما و       پنداريد؟ آيا ما پرودگار عالميان و نازل كننـده  كافر مي
خواهنـد شـما را بـه     اينكه به خاطر مصلحت دنيوي (مادي يا معنوي) مي  علمايانتان را؟ يا

پذيرند! بدون شك مؤمن  از آن راه اباء دارند و نمي صدهند كه خدا و پيامبر راهي سوق 
ي محتـرم نظـرت در مـورد     نمايـد، اي شـيعه   واقعي خدا و كالم او را تاييد و تصديق مي

 چه از من شنيدي چيست؟. آن
 نمايم.   گفت: البته كالم پروردگار جهانيان را تاييد و تصديق مي

ونه فكر كنـيم كـه خداونـد متعـال     ها اين گ بله، ممكن نيست بعد از آن همه يادآوري
زن كافر، فاسد و خائن را بـراي همسـري او برگزينـد، ايشـان پـاك و       صبراي پيامبرش

مطهر است، اين امري است كه با مفاهيم و منطق ايمان و اسالم متضاد است، و با شرافت 
سـازگار نيسـت و جـور در     صهاي پسنديده و واالي پيامبر بزرگـوار  و مروت و اخالق

 آيد. ينم
*  * * 



 
 
 

 يك نسل نمونه و سمبليك اما كافر.. و مرتد..!

از آن بـرادر شــيعي پرســيدم: اگـر فــرض كنــيم كـه از يكــي از دانشــگاههاي جهــان    
اي  اي حدود صد هزار نفر از دانشجويانش را براي پـروژه  درخواست شده كه بخش عمده

يك ملـت باشـد؛ بلكـه    مهم و بسيار اساسي آماده سازد كه مربوط به سرنوشت و زندگي 
سرنوشت همه جهان بر آن بنا خواهد شد. در ايـن صـورت آن دانشـگاه برنامـه و قـانون      
بسيار پيشرفته و مهمي را براي تـدريس و تمـرين و تربيـت دانشـجويان فـراهم كنـد، و       

آن   جانبـه   ترين و ماهرترين استاد را انتخاب كنند، و استاد شروع كند بصـورت همـه   زبده
ي سـر انگشـتي از آن    ي اجرا و عمل درآورد و به اندازه پيشرفته و مهم به مرحلهي  برنامه

هـا در طـول بيسـت و سـه سـال       تخطي نكند، بلكه خودش براي تطبيق و اجـراي برنامـه  
پيوسته تالش كند و در كار خود نمونه و الگـو باشـد، و دانشـجويان نجيـب و زيـرك را      

بدون وقفه و بدون احساس خستگي تعليم و بطور مداوم و شب و روز؛ در سفر و حضر؛ 
اي تجارب عميق و خطير و مؤثر نمايد،  تربيت نموده و آماده سازد، و آنان را وارد زنجيره

هسـتي خـود را     و خود نيز هميشه در خط مقدم قرار گيرد و آستين همت باال زند و همه
كنـد، و بـه خـاطر    در آن راه بذل نمايد و از مال و جـان خـود بگـذرد از چيـزي دريـغ ن     

موفقيت اين برنامه و پيشرفت و سرفرازي و موفقيت كارآموزان از هـيچ تالشـي كوتـاهي    
فرسا وقتي دانشجويان در آخر مـورد آزمـون    نكند. اما بعد از همه تالش و زحمات طاقت

 قرار گرفتند از مجموع صد هزار نفر تنها سه يا چهار نفر قبول شوند؟!.
 ست:اكنون سؤال مهم اين ا

ي واقعي در اين طرح كيست؟! مسـئوليت آن شكسـت سـهمگين     آيا شكست خورده
ي  شود؟ آيا استاد مسئول است كه نتوانسـته دانشـجويان را بـه درجـه     متوجه چه كسي مي

ي مطلوب و نمـره قبـولي و قابـل انتظـار را كسـب       قبولي برساند، يا دانشجويان كه نتيجه
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گـردد چـون قابـل اجـرا و        ه و قانون تدريس شده برمينكردند....! يا اينكه مشكل به برنام
 تطبيق نبود و ممكن نيست در زمين پياده گردد؟

اينجا بيش از سه احتمال وجود ندارد، عامل و سبب اصلي شكست يا استاد است يـا   
دانشجويان، احتمال سوم ناهمواري و سخت و سنگيني برنامه درسي و آموزشي است كـه  

 شد چون قابل اجرا نبود!!. يشنهاد مينبايستي در خواست پ
گويي؟ دليل و سبب آن شكست را بـه چـه    اي برادر شيعي! نظر تو چيست و چه مي

 دهي؟ كسي ارجاع مي
تـوانيم بگـوييم: عامـل چنـين شكسـت بزرگـي؛ اسـتاد بـوده و          در جواب گفت: مـي 

 مسئوليت بر عهده او است. 
گويند، و برخي هم  يم چنين ميبصورت غير مستق صگفتم: شيعه هم در شأن پيامبر

م در 1980به آن تصريح دارند، از جمله (دكتر احمـد وائلـي) در سـخنراني كـه در سـال      
بيست وسه سال براي تربيـت يـك   «ي كالج تكنولوژي بحرين ايراد نمود، گفت:  دانشكده

 ».آمد تا آن تربيت ناتمام را تكميل نمايد.... نسل كافي نيست، و حسين
دهنـد، و ايـن    از اين پندارهاي دروغين كه بـه ايشـان نسـبت مـي     صمبرحاشا از پيا

و قرآن كـريم اسـت!    صادعاهاي دروغين طعنه و انتقادهايي است كه متوجه رسول خدا
 ت:ويارانش فرموده اس صولي خداوند متعال در رابطه با پيامبر

﴿                =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0  /  . 

  C  B  A  @  ?   >﴾ ] :2الجمعه.[ 
خدا كسي است كه از ميان بيسـوادان پيغمبـري را برانگيختـه اسـت و بـه سويشـان       «

گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. او بديشـان  
در گمراهـي   آموزد. آنان پـيش از آن تـاريخ واقعـاً    كتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي

 .»آشكاري بودند
نبود كه خدا او را ميان افراد امي و درس ناخوانده برگزيد؟ و  صمگر پيامبر بزرگوار

مگر افرادي چون (ابوبكر، عمر، عثمان، علي، زبير، ابوعبيده، سعد بن وقّاص، حفصه و عا 
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ي   در صدر آن عرب صئشه و...) در زمان بعثت رسول خدا مبر نبودنـد كـه پيـا     هـاي امـ
 بسويشان مبعوث گرديد؟.

آيا قرآن مجيد آن كتاب نيست كه خداوند بـر او نـازل كـرد، و مگـر حكمـت سـنّت       
كنند كه قرآن شما غير از قـرآن مـا    نيست؟ مگر برخي از شيعيان شما ادعا نمي صپيامبر

اهل سنّت است كه اكنون در دسترس همه مسلمانان جهان است، پس محتويات اين قرآن 
 يرند و قبول ندارند.پذ را نمي

 است. صتوانيم بگوييم: آن استاد بزرگ پيامبر بنابر اين مي
 هستند. صو دانشجويان و كارآموزان او اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر

اسـت، و اسـتاد گرامـي     صدرسي؛ قرآن مجيد وسنّت پاك پيامبر وآن قانون و برنامه
هيچ گونـه   ن و برنامه قيام كرد كهبراي تدريس و تعليم واجراي آن قانو صومعلم فاضل

يعني قرآن را با  ،گردد متوجه قرآن نميباطل از هيچ جهت و نظري در آن نيست و  باطلي
تمام دقّت هم برخود و هم بر ديگران تطبيق و اجرا كرد، و قبل از هـر چيـز بـه فضـل و     

امـت    ياري خداي بزرگ، سپس به فضل پيامبر رحمت و قرآن مجيد، شاگردانش بهتـرين 
 دهد: جهان هستند، همانگونه كه خداوند متعال شهادت مي

 ].110آل عمران: [  ﴾.  /  0  1  2     ﴿
 .»ايد شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده«
 فرمايد: بيان كرده و مي  أو آن امت داراي اين صفات است كه خداوند 

﴿7  6  5      4  3    G :9  8  ﴾ ] :110آل عمران.[ 

 .»نمائيد و به خدا ايمان داريد امر به معروف و نهي از منكر مي«
آن اصحاب گرامي را اعم از زن و مرد پاك و روشن گردانيـد، قـرآن و سـنّت را بـه      

گونـه اسـت كـه     آنان ياد داد و از آنها بهترين امت به وجود آورد. صفات آن بزرگواران آن
 تعال آنان را توصيف فرموده:  خداوند م

﴿ G :9  8   7  6  5      4  3 ﴾  ] :110آل عمران[ 
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كنيد. خداوند  آنها را تكفير كرده و لكه دار و معيوب معرفي مي –شيعيان –ولي شما 
قرآن وسنت را به آنها تعليم داده؛ ولي شما آنها را جاهل وگمراه   صمتعال توسط پيامبر

 أييد كنيم، خداوند متعال را يا شيعه وآخوندهايشان؟.پنداريد، كدام را ت مي
نمايد، چون كالم  مؤمن و مسلمان واقعي هميشه فرمايش خداوند متعال را تأييد مي

خدا حق مطلق است، اگر چنين است گفتار متناقض آخوندهاي شما شيعيان هيچ ارزشي 
 ندارد.

منّت نهاد  صاب پيامبربه حقيقت خدا با نعمت هدايت و تزكيه و پاكسازي؛ بر اصح
و آنها را به روح ايمان و پرهيزگاري و تقوا وا داشت. رضايت و خشنودي خدا بر همه 

 آنها باد.
 فرمايد:  ي خداوند بزرگوار بشنو كه مي اي برادر شيعه همراه من اين فرموده

﴿   Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
         È  Ç  Æ      Å  Ä    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴾ ] :164آل عمران.[ 

اند و به  كرده چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي«
شدن برخي از ياران و  رسيده است (از قبيل: كشته سبب چيزي كه در راه خدا بدانان مي

اند (و  داده نمي اند و زبوني نشان شده شدن خود و دوستان) سست و ضعيف نمي مجروح
  . »دارد اند) و خداوند شكيبايان را دوست مي كرده بلكه شكيبائي مي

 فرمايد:  همچنين مي
﴿  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f        e        d  c  b

 ].26الفتح: [  ﴾z  yx   w  v  u   t  s  r  }  |  {  ~  ے   
را در دلهايشان جاي دادند (و تصميم  آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت«

گرفتند كه مؤمنان را به مكه راه ندهند)، خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره 
مؤمنان كرد (و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتي 

ود باشند، و خويش را فرو نشانند، و راضي به قضاي خدا، و گوش به فرمان پيشواي خ
روح ايمان را در وجود ايشان ماندگار و  وند. همچنين خدا»سر به شورش برندارند
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و برازنده آن  ؛روح ايمانداشتن سزاوار  از هر كسبيش و به حقيقت جاودانه ساخت 
 » بودند، و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري توانا است.

؛ امام  مـا و امـام شـما را در(نهـج     ي حضرت علي اي برادر شيعي بيا با هم فرموده
ي اماميـه اسـت كـه در توصـيف اصـحاب بزرگـوار        البالغه) بخوانيم كه مورد اتفاق شيعه

كدام از شما شبيه آنها  ام كه هيچ گونه ديده را آن صراستي من اصحاب محمد«فرمايد:  مي
(در شـب  كردند، شب را درحال سـجده و ايسـتاده    نيستيد، ژوليده وخاكي رنگ صبح مي

كردند، وقتي كه ذكر  هايشان استراحت مي كردند، روي پيشاني وگونه داري) سپري مي زنده
هايشـان   ايستادند، به حدي سـجده  آمد گويي روي اخگر افروخته مي و ياد معاد به ميان مي

ايشان چون زانوي بز چروكيـده بـود، هرگـاه ذكـر و يـاد        نمودند كه پيشاني را طوالني مي
ريخت كه سـينه هايشـان خـيس     قدر اشك مي شنيدند؛ چشمانشان آن عال را ميخداوند مت

لرزيدنـد همانگونـه كـه     شد، و به جهت ترس از عقاب، و اميد به پـاداش شـديداً مـي    مي
2Fلرزند درختان در روز وزش باد مي

1. 
ي من هسـتند، حـق داريـم كـه شـيفته و       آنان برادران از دست رفته«فرمايد:  و نيز مي

 .3F2»يدارشان باشيم و دستهايمان را بر فراق آنان بگزيمي د تشنه
 كـرم اهللا وجهـه و   ي خداوند متعال، و اين هم سخن كه علي بن ابي طالب آن فرموده
 گويند؟ در مورد اصحاب بزرگوار، ولي شيعه وآخوندها چه مي رضي اهللا عنه
گشتند، و از  كافر ومرتد صگويند.... اصحاب بال فاصله بعد از وفات پيامبر شيعه مي

اسالم روي برتافتند، و جز تعداد اندكي همچون (سلمان فارسي، ابوذر غفـاري، مقـداد، و   
عمار بن ياسر) كسي بر اسالم و ايمان باقي نماندند. و در روايت ديگر از شيعه نقل شـده  

مرتد نشدند. مصداق سخن شما ايـن اسـت كـه     صكه تنها هفت نفر بعد از وفات پيامبر
راستاي تربيت آن امتي كه خداونـد او را برايشـان فرسـتاد عـاجز و نـاتون      در  صمحمد

دفعه كافر و مرتد شـوند،   مانده است و گر نه ممكن نيست اين همه اصحاب بزرگوار يك

                                           
 )11،12ص (، ثم أبصرت الحقيقة كتاب -١

 .نهج البالغه -٢
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! آيا هيچ انساني اين منطق را قبـول دارد، چـه   صو آن هم بال فاصله بعد از وفات پيامبر
 مان هم باشد؟  كه عاقل و مسل  كه به اين رسد به اين

كه چند آيه قرآن؛ و برهان آشكار در رابطه با توصيف و تمجيد خداوند از   بعد از آن 
از آنهـا را برايـت نقـل     ، سپس تعريف و توصيف امام عليصاصحاب بزرگوار پيامبر

خواهم توجه شما را به سخن امامتان (خميني)  در كتاب (كشف االسرار  نمودم، اكنون مي
لطه بـه     آن صحابه«گويد:  مايم كه مي) جلب ن114ص  هايي كه جز دنياداري و نيل بـه سـ

اي  اند، و آنهايي كه قـرآن را وسـيله   جاي اسالم و قرآن هيچ هدف وغرض ديگري نداشته
براي رسيدن و دستيابي به نيات فاسدشان قرار داده بودند، حذف آن آياتي كه بر خالفـت  

هل و آسان بود، همچنين تغييـر و تحريـف كتـاب    كردند برايشان س علي و ائمه داللت مي
ي مردم جهان براي آنان سخت نبوده، تا براي  آسماني ودور نگه داشتن قرآن از انظار همه

هميشه قرآن را از نظر جهانيان بيندازند، و تا روز قيامت اين ننگ براي مسلمانان و قـرآن  
گرفتنـد عينـاً بـراي     و نصـاري مـي   آنها بماند، و همان عيبي را كه مسلمانان به كتاب يهود

 ».خود اينها ثابت شود...
است، كه حرف پيشينيان خـود از   صاين گفتار خميني در خصوص اصحاب پيامبر 

 ي اماميه را نقل و تكرار كرده است. جمله بزرگان و آخوندهاي شيعه
ي محترم، اگر از يهود سؤال كنيم: بزرگترين شخصـيتهاي شـما چـه كسـاني      اي شيعه

 گويند: اصحاب و ياران موسي هستند. تند، در جواب ميهس
و اگر از نصاري سؤال شود: بزرگترين و برترين افراد دين و ملّت شـما چـه كسـاني    

 گويند: حواريون عيسي. هستند؟ در جواب مي
اما اگر از شيعه سؤال كنيم: بدترين انسانها به اعتقاد شما چـه كسـاني هسـتند، پاسـخ     

 !!!؟صياران پيامبردهند: اصحاب و  مي
اين قضيه در واقع دو صورت متضـاد و ضـد و نقـيض نتـايج زحمـات و تالشـهاي       

دهد. يك جهت آن، ديدگاه اهل سنّت؛ و جهـت ديگـرش ديـدگاه     را نشان مي صپيامبر
 ي اماميه است.   شيعه
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انداز و تصور داراي صورتي درخشان و زيبـا و پـاك، و صـورت     يكي از آن دو چشم
 نقطه مقابل؛ و درست بر خالف آن است.ديگر آن در 

كردن دو چيز متضاد در يك امر محال است، چون يا بايد نور باشد يا تاريكي،   جمع 
يا حق باشد يا باطل... و در مورد حكم قرآن هم همانگونه است، يا قـرآن تحريـف شـده    

هـيچ  است، و يا ثابت است و از جانت خدا حفظ آن تضمين شده است و هيچ بـاطلي از  
سـپارد، و   شود، و انسـان عاقـل انتخـاب خـود را بـه ديگـران نمـي        جهتي متوجه آن نمي

رو ديگـران   بزرگترين گناه و ستم انسان در حق خويشتن اين است كه تقليدكننده و دنبالـه 
 شود. شود و سرنوشتش به كجا ختم مي داند به كجا برده مي كه نمي باشد طوري

*  *  * 





 
 
 

 گشودند  راچه كساني سرزمينها 
 ؟و مردم را از بردگي رها كردند

سـؤال سـوم متوجـه آن بـرادر شـيعه نمـودم و گفـتم: بـرادر گرامـي آنهـايي كــه در           
هاي فارس، شام، مصر، مغرب، آذربايجان، ارمنستان وغيره..كشورگشايي كردند و  سرزمين

ت كردنـد و  كردند چه كساني بودند؟ مگر آنان كه اقدام به ايـن فتوحـا   بردگان را آزاد مي
 نبودند؟ صسرزمينها را آزاد كردند اصحاب پيامبر

مگر آنها نبودند كه كاخهاي كسري و قيصر را به لرزه انداختند و آنها را ويران كردند، 
 و ملتها و قبايل را به دين اسالم مشرّف كردند؟

د، يا اينكه كساني كه اين فتوحات  بزرگ را به نتيجه رساندند اصحاب بزرگوار نبودن 
 اند كه در مورد آنها اطالعي نداريم. بلكه ملتهاي ناشناخته ديگري بوده

خالد بن وليد را به عنوان فرمانده جنگ براي مبارزه با مرتـدين   مگر ابوبكر صديق
در جزيره عرب منصوب نكرد و سپس او را به جنگ فارس و روم اعزام داشت، و بعد از 

س كامالً فتح كـرد، و مسـلمين در زمـان او وارد    نبود كه سرزمينهاي فار او عمر فاروق
طاق كسري شدند، و بعد از آن همه سرزمينهاي شام، مصر، و ليبي فتح شدند و حضـرت  

وارد بيت المقـدس شـد و كليـدهاي آن را از يكـي از بزرگـان نصـاري تحويـل         عمر
ه تا امروز هم ي عمري نوشت، ك نامه ي معروف به پيمان نامه گرفت؟ و آيا او نبود كه پيمان

 ماندگار است؟.
را تكميل نمايد، خصوصـاً   آمد تا فتحات عمر بن خطاب سپس عثمان بن عفان

تمام جا گذاشته بود؛ از جملـه سـرزمين    فتح آنها را نيمه  سرزمينهايي كه حضرت عمر
ماوراءالنهر و مناطق خاص ديگري كه فتح شدند، كه اگر آن فتنه و آشوب  زمان حضرت 

شدند، و افـراد بيشـتري    پيوست؛ ساير سرزمينهاي فتح مي ن مسلمين بوقوع نميبي علي
كننـد كـه اصـحاب     ي اماميه خودشان اعتـراف مـي   شدند. شيعه از زير يوغ بردگي آزاد مي
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گويند: اين فتوحات به راهنمائي و  آن فتوحات را در تاريخ ثبت نمودند، اما مي بزرگوار
گـوئيم: اگـر بـا دسـتور و      ست، ما (اهل سنّت) ميصورت گرفته ا دستور حضرت علي

بـه   رهنمون او هم باشد هيچ اشكالي ندارد و مورد قبـول مـا اسـت، چـون امـام علـي      
كرد، و آنها هم با او مشاوره كـرده   خلفاي قبل ازخود (ابوبكر، عمر و عثمان)  پيشنهاد مي

 دادند. د قرار مينمودند، و نظر او را مورد تأيي و از او درخواست اظهار نظر مي
 صبعد از وفـات پيـامبر   اكنون بايد اين سؤال مهم مطرح شود كه آيا اگر اصحاب

چگونه راضي شده است كه وزير و مشـاور  ابـوبكر و    اند؛ امام علي كافر و مرتد گشته
دانسته آنها كافر و مرتد و خـارج از   باشد، حال آنكه (به ادعاي شما ) مي عمر و عثمان

 هستند؟دين اسالم 
هم وزير پادشاه مصر بـود، او   شايد گفته شود: چه اشكالي دارد، حضرت يوسف

پرست بود، با اين حال راضي بود كه وزيـر   مسلمان و يكتاپرست و حاكم مصر كافر و بت
 آن كافر باشد!.

قرآن سبب و علّتي را ياد آوري كرده كه يوسـف بـه خـاطر آن سـمت وزارت را     اما  
 فرمايد:   ه ميقبول كرد، آنجا ك

﴿ 9     8    7  6  5  4:  B  A  @  ?  >  =     <  ;  C﴾. ] :54يوسف[ 
پادشاه مصر بعد از اينكه از صداقت، امانت، پاكي و پاكدامني يوسف باخبر شد، او را 
برگزيد و آن انتخاب موفق سبب شد مصر از گرسنگي وخشكسالي نجـات يابـد، امـا در    

ي اماميه، او با نص صريح از طرف خدا  ء و روايات شيعهمطابق آرا خصوص امام علي
ي منصوب گرديده، با اين حال خالفت از او غصب گرديد و  به امام و خليفه صو پيامبر

 رسـيد. امـام علـي    ، و بعـد بـه عثمـان   ؛ سپس بعد از او به عمرابتدا به ابوبكر
ي مرتد و كافر و نافرمان از  چگونه به خود اجازه داد كه مشاور و دلسوز و امين سه خليفه

گـويي نيسـت؟ صـرف نظـر از      سرايي و تناقض امر و فرمان خدا گردد؟ مگر اين ادعا ياوه
باطل اسـت، زيـرا يوسـف بعنـوان مشـاور       بر يوسف كه قياس كردن امام علي اين

دلسوز انتخاب شده بود و كارش را به خاطر اين نكته دوست داشـت كـه از ايـن طريـق     
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ي و رسالت الهي خود را به عنوان پيامبر خدا ابالغ كند و موفـق هـم عمـل    دعوت توحيد
نه حسن نيت دارند، و نه اهل سازش هسـتند   -به قول شيعه -دانست  مي كرد، اما علي

دارند، لذا آنجا يك حكم شرعي وجود دارد كه بايسـتي يـا آن را    و از دشمني دست برمي
 كرد. كرد، يا  كناره گيري مي اجرا مي

كه كـافر شـدند و از اسـالم روي     ين از يك جهت، و از جهت ديگر؛ آن اصحابا
گرايي كه(بـه ادعـاي شـما) داشـتند، چـرا و       ديني وعقب برتافتند، با همين وضع كفر و بي

چگونه حامل پيام اسالم بودند، و آن را به ديگر ملتها و قبايل رساندند، بـر اسـاس منطـق    
وضع وحـال آنهـا هـم    » باشد نمي تواند آن را ببخشدكسي كه چيزي را نداشته «درست : 

كرد كه اين ملتها و قبايل را به سوي جاهليت پست دعوت كننـد؛ نـه بـه     چنين اقتضاء مي
 سوي اسالم عظيم.

كنـيم، مـا    نه هرگز، اي برادر شيعي؛ ما چنين منطقي نداريم و اينگونه هـم فكـر نمـي   
ي قبل از خود و تمـام  اصـحاب    سه خليفهگوييم: علي مشاور، وفادار، امين و منتخب  مي

بزرگوار بوده است، و آن اصحاب گرامي همان بزرگواران بودند كه سرزمينها را گشودند، 
ها را از بردگي بندگان به سوي بندگي پروردگار همه بندگان رهانيدند، و اين دين  و انسان

اي آنان اسالم در تمـام  ه بر دوش آنها پا گرفت، و بعد از لطف خداوند متعال با مجاهدت
 جهان منتشر شد.  

شـود   ي متعدد آن بزرگواران كه در سرزمينهاي دور از جزيره عـرب يافـت مـي    قبرها
انـد، و شـاهد و گـواه      دليل اين مدعاست؛ چون در مسير دعوت و نشر اسالم شهيد شـده 

 صداقت و اخالص و فداكاري آنها در حمل اين دين اسالم بسوي جهانيان است.
ي اماميه سرزمينهاي فارس، روم، شـام، مصـر و سـرزمينهاي مـاوراءالنهر را       ا شيعهآي 

ي عاقـل و منصـف و    ؟ من ايـن سـؤال را از هـر شـيعه    صفتح كردند، يا اصحاب پيامبر
 پرسم. جو مي حقيقت

يكي از بالها اين است كه عاقل ساكت بنشيند و جاهل سـخن بگويـد، (گنبـد كـر و     
 گرداند). س صدا چيزي را بر نميناشنوا جز تكرار و انعكا

*  *  *





 
 
 

 و ائمه اطهار ص جايگاه پيامبر

تـر اسـت    بزرگ صاز آن برادر شيعه سؤال كردم: از ديدگاه شما شيعيان اماميه پيامبر
تـر و بهتـر    تـر و واالمقـام   بزرگ صيا ائمه اطهار اهل بيت؟ در جواب گفت: قطعاً پيامبر

ت، او حامل دعوت اسالم و دعـوتگر اول اسـت،   است، او صاحب پيام و رسالت الهي اس
 او كسي است كه قرآن بر ايشان نازل گرديد، و او... و.. تا آخر.

گفتم: آن چه گفتيد زيبا است، و حق همين است، آفرين برشما، اما شيعه عـالوه بـر    
اطاعت از امامان همچون اطاعت از پيـامبران واجـب اسـت، و    «گويند:  چه تو گفتي مي آن
ه مانند پيامبران معصوم هستند، و كسي كه معتقد به ائمه معصـوم اسـت اهـل بهشـت     ائم

است هر چند كه ظالم و فاسق و گناهكار باشد، و مقام ائمه همچون مقام پيامبر اسـت، و  
ائمه اختيار حالل و حرام نمودن اشياء را دارند، خالصه همچون پيامبر هسـتند، و مقـام و   

است، و حتّـي آنهـا از تمـام پيـامبران      صد مقام و منزلت پيامبرجايگاه آنان نزد خدا مانن
 .4F1»خدا بزرگتر و باالتر است، و گاهي ازگذشته و آينده باخبر هستند

شـود، و   كنند كه هر شب و روز اعمال بندگان بـر ائمـه عرضـه مـي     همچنين ادعا مي
آنِ ايشان است، هـر  شوند، و دنيا و آخرت از  روند، و بر آنان نازل مي فرشته پيش آنها مي

ميرند.. تـا   توانند به هر كس بدهند، آنها جز به اذن و رضاي خودشان نمي چه بخواهند مي
پـذيرد، و در   آخر اين اعاهاي دروغين كه نه عقل سالم، و نه سرشت درست آنهـا را نمـي  

 اي افسانه و خرافات بيش نيستند. ها مجموعه واقع اين حرف
يني در كتاب خود (حكومت اسالمي) خود نوشـته، كـه   همراه من بخوان آنچه را خم 

ي رفيع وخالفت تكويني  ي ما داراي مقام شايسته و درجه ائمه« گويد:  در رابطه با ائمه مي
رسـند، و آنهـا پـيش از     ي مقرّب، و نه پيامبر مرسل به آن مقـام نمـي   هستند، كه نه مالئكه

                                           
 .ه1401لبنان  -) چاپ  دار صعب ودار التعارف بيروت 1/260اصول الكافي ( -١
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ي حلقه زده بودند، براي آنها منزلت خلق اين جهان نورهايي بوده اند كه اطراف عرش اله
 ».  وجايگاهي در نظر گرفته شده كه تنها خدا از كيفيت آن مطلع است

ي  ما حالتهايي با خدا داريم كـه نـه مالئكـه   «گويد:   در جايي ديگر از همان كتاب مي
 ».توانند به آن دست يابند مقرّب و نه نبي مرسل نمي

تعاليم ائمه همچون تعاليم قرآن اسـت، از  «ويد: گ و در جايي ديگر در همان كتاب مي 
اين جهت كه مربوط به يك نسل مخصوص نيسـتند، بلكـه در هـر زمـان و مكـان بـراي       

ي انسانها تا روز قيامت درس و تعليم است و واجب است اجرا و تطبيق گـردد، و از   همه
 ».آن پيروي شود، و در مورد ائمه سهو وغفلت قابل تصور نيست

نان خميني است كه در واقع تكرار سخن علماي پيشين شيعه اسـت. يـك   و اين سخ 
سؤال مهم از شما و از هر برادر عاقل شيعه اين است كه اگر ائمه شما داراي چنين مقام و 
جايگاهي هستند و بر تمام ذرات جهان هسـتي تسـلط دارنـد، و داراي خالفـت تكـويني      

دث و مسير و مجراي تاريخ و به سود و هستند، چرا اين قدرت مطلقه را جهت تغيير حوا
 اند؟   مصلحت خود به كار نگرفته

ندادند  سپس  بعد از وفات او به فرزندانش از جمله چرا خالفت را به امام علي
اند، چرا بـر وفـق خالفـت تكـويني كـه       اگر در اين جهان قادر و مسلط بر همه چيز بوده
اند؟ مگر با گفـتن   درت را به كار نگرفتهخميني در مورد آن سخن گفته به سود خود آن ق

توانستند طبق خالفـت تكـويني كـه خمينـي      ي دست از طرف آنها نمي يك كلمه و اشاره
كنند، همه چيز را تغيير دهند، چـون قطعـاً امـام     دهندگان راه او ادعا مي نوعان و ادامه وهم

ت اصــحاب در تــوان داشــته مســير جريــان تــاريخ را دگرگــون كنــد، و در نهايــ علــي
كه خالفت تعيـين شـده و    كردند، و آن با او بيعت مي به جاي ابوبكر صديق بزرگوار

نمود، ليكن اين امر هرگز واقع نشد،  ي خويش واگذار مي مقرر را به خود و فرزندان و نوه
ي ائمه در طول زنـدگي خـود    به خالفت نرسيدند، و بقيه و جز علي و فرزندش حسن

 خليفه نشدند.
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در كتاب (نهج البالغه) كه كتاب مـورد تأييـد شـيعيان اسـت،      خود امام عليبلكه 
كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند؛ بر همان شروط آنها با من هـم  «گويد:  مي

بيعت كردند، حاضرين حق اختيار وغائبين حـق رد كـردن را نداشـتند، بلكـه شـورا حـق       
دنـد؛   كردنـد و او را امـام نـامي    سي اجتمـاع مـي  مهاجرين وانصار است، هرگاه در مورد ك

گـري از امـر آنهـا     رضايت خداوند هم در همين بود، و هرگاه كسي با طعنه زدن و بدعت
گرداندند به جائي كه از آن خارج شده بود، و اگر امـام را قبـول    شد، او را برمي خارج مي

ير مسلمين است، و خـدا هـم   كه راهرو راه غ  كردند، به جهت اين نداشت؛ با او مبارزه مي
امـام علـي در اينجـا     سـخنان . 5F1»از او رويگردان بود تا زماني كه او از خدا رويگردان  بود

 تمام شد.
پس كجا است آن (خالفت تكويني) كه تمام ذرات جهان هسـتي در برابـر قـدرت و    

اسـتند  خو شده و ناتوان هستند، آن ائمه كه از ديدگاه شـيعه هرچـه  مـي    ي آ تسليم سيطره
بينيم كه آنها از انجام آن كار مهم بـه نفـع و مصـلحت خـويش      دادند، ولي ما مي انجام مي

 ي اماميه ركني از اركان ايمان است. اند، با آن كه امامت نزد شيعه ناتوان مانده
پردازيم كه بسيار بـا اهميـت اسـت، و شـيعه از آن بحـث       ي ديگر مي ا اكنون به قضيه

ا در كتاب و درس و بحثهاي علمـي و فقهـي خودشـان آن را ذكـر     كنند، و علماي آنه مي
ي آگاهي از (غيب) و آگاهي بر آينده است، كه كليني در كتـاب خـود    كنند و آن مسئله مي

(الكافي) يك باب را تحت عنوان (ائمه از گذشته و آينده خبـر دارنـد و چيـزي بـر آنـان      
ي خداونـد هسـتند كـه     مـوده پوشيده نيست) تدوين كرده كه همـه مخـالف و نقـيض فر   

 فرموده:  
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سازد. مگر پيغمبـري   داننده غيب خدا است ، و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمي«  
كنـد،   غيبي كه او را از آن مطّلع ميكه خدا از او خوشنود باشد. خدا (براي حفظ آن مقدار 

 »دارد. ي در پيش و پس او روان مياز ميان فرشتگان) محافظان و نگهبانان
برخي از بنـدگان صـالح خـود را جهـت تكـريم و       ما منكر آن نيستيم كه خداوند 

بزرگداشت بر امري از امور غيبي مطلع سازد، اما ما قبول نداريم كه علم و اطالع از غيـب  
 هر مخلوقي يك اصل و اساس باشد.  در 

باشـد، هـيچ غيبـي را      باشد و خبـر داده  خود پيامبر جز آن كه خداوند بدو تعليم كرده
   فرمايد: دانست، و آن هم با نص صريح قرآن بيان شده، آنجا كه مي نمي
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هـاي (ارزاق و اسـرار جهـان)     گويم گنجينـه  (اي پيغمبر! بدين كافران) بگو: من نمي«
ت جهـان تنهـا و تنهـا از آن خـداي       ت و مالكيـيزدان در تصرّف من است (چرا كه الوهي

دانم (چرا كه كسـي از غيـب جهـان     گويم كه من غيب مي سبحان است و بس) و من نمي
اخبر است كه در همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا است) و مـن بـه شـما    ب

ام. (بلكه من انساني همچون شمايم. اين است عـوارض بشـري از    گويم كه من فرشته نمي
شود، جز ايـن كـه بـه     قبيل: خوردن و خفتن و در كوچه و بازار راه رفتن، در من ديده مي

كنم (و سخن كسـي   شود پيروي نمي آنچه به من وحي مي شود و) من جز از من وحي مي
روم). بگو: آيا نابينـا و بينـا (و كـافر     شنوم و تنها به فرمان او راه مي جز سخن خدا را نمي

(و هـر دو مسـاوي در     ؟سرگشته و مؤمن راه يافته، در شـناخت ايـن حقـائق) يكسـانند    
 .»)؟حق برايتان نمودار و آشكار شود انديشيد (تا در پرتو عقل، ) مگر نمي؟پيشگاه يزدانند

 فرمايد: اي ديگر مي و در آيه
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د و بگو: من مالك سودي و زياني براي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خدا بخواهـ «
دانستم، قطعـاً   (از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالك و مقتدرم گرداند.) اگر غيب مي

كردم (چرا كه با اسباب آن آشنا بودم) و اصالً شرّ و بـال بـه    منافع فراواني نصيب خود مي
رسد (چرا كه از موجبات آن آگاه بودم. حال كه از اسباب خيـرات و بركـات و از    من نمي

). مـن كسـي   ؟خبرم، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود فات و مضرّات بيموجبات آ
 .»باشم دهنده مؤمنان (به عذاب و ثواب يزدان) نمي دهنده و مژده جز بيم

دانند و بر ظاهر و باطن و بر آينده و وقايع آن  مطلـع هسـتند،    پس اگر ائمه غيب مي
ران بيان فرمود)، در اين صورت مقـام  از غيب اطالع ندارد (همانگونه كه ق صولي پيامبر

كـه برغيبيـات و گذشـته و آينـده       است، زيرا كسي صآنها بزرگتر و باالتر از مقام پيامبر
 مطلع است، بهتر و بزرگتر از كسي است كه بر آن غيبيات هيچ اطالعي ندارد.

نگـاري و چـرخش افـالك     كسي كه قـدرت و توانـايي آفريـدن و ابـداع و صـورت      
ي  ا را دارد، و هر كاه كه از او درخواست شود قادر به قبول كـردن و اسـتجابه  ه وكهكشان

هـا ائمـه را بـه فريـاد      هـا و مصـيبت و گرفتـاري    دعا است، همانگونه كه شيعه در سختي
ها را نداشته باشـد،   تر و بهتر از كسي است كه اين توانايي خوانند، او بدون گمان بزرگ مي

 احبان فطرتهاي سالم موجود توانا بزرگتر و بهتر از ناتوان.  و به اتفاق تمام عاقالن و ص
آن برادر شيعي گفت: آري اين درست است، كسي كه غيب بداند، و از آينـده اطـالع   
داشته باشد، قطعا برتر است، و مقام قادر و توانا باالتر از مقـام جايگـاه موجـود عـاجز و     

 ناتوان است، و عالم برتر و باالتر از جاهل است.
گفتم: اگر اين مسئله از ما پذيرفته شده است، خواهشـمندم بـه يـك محـور ديگـر از      

 محورهاي گفتگو بپردازيم. آفرين بر شما، بارك اهللا.





 
 
 

 يابيم؟ امامت را در كجاي قرآن مي
ي اماميه از آن برادر شيعه سؤال كردم كه  در رابطه با مهمترين قضيه در مذهب شيعه

: آيا امامت يكي از اركان دين و اسالم است كه ايمان مؤمن ي امامت است، پرسيدم قضيه
بدون آن صحيح نيست؟ گفت: آري، امامت يك ركن اساسي از اركان دين، ايمان و اسالم 
است كه ايمان مؤمن بدون آن صحيح نيست، و اسالم كامالً به آن وابسته است و ايمان 

 باشد. مؤمن بدون آن قبول نمي
ي صريح و  اي قرآن پيدا كنم؟ خواهشمندم  مرا بر يك آيهگفتم: اين سخن را كج 

روشن راهنمايي كنيد كه نياز به تأويل نداشته باشد. گفت: در قرآن چندين آيه وجود 
كنم؛ لطفاً چند آيه روشن و صريح را ارائه  دارند كه از امامت بحث ميكنند.گفتم: تكرار مي

طوري تصريح كند كه انسان مؤمن  هاي او دهيد كه به امامت علي و فرزندان و نوه
بتواند آن را بخواند و به اين آيات بر امام مشخص و تعيين شده از طرف خدا  استدالل 

 نمايد. 
هاي عمومي  گفت: خير ، نص مشخص و روشني در اين مورد وجود ندارد، اما اشاره

 كنيم.  وجود دارند كه حكم امامت را از آنها استنباط مي
گوييد: امامت يك ركن اساسي از  ن شما عجيب وغريب هستيد، ميگفتم: اي شيعيا

اركان ايمان و اسالم است و ايمان مؤمن بدون آن صحيح نيست، ولي انسان را حتي به 
كنيد، فقط يك آيه در قرآن كه بر امامت علي و فرزندان و  يك آيه هم راهنمايي نمي

 اش تصريح نمايد! چگونه اين امر درست است؟. نوه
آن در مورد چيزهايي سخن گفته، كه بسيار كمتر از مسئله امامت هستند، همچون قر 

موضوع حيض، شيردهي و طالق وبسياري چيزهاي ساده، اما در هيچ جايي از قرآن اين 
ي مهم كه سرنوشت انسان در روز قيامت، و امر اسالم و مسلمين مبتني بر آن است  قضيه

امت يك ركن اساسي است، اما آن را در قرآن پيدا گوييد ام ذكر و تصريح نشده است، مي
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تر از امامت است كه همه  ي حيض و نفاس و ازدواج و طالق مهم كنيد!! آيا مسئله نمي
 ؟-پنداريد گونه كه مي همان –چرخد،  محورهاي دين بر آن مي

گوييم خدا بر واليـت و امامـت    اي برادر محترم ما قايل به چنين چيزي نيستيم و نمي
ي او تصريح نموده، هرگز، قطعا و مطلقا قائل به آن قول نيسـتيم، بلكـه    ي و اوالد و نوهعل

گوييم: آنها ائمه تقوي و هدايت و ارشاد و تعليم و جهاد و دعوت و  در خصوص آنها مي
ي  هاي هدايت هستند، آنان در رابطه با امامـت همچـون بقيـه    فداكاري در راه خدا و مناره

ستند، و هيچ نقل صحيح و نص صريحي در مـورد اختصـاص   ه صاصحاب رسول خدا
هاي او از نسل امام حسين وجود ندارد، در اسـالم مـتن و    و فرزند و نوه امامت به علي

را به امامـت اختصـاص دهـد،     صعبارت روشني وجود ندارد كه مردان اهل بيت پيامبر
را انكار كنـد جهنمـي    باشد و هرگاه مؤمن آن امامتي كه ايمان مؤمن بدون آن صحيح نمي

 آيد. به حساب مي
علي بـن   صخواهم در اينجا اين نكته را يادآوري كنم كه اگر بعد از وفات پيامبر مي

گونـه اشـكال و اعتراضـي در     نمودند؛ هيچ كردند و با او بيعت مي ابي طالب را انتخاب مي
آنهـا داراي   نيسـت،  كار نبود، علي هم از لحاظ وزن كمتر از ابـوبكر و عمـر و عثمـان   

ي اولين كساني بودند كه هجرت كردند، و خداونـد در   سابقه در اسالم هستند، و از جمله
 فرمايد: شأن آنها چنين مي
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محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تنـد و سرسـخت   «

بينـي. آنـان    و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سـجود مـي  
طلبند. نشانه ايشان بـر اثـر سـجده در     و را ميجويند و رضاي ا همواره فضل خداي را مي

پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات اسـت، و امـا توصـيف ايشـان در     
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هاي) خـود را بيـرون    هاي (خوشه انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
يسـتاده باشـد،   هـاي خـويش راسـت ا    زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بـر سـاقه  

آورد. تا كافران را بـه سـبب آنـان خشـمگين كنـد.       اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه
خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكننـد آمـرزش و پـاداش    

 .»دهد بزرگي را وعده مي
الفـت  را بـراي منصـب خ   علي بن ابي طالب صبنابراين اگر بعد از وفات پيامبر 

شد. اگر  مـا بتـوانيم در    گونه اشكال و اعتراضي متوجه كسي نمي كردند،  هيچ انتخاب مي
مورد اجتماع (سقيفه) و حضـور بـه هـم رسـاني انصـار در ايـن اجتمـاع بعـد از وفـات          

و در مورد دعوت آنان براي انتخاب  -چه خأل سياسي ناميده شده است آن -و  صپيامبر
كنيم كه در خالفت تصريح بر شخص معين  يت يقين حاصل ميخليفه تحقيق كنيم، در نها

فالن يا فالن نشده است، بلكه فقط به صورت انتخابات و مشاوره بر كسـي را كـه حـايز    
كردنـد، و   گرفت، و  بعد از آن مردم با او بيعت مي صالحيت براي اين امر بود صورت مي

وجـود   صخـدا و پيـامبر  در مورد خالفت واگذاري و وراثتي نص و عبـارتي از طـرف   
آن كسـاني  « است كه فرمـود:    ي امام علي در نهج البالغه مؤيد اين سخن ندارد، و فرموده

كه با ابوبكرٍ و عمر و عثمان بيعت كردند با من بيعت كردند با همان شـروط كـه بـا آنهـا     
 داشتند...).

* * * 





 
 
 

 ي فاطمه كجا...! كجا و شكستن دنده شجاعت علي

گوييد كـه شـجاعت و    چه مي محترم پرسيدم در شأن امام همام عليي  از آن شيعه
زد خاص و عام شده و به صورت ضـرب المثلـي در آمـده كـه مـورخين        قهرماني او زبان

اند و شعراي عـرب چهـارده قـرن اسـت كـه از او       ها و ادبيات خود آن را ثبت كرده كتاب
 ؟كنند... تعريف و تمجيد مي

بن ابي طالب قهرمان قهرمانان و پيشـواي امـام دليرمـردان    در جواب گفت: امام علي 
را  ي زهــراء اســت، همــه علــي و همســر فاطمــه صي پيــامبر اســت، و او عمــوزاده

 شناسند، و همه مردم با شجاعت و قهرماني او در تاريخ اسالم و مسلمين آشنا هستند. مي
ر از آن  هم بوده، اما مـن  گفتم: اين زيبا است، امام علي حقيقتاً كه اينطور و بلكه بيشت

كردي اگر كسي در روي همسـرت يـا    دوست دارم كه يك سؤال از تو بپرسم: چه كار مي
زد، آنگاه در برابر آن انسـان چطـور ديـده     كرد و مظلومانه او را كتك مي فرزندت تف مي

د شديد، آيا ساكت خواهيد شد از آن ستم و از آن تجاوز بدون دليل، يا  انتقام حق خو مي
 گيري؟. و همسرت را مي

كنم، بلكـه بـا    گفت: اگر چنين اتفاقي براي من بيفتد، اقدام به ادب كردن و زدن او مي
نمايم، حتي از اين هـم فراتـر شـايد تـا      تمام قدرت اقدام به شكست و خورد كردن او مي

حد قتل او هم پيش بروم، چگونه در برابـر آن ظلـم و تجـاوز سـاكت بمـانم، وخـون در       
 يم نجوشد؟.رگها

گفتم: با تأسف بسيار شديد، آن چيزي است كه شما در حـق امامتـان علـي بـن ابـي      
ي علي رفت تا بـا اجبـار    به خانه گوييد: عمر بن خطاب گوييد. مگر شما نمي طالب مي

بيعت بگيرد، و چـون او را در خانـه نيافـت و (فاطمـه)دخت      از او براي ابوبكر صديق
اقدام به فشار دادن درِ خانـه   اش ايستاده بود، عمر درِ خانهآنجا پشت  صگرامي پيامبر

كرد در حالي كه فاطمه بين درِ خانه و ديوار قرار داشت، بر اثر آن فشار و ضربه؛ جنين او 



 ام با دوست شيعهگفتگويي آرام    40 

 

اش را به آتش كشـيد. مگـر ايـن     كه بعداً آن را محسن نام نهادند سقط شد، و سپس خانه
 كنند؟. هاي شما تبليغ ميها است و آخوند مطالبي نيست كه در كتاب

اي برادر عزيز! شما نسبت به شخص خود راضي بـه چنـين تـوهيني نيسـتيد، پـس       
كـه امـام شـجاع و قهرمـان نمونـه بـوده         چگونه نسبت به امام خود علي بن ابي طالب

 شويد كه بگوييد از زن خود دفاع نكرده؟ راضي مي
اتفاق افتد، به خاطر حرمـت و   برادر! اگر در اين عصر چنين چيزي براي يك (فاسق)

 گويد: گيرد، بلكه چنانچه شاعر دوره جاهلي مي شرف همسرش حتماً انتقام مي
 ال بارك اهللا بعد العرض باملال أصونُ عرضي مبايل ال أبدده

دم،  را بـه بـاد نمـي    ، به سادگي آن نمايم ام از حيثيتم محافظت مي ا تمام سرمايهيعني: ب
 .دهم مالم آنگاه كه آبرو و حيثيتم را از دست بركت نباد در پول و 

پسنديد ولي امير مؤمنـان، قهرمـان قهرمانـان     حاال شما براي خود چنين رزالتي را نمي
، كه چگونه در برابر اهانت و كتك زدن و سقط جنـين همسـرش و   علي بن ابي طالب

ـ   ا زن او چـه  سوزاندن منزل او چگونه با تمام ضعف و ذلت ساكت و تسليم نشسـت!!، ام
 و محبوب قلب او . صي پيامبر ي زهراء)، دسته ريحانه كسي باشد؟ (فاطمه

كنـد، بلكـه دليـل ترسـويي و      داللـت نمـي   اين سكوت كامل بر شجاعت امام علي
كنـد تـا    ضعف و بزدلي او است، و چنـين موضـعي او را بـه(ديوثي) بيشـتر نزديـك مـي      

 (شجاعت).
نيستيم و به آن اعتقـاد   آميز به علي نظر توهينما اهل سنّت و جماعت قايل به اين 
كنـيم. آن نـوع    نمـاييم و هرگـز آن را تأييـد نمـي     نداريم و بـه چنـين يـاوه اعتـراف نمـي     

برد، چه رسـد بـه اينكـه امـام و پيشـواي       موضعگيري مردانگي هر مردي را زير سؤال مي
ي ساختن ايـن دروغهـاي تـاريخي بـه او      اماميه به وسيله ي مسلمين باشد، ليكن آيا شيعه

انـد تـا    زنند، دروغي كه نويسندگان شيعه آن را ابداع و در كتابهايشان ثبت كرده ضربه نمي
از اين طريق عواطف مردم شيعه را برانگيزند، و آنها را وادار به بغض اميرالمؤمنين عمربن 

 .  ؛ كنند!ين امتي حق از باطل در ميان ا جدا كننده خطاب



 41 ...!ي فاطمه كجا كجا و شكستن دنده شجاعت علي

 

ي شما  گفته -ي خالفتي كه به به هر حال شما سكوت امام علي را در خصوص قضيه
گوييد: اهتمام اول و آخر او  كنيد و مي توجيه مي -آن را از او غصب كرده است ابوبكر

گونـه كـه شـما     وحدت مسلمين و عدم اختالف آنها بود، با آن كه خالفت و امامت همان
هايي است كه خداوند پشـت هفـت آسـمان بـر آن تصـريح نمـوده        ز حقگوييد يكي ا مي

ا چـه تـوجيهي بـراي آن         صاست، و پيامبر مجدداً در (غديرخم) بـر آن تأكيـد كـرد. امـ
سكوت زشت و شرم آور داريد؟ آن سكوت كاملي كه هيچ انسان شرافتمندي نـه نسـبت   

 به علي بـن ابـي طالـب   پسندد؟ حال چه رسد  به خود و نه نسبت به ديگران آن را نمي
 كه قهرمان و دالور اسالم است؟





 
 
 

 !اوست! دختر شوهر و  دشمن علي عمر

اين سؤال را از آن برادر شيعي پرسيدم: آيا تو دختر و محبوبت را بـه ازدواج دشـمن   
آوري؟ گفت: خير؛ هرگز، هر چند كه اسباب و شرايط و ظـروف اقتضـا كنـد     خود در مي

محبوبم را به نكاح دشمنم درآورم، حتـي اگـر بـا فشـار مـادي و      امكان ندارد كه دختر و 
 رو شوم. روحي روبه

و  پسندي براي امام علي بن ابـي طالـب   گفتم: چيزي كه براي خود و دخترت نمي
 پسندي؟   مي ككلثوم دخترش ام

 طور؟ گفت: چه
گفتم: در كتابها و منابع ديني شما ذكر شده كه امـام علـي دختـر و محبـوب خـويش      

ترين دشمنش (از ديدگاه شـيعه) در آورده كـه    كلثوم دختر فاطمه زهرا را به ازدواج مهم ام
ي اماميـه در طـول تـاريخ آنهـا بزرگتـرين       ي اطهار و شـيعه  همواره براي علي و همه ائمه

 دشمن بوده است.
سبب اول و آخر در ضايع شدن خالفت از دست علي و رسيدنش به ابـوبكر   عمر

ز ديدگاه شيعه) نه تنها دشمن است؛ بلكه كـافر و مرتـد و ظـالم هـم     بود، او (ا صديق
هست، او از ابليس هم كافرتر است، جايگاه او قعر آتش دوزخ است، شيعيان اماميه شـب  

 جويند. و روز با فرستادن لعنت بر او تقرّب خدا را مي
مرتد  سؤال من اين است: آيا براي مسلمان جايز است دخترش را به ازدواج يك كافر

 درآورد كه سرانجام و سرنوشت او بسوي جهنّم است؟
علماي شيعه و سنّي بر عدم صحت ازدواج زن مسلمان با كـافر متفـق هسـتند، پـس     

راضي شد و موافقت كـرد كـه دختـرش (ام كلثـوم) را بـه نكـاح عمـربن         چطور علي
 پنداريد) درآورد. (كه شما او را كافر و مرتد مي خطاب



 ام با دوست شيعهگفتگويي آرام    44 

 

ي اماميه در اين خصوص دارند روايت ابـوجعفر كلينـي    علماي شيعهتنها توجيهي كه 
6Fدر فروع (الكافي)

آن «است كه از امام جعفر صادق نقل كرده در مورد آن ازدواج گفـت:   1
7Fفرج و شرمگاهي بوده كه از ما غصب شده است)

پرسيم: آيـا   . ما از مدعيان اين سخن مي2
 ا قهراً او را غصب كرد؟.ام كلثوم را به صورت مشروع نكاح كرد ي عمر

شـود واضـح و روشـن اسـت، آيـا       معناي سخني كه به جعفر صادق نسـبت داده مـي  
 گويد!. مي ابوعبداهللا چنين سخن باطلي را در مورد دختر علي

غصـب كـرده؛ چگونـه پـدرش شـير خـدا صـاحب         كلثـوم را  ام باز هم اگر عمر 
بعضي از علمـاي شـيعه بـه منظـور     (ذوالفقار) و جوانمرد قريش قبول كرده است؟ امروز 

ننـد، در  ز هـايي مـي   با ام كلثوم حـرف  ايجاد شك و گمان در مورد روايت ازدواج عمر
كه آن روايت دركتابهاي شما شيعيان ثابت و ماندگار اسـت، و (طوسـي) در كتـاب     حالي 

8Fخود (تهذيب االحكام)

با فرزندش زيد بـن عمـر    ام كلثوم دختر امام علي«گويد:  مي 3
تر فوت كـرده   ن خطاب همزمان در يك وقت وفات يافتند، و معلوم نبود كدام يك پيشب

ت خوانـده    است، هيچ يك از آنها از همديگر ارث نبردند، و بر هر دوي آنها يك نماز ميـ
 ».شد

ازدواج نمود، و  با ام كلثوم دختر علي بن ابي طالب در حقيقت عمر بن خطاب
ايـن ازدواج و خويشـاوندي را تبريـك     و قطعاً امام علـي زيد بن عمر از او متولد شد، 

 اند. گفت، و محدثين شيعه به مشرعيت آن ازدواج اعتراف كرده
كند كـه گفـت: از او سـؤال     روايت مي ي بن عمار بن ابي عبداهللا كليني از معاويه

كردم در مورد زني كه شوهرش وفات يافته است، آيـا زمـان عـده را در منـزل شـوهرش      
بلكه هر جايي كـه آرزو داشـته باشـد،    «خواهد؟ گفت:  كند يا هر جايي كه خود مي سپري

                                           
  ) چاپ دار الحديث، قاهرة. 322ص ( "نهج البالغه"كتاب  -١

 .تاليف: طبرسي نگاه كن لهديأعالم الوري بإعالم اكتاب  -٢

 .) كتاب الميراث، چاپ تهران2/380حكام طوسي (تهذيب األ -٣
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ي خـودش   وفات يافت نزد ام كلثوم رفت و او را به خانـه  وقتي كه عمر چون علي
 .9F1»انتقال داد

آقاي مصطفي حسيني طباطبائي در كتاب (حل اختالف بين شـيعه و سـني در مسـئله    
اي(االرشــاد) تــاليف شــيخ مفيــد و ه در كتــاب اجآن ازدو«گويــد:  مــي -47ص -امامــت

هـاي   (التهذيب) تاليف شيخ طوسي، و در (وسائل الشيعه) تاليف حر عاملي و ديگر كتاب
 ».جديد شيعه ذكر گرديده و به آن تصريح شده است

* * * 
 

                                           
 .) چاپ هند2/311( الكافي في الفروع، باب المتوفي عنها زوجها المدخول بها أين تعتد؟ -١





 
 
 

 نامگذاري فرزندان به اسم دشمنان!!

تـرين   هـاي سرسـخت   را به ناماز آن برادر شيعه پرسيدم: آيا امكان دارد كه فرزندانت 
اند  اند، همسرت را زده دشمنانت نامگذاري كني؟ دشمناني كه حقوقت را از تو سلب كرده

ات را دچار سقط جنين كرده باشد، و اضـافه بـر آن؛    اند، و زن حامله و منزلت را سوزانده
 ارگاه است.آنهاكافر و روي برتافته از دين خدا باشند، و جايگاه آنان جهنم و بدترين قر

ترين دشـمنانم را   گفت: خير، و هزار بار خير، اين امر ناممكن است، چطور نام سخت
كنم، اگر نام هيچ عيب و اشكالي ندارند، بلكه تمـام عيـب    براي پسر و دخترانم اختيار مي

 در مسمي و حامل آن است.
گـوييم    سـي مـي  و اسم جاي بث نيست، احياناً به ك  گفتم: آن چه گفتيد زيبا است، نام

گوييم خوب  اسـت امـا در    زيبا است اما در حقيقت زشت است، و به شخص ديگري مي
حقيقت بد است،...، اما امر عجيب و بعيد در شأن شما شيعيان اين اسـت كـه از نامهـايي    

كه دختـران   پسندند، و از اين  كنيد كه ائمه بزرگوار براي پسران و دخترانشان مي پرهيز مي
ورزيد، و هيچ دليلـي نـدارد جـز     يش را به اين نامها نامگذاري كنيد امتناع ميو پسران خو

 هستند، و به محبـت ابـوبكر و عمـر و عثمـان و عائشـه      صاين كه نام اصحاب پيامبر
شـوند   شود، بسياري از مردم عامي شيعي امروز وقتي از اين حقيقت مطلـع مـي   مربوط مي

شوند، چون علمـاي شـيعه و    زده مي و شگفتكه سالهاي سال از آنها مخفي شده متعجب 
اند.  و حقيقت ايـن اسـت كـه     ها اين حقايق را از آنها پنهان كرده سخنوران منبر و حسينيه

هاي ابوبكر، عمر، عثمان و عائشه نامگـذاري   پسران و دخترانشان را به نام ي اطهار ائمه
ه تمام محبت، احترام و عـزت  اند، بلك اند، و در انجام آن كار احساس حقارت  نكرده كرده

ي اماميـه همـان    اند و بدان افتخـار كـرده انـد، و آنهـا در اذهـان شـيعه       را در آن كار ديده
 شخصياتي هستند كه با نفاق، كفر، ارتداد و برگشتن به عقب پيوند و ارتباط دارند.
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بـرادر  گذاري كرد كه  هاي ابوبكر و عمر نام اين اميرمؤمنان است كه پسرانش را به نام
10Fحسن و حسين هستند

پسرانش را ابوبكر و عمـر نـام    . و پس از او امام حسن بن علي1
هم چنين كرد. و امـام علـي بـن حسـين (زيـن العابـدين) يكـي از         نهاد، و امام حسين

پسرانش را عمر ناميد. و نيز امام موسي بن جعفر(كاظم) يكي از دخترانش را عائشه ناميد، 
رضا) و دخترش را عائشه ناميد، همچنـين امـام علـي بـن محمـد      و امام علي بن موسي(ال

ي اماميـه ذكـر شـده امـا از      هادي دخترش را عائشه ناميد. اين حقـايق در كتابهـاي شـيعه   
ي  اند. اي شيعيان امـروز آيـا شـما بـاتقواتر و بزرگتـر از ائمـه       مسلمانان شيعه مخفي كرده

اين ادعا صـحيح اسـت كـه شـما در همـه       تر هستيد؟ آيا هستيد؟!  و آيا شما از آنها وارع
كنيـد!   ي اطهار اقتدا مي گذاري به ائمه مسائل بزرگ يا كوچك از دين و اخالق و نام و نام

 اند. كه آنها چنين بوده حال آن
ي(كـربال) را يـادآوري    هـا حادثـه   هـا در مناسـبت   خوانـان حسـينيه   سخنرانان و روضه

ي تلـخ تـاريخي را    دثه كربال و عاشورا آن حادثهي حا كنند، به ويژه به مناسبت سوگوار مي
 گويند. دهند و از آن سخن مي بصورت خسته كننده توضيح مي

كننـد كـه در كنـار امـام      هاي كساني يـاد مـي   ها از قهرماني و فداكاري در اين مناسبت
پسران علي بن ابي طالب و دو برادر امام   اند. اما شگفتا كه از ذكر نام شهيد شده حسين

هاي بزرگوار ابوبكر و عمر  كنند، چون نام اين شخصيت حسن و امام حسين خودداري مي
ابوبكر بن علـي،    بوده و داراي نام ساير پسران ائمه و ساير همراهان هستند، و كه از جمله

 ابوبكر بن حسن بن علي، و عبدالرَّحمن بن عقيل بن ابي طالب هستند.
كه اصالً آنها در اين دنيـا   اند، مثل اين موش شدههاي بزرگوار به كلّي فرا اين شخصيت

ي كربال در جهـاد و استشـهاد امـام حسـين بـا او       ي طف و حادثه نبوده باشند و در واقعه
 كنند: شركت نكرده باشند، آنها فقط نامهاي زير را ذكر مي

                                           
 ، لبنان)، چاپ  دار المعرفه203طبرسي، ص( كتاب إعالم الورى بأعالم الهدى -١
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اول: فرزندان امام علي بن ابي طالب، كه عبارتند از: حسين، جعفـر و محمـد) و ذكـر    
را اهمـال و   امهاي (ابوبكربن علي، عمر بن علي و عثمان بن علي) برادران امام حسينن

 اند. ناديده گرفته
 كنند و بس. كه علي اكبر و عبداهللا هستند ياد مي دوم: از شهادت پسران حسين
كنند كه عبداهللا بن حسن و قاسم بن حسن  را ذكر مي سوم: شهادت فرزندان حسن

 كنند. آيد و او را اهمال مي بكر بن حسن ذكري به ميان نميهستند، اما از ابو
كننـد، كـه جعفـر و     ي پسران عقيل بن ابي طالب را ذكر مـي  چهارم: شهادت قهرمانانه

 كنند. داري مي عبداهللا بودند و از ذكر نام عبدالرَّحمن بن عقيل خود
هـا از ذكـر    نيهخوانـان حسـي   كنيم: به چه دليلي سخنرانان و روضـه  اكنون ما سؤال مي

ي معصـوم   كند؟! مگر به گمان شـما آنهـا پسـران ائمـه     اسامي آن بزرگواران خودداري مي
ي شهادت در راه او و همراهي با امام حسـين بـر آنهـا     به واسطه نيستند؟ مگر خداوند

 منّت ننهاده است؟.
 صدليل روشن ومعلوم است، چون اين بزرگواران داراي نام اصحاب و ياران پيـامبر 

ي شـنيدن آن اسـامي را    يعني  ابوبكر، عمر، عثمان وعبدالرحمن هستند، و شيعه حوصـله 
 ي اطهار هم باشند. ندارند، حتي اگر نام پسران ائمه

ي امروزي اسم ابوبكر، عمر، عثمان، عائشـه، حفصـه،    ي شيعه و به آن دليل در جامعه
 اصالً يافت نشود.آخر) بسيار ناياب است و شايد  عبدالرحمن، طلحه و زبير..تا

آن اسامي در جوامع شيعي كنوني در (ايران و كشورهاي حوزه خليج فـارس، عـراق،   
 سوريه، لبنان، هندو پاكستان تقريباً رو به كاهش است.

گيرند، حـال آنكـه    بينند و آنها را به فال بد مي شيعه اماميه از ذكر اين اسامي بزرگ بد
 اند. ه آن نامها نامگذاري كردهي معصوم پسران و دخترانشان را ب ائمه

ي معصوم ورع و پرهيزگاري دارنـد و آيـا    يدانم، آيا شيعيان امروز بيشتر از ائمه من نم
ي معصوم هستند؟ به خدا قسم نه، و هزار بار نه، شايد به  تر از ائمه تر و مخلص آنها مؤمن

تجاوزان به حقوق اهـل  ها از روي تقيه و ناچاري بوده تا از شر م من بگوييد: آن نامگذاري



 ام با دوست شيعهگفتگويي آرام    50 

 

گويم: اين تقيه با ايماني كـه در قلـب    بيت و ائمه نجات و رهايي يابند، من در جواب مي
نظيـر ايشـان؛ از قبيـل     اهل بيت  بوده كامالً متضاد و ناسازگار است، عالوه بر صفتهاي كم

مردانگي و شجاعت و ... لذا است براي شيعه زشت و ننگ كه شخصـيت آنهـا را تحقيـر    
 نند، و آنها را به چيزهايي توصيف كنند كه مخالف شخصيت و جايگاه آنها است.ك

اي برادر شيعه! حقيقتاً اين كينه تاريك و سياه شما نسبت به اصحاب بزرگـوار اسـت   
قدر بـدبين كـرده كـه حتّـي از نامگـذاري فرزنـدانتان بـه اسـامي اصـحاب           كه شما را آن

 كنيد. خودداري مي بزرگوار
زننـد.. و   هرگاه نمك بگندد چـه مـي  «...قبال ذكر كردم در انجيل آمده است: چه   چنان

 ».ها معنايي ندارند هرگاه نور دل به تاريكي تبديل شود؛ ديگرتاريكي
 ».شود؟ آيا از خار انگور چيده مي«آمده است: نيز و در انجيل 

از آن  تـر  اهميـت  اي ديگر برايت بحث كنم كـه كـم   آن قضيه مرا واداشت كه از قضيه
بحث نيست، و همچنان آخوندها، نويسندگان، مورخين و اديبان شيعه آن را اهمـال كـرده   

 صي پـاك پيـامبر   اند. و آن قضيه هم عدم اهتمام شيعه نسـبت بـه سـيره    و ناديده گرفته
 است.

ي اطهـار   در زماني كه هزاران تأليف و كتاب را در مورد سيره و زندگي و تاريخ ائمـه 
يـابيم، چـرا كتابهـايي را كـه بيـانگر سـيره و رفتـار برتـرين پيـامبران           مـي  و اهل بيـت 

ي او بيش  اي از زندگينامه بينيم، و اگر هم پيدا كنيم، خالصه و چكيده ) را نميص(محمد
ي  ها از تـاريخ و زندگينامـه   بينيم يكي از خطيبان منبر حسينيه نيست، و بسيار به ندرت مي

ـ    صپيامبر ي  شـنويم كسـي زندگينامـه    بينـيم يـا مـي    درت مـي سخن بگويد، و نيـز بـه ن
هاي  ها به طالب تدريس كند، بلكه حتي درحوزه را در مساجد و حسينيه صپيامبرگرامي

ي نبـوي ندارنـد. و گـويي همـه تـاريخ اسـالم بـزرگ تنهـا در          علميه هم تـدريس سـيره  
 ي بزرگوار خالصه شده است. ي ائمه زندگينامه

در  صدانيد چرا؟ دليل روشن است، چون تاريخ پيامبر ياي برادرشيعه ارجمند! آيا م
ي اصحاب و ياران او از جمله ابوبكر و عمر هم هست، و زنـدگي   برگيرنده تاريخ و سيره
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ي ذكـر   آنها با هم آميخته بود، و و قابل جدا كردن نيسـت، و آخونـدهاي شـيعه حوصـله    
 رند.  هاي آنان در راه خدا و اسالم را ندا اسامي و بحث فداكاري

كننـد حـال آنكـه آنهـا را كـافر و مرتـد قلمـداد         چگونه اصحاب بزرگوار را يـاد مـي  
 كنند. ترين صفات توصيف مي نمايند، و آنها را به زشت مي

واقعاً اين يك حالت رواني و بيماري عقلي و رواني است كه از ذكـر اسـامي افـرادي    
 پنداري. حزب شيطان مي برحذر باشي كه آنها را كافر و مرتد و منافق و در نهايت

ي شيخ عبدالحسين بن مظفر را بخوان كه در بين شما معروف بـه ابـوذر     با من نوشته
 گويد: مي زمانه بوده است. او در كتابش (الشافي في اصول الكافي)

هـاي تابنـاك و    ، چـون از برهـان روشـن و راه   صواقعاً آن عارفان، اصحاب پيـامبر «
انـد، شـيطان آنهـا را     طهارت رويگردان و منحرف شده اطاعت از غير اهل بيت عصمت و

 »!گمراه كرد، پس فاصله گرفتن از آن اصحاب فاصله گرفتن از حزب شيطان است
 صاستاد (عياده ايوب كبيسي) در كتاب ارزشمند خود به عنوان: (صحابه رسـول اهللا 

ورد اصحاب هاي شيعي در م ترين چيزي كه در كتاب گويد: شگفت في الكتاب والسنّه) مي
ي خـود بـه محمـد     ام آن است كه محمد خالصـي شـيعه در نامـه    ه خواند صرسول خدا

اصحاب را «گويد:  نوشته است كه مي -هجري1382/ ربيع االول26بهجت بيطار در تاريخ 
خواهم به وسيله مخالفت كردنم با قرآن و سـنت در مـدح    كنم، چون نمي به نيكي ياد نمي

مالمت كرده است با خشم و عذاب خداوند رو بـه رو شـوم،    كسي كه قرآن و سنت او را
ي  خواهم بر اثـر تعريـف و تمجيـد از كسـي كـه قـرآن مجيـد و احاديـث متـواتره          و نمي
هم رفته  دهد با قهر خدا رو به روشوم، روي رفتار و كردارش را زشت جلوه مي صپيامبر

صـحاب بـه نيكـي ذكـر     گويم اين است كـه در قـرآن و سـنّت ا    نويسم و مي  آنچه من مي
 ».كه صحابه هستند به فضيلت آنها اشاره نكرده است اند، و به دليل اين نشده

دهند،  گيرند و ياد مي ي كرام را ياد مي ي اماميه چطور تاريخ آن  صحابه بنابراين شيعه
 ترسند با قهر و عذاب خدا روبه روشوند؟. زيرا همانگونه كه (خالصي) گفته مي
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با   نم« نويسد: نامه آخر حيات حيان مي (خميني) كه در وصيت و آن هم امامتان
حجاز   در عصر حاضر بهتر از ملت  آن  يونيليم  و تودة  رانيا  ملت  كه  هستم  يمدع  جرأت

  نيو حس  نيرالمؤمنيدر عهد ام  و عراق  ـ و كوفه  و آله  هيعل اهللا ياهللا ـ صل در عهد رسول
ـ  هللا در عهد رسول  حجاز كه  . آنباشند يـ م همايعل  المهاهللا و س  ـ صلوات  يعل  بن
  جبهه  به  ييها و با بهانه كردند ينم  شانياز ا  اطاعت زين  ـ مسلمانان  و آله  هيعل اهللا يصل
  عذاب  و وعدة  فرموده  خيآنها را توب  ياتيبا آ »توبه«  در سورة  يخداوند تعال  كه رفتند، ينم

  نينفر  آنان  به منبر، در  نقل  حسب  به  بستند كه  دروغ  شانيا  نقدر به. و آ است  داده
  كردند و از اطاعتش  يآنقدر بدرفتار  نيرالمؤمنيبا ام  كه  و كوفه  عراق  اهل  و آن. فرمودند

  . و آن است  معروف  خيو تار  نقل  در كتب  از آنان  حضرت  آن  اتيشكا  سر باز زدند كه
 در  كه  شد. و آنان  شد كه  ـ آن  السالم هيـ عل دالشهدايبا س  كه  و كوفه  عراق  مسلمانان
  واقع  خيتار  تيجنا  نشستند تا آن ايو   از معركه ختنديگر اينكردند،   دست آلوده  شهادت

 تا  جيو بس  و سپاه  يو انتظام  ينظام  مسلح  ياز قوا  رانيا  ملت  كه  مينيب يشد. اما امروز م
  ها، با كمال جبهه  پشت  ها و مردم در جبهه  يو از قوا  و داوطلبان رياز عشا  يمردم  يقوا

 .»...ننديآفر يها م حماسه  و چه كنند يم هايفداكار  چه  اقيو اشت  شوق
پـاك و   ها بگويد: آيا كاري از دست مسلمان ساخته است جز اينكه در برابرآن مقايسه

 »!.زرگي استاين بهتان ب منزهي خدايا،
به خاطر اين اسباب و غير آنها آخوندها و سخنرانان شيعه از سـخن گفـتن در مـورد    

تـاريخ اسـالم را    صي پيامبر نامه كنند، چون زندگي خودداري مي صي پيامبر زندگينامه
 كشاند. هاي تابناك و درخشانش به تصوير مي در صفحه

) الثـورة البائسـة  (ه در كتـاب  زيبا است كه در اين مناسبت كالم موسي موسوي را ك
خميني و پدرش از هند آمدند، و غير از اين نسب معلـومي  «گويد:  ذكركرده نقل كنيم، مي

 داند. ؟. خدا مي»ندارد، چه معمايي در آن نهفته هست
*       *        * 



 
 
 

 د؟كن راضي است، و شيعه نفرين مي  خداوند

 ديگـري در مـورد اصـحاب كـرام     ي با من بيا بـه قضـيه   ،ي عزيز سپس اي شيعه  
بپردازيم. به حقيقت خداوند متعال از آن بزرگواران راضي گرديد، و سند رضايت و مـدح  

كه تا قيامت آن را تالوت كننـد، آنجـا    خود را در قرآن مجيد بر آنها نازل فرمود، براي اين
 فرمود:   كه خداوند

﴿  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _    o  n
  r  q  p﴾ ] :18الفتح.[ 

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خـدا  «
دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخـالص و وفـاداري بـه     مي

ه از نعمت اسالم) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را (گذشت
 .»سرمدي آخرت) پاداششان كرد

 ي ديگر فرمود:  و در آيه

﴿   ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
  À        ¿  ¾﴾ ] :74األنفال.[ 

اند،  و در راه خدا جهاد نموده ؛اند اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند، (هـر دو گـروه) آنـان حقيقـه مـؤمن و       اند و ياري كرده و همچنين كساني كه پناه داده

باايمانند (و شايسته واژه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانه پـرچم اسـالمند و) بـراي    
 .»آنان آمرزش (گناهان از سوي يزدان منان) و روزي شايسته (در بهشت جاويدان) است

 ):29ي خدا در سوره (فتح: و فرموده

﴿ %  $#  "  !    54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &
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ران تند و سرسخت، محمد فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كاف«

بينـي. آنـان    و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سـجود مـي  
طلبند. نشانه ايشان بـر اثـر سـجده در     جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي

پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات اسـت، و امـا توصـيف ايشـان در     
هاي) خـود را بيـرون    هاي (خوشه ين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانهانجيل چن

هـاي خـويش راسـت ايسـتاده باشـد،       زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بـر سـاقه  
آورد. تا كافران را بـه سـبب آنـان خشـمگين كنـد.       اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه

اورند و كارهاي شايسته بكننـد آمـرزش و پـاداش    خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بي
 .»دهد بزرگي را وعده مي

 و خداوند متعال فرمود:  

﴿  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
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ان را در پيش پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آن«
گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از 
خدا خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و 

مانند. اين است پيروزي بزرگ  ها جاري است و جاودانه در آنجا مي كاخهاي) آن رودخانه
 .»ي سترگو رستگار

آياتي كه در رابطه با اين موضوع در قرآن ذكر شده زياد و متعدد هستند، و تمام آنهـا  
 است. شامل مدح و ثنا و اعالن خوشنودي از اصحاب بزرگوار

ي اماميه آنها را دشـنام   چطور خداي متعال از آنها راضي شده ولي شما جماعت شيعه
آوريـد؟ آنهـا كسـاني     ايگاه آنهـا را پـايين مـي   دهيد و طعنه ميزنيد و قدر و منزلت و ج مي
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ده لو ينفسی ب يالذ صحابی، فوأال تسبوا «در خصوص ايشان فرمودند:  صهستند كه پيامبر
 متفق عليه.» فهيال نصدهم وحأمد  كدرأنفق مثلَ اُحد ذهبا ما أحدکم أنّ أ

اگر كسي ياران مرا ناسزا نگوييد، قسم به كسي كه جان من در دست او است «يعني: 
از شما به مقدار كوه اُحد جواهرات را صرف كند، به مشتي از صدقه و حتي به نيم مشت 

 ].حديث متفق عليه است[. »رسد آنها نمي
ي اقطـار   ي آن بزرگواران كه حامل پرچم اسالم بـه همـه   اما آخوندهاي شيعه در باره
ـ   زمين در مشرق و مغرب بودند، و جهـاد   كردنـد الش و با جان و مال خود در راه خـدا ت

 گويند. ، چه مياند نموده
برادرمحترم، دوست دارم دو عبارت از گفتار آخوندهاي شما را برايت نقل كنم، يكي 

كلينـي) از كتـاب (الكـافي) و ديگـر از     «از آنها از گذشتگان شيعه آن هم شـيخ اسـتادتان   
 علماي معاصرين كه (خميني) است و از كتاب (كشف االسرار).

شيخين (ابوبكر و عمر) بدون توبـه از  «گويد:  ي ابوبكر و عمر مي باره يني) دراول (كل
دنيا رفتند، و فراموش كرده بودند با اميرمؤمنان چه كردند، لعنت خدا و فرشـتگان ومـردم   

 (پناه بر خدا از كفر).. »برآنان باد
 صابـوبكر و عمـر و عثمـان خلفـاي رسـول خـدا      «اما (خميني) با صراحت گفتـه:  

، بلكه فراتر از آن، آنها احكام خدا را تغيير دادند، حرام خدا را حالل نمودند، و به اند دهنبو
 ».ستم روا ديدند، و نسبت به قوانين خدا و احكام دين جاهل بودند صفرزندان پيامبر

فرمايد، و شيعه در مورد  آنها  ي اصحاب بزرگوار چه مي توجه كن قرآن كريم در باره
گوينـد،   كند و شيعه آنها را دشنام و نفرين مي آن از آنها اعالن رضايت ميگويند. قر چه مي

 كدام را تصديق نماييم؟
 نمايد. قطعاً انسان مؤمن و پرهيزگار و با تقوا كالم پروردگار جهانيان را تصديق مي

اي برادر محترم، بيا با هم به اين حادثه گوش دهيم كـه داسـتان يكـي از آخونـدهاي     
ه است و (مصطفي حسيني طباطبائي) آن را در كتابش(حل اخـتالف شـيعه و   ي امامي شيعه

 سني در مسئله امامت) نقل كرده است.
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از ابراهيم بن قدامه بن حاطب از پدرش، و او هم از علـي بـن ابـي الحسـين      -قصه 
چند نفر از اهل عـراق نـزد مـن آمدنـد، از     «ملقب به زين العابدين روايت شده كه گفت: 

مر و عثمان ياد كردند و به آنها طعنه زدند، بعد علي بن حسين؛ خطاب به آنها ابوبكر و ع
 گفت: آيا شما از مهاجرين اوليه هستيد كه خداوند در مورد آنها فرموده:  
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ه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است ك«

خواهند، و خدا و پيغمبـرش   اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي رانده شده
 .»دهند. اينان راستانند را ياري مي

 آن چند نفر در جواب گفتند: خير ما آنها نيستيم.
در وصـف  هستيد كه خداونـد   صگفت: پس شما از انصار و ياري دهندگان پيامبر 

 آنها فرمود:  
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آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسالم) را آماده كردند و ايمـان  «

دارند كـه بـه پـيش ايشـان مهـاجرت       ا دوست ميرا (در دل خود استوار داشتند) كساني ر
كنند به چيزهـائي كـه بـه مهـاجران داده      اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كرده

دهند، هرچند كه خـود سـخت نيازمنـد باشـند.      شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي
اً كساني كه از بخـل نفـس خـود، نگاهـداري و مصـون و محفـوظ گردنـد، ايشـان قطعـ         

 .»رستگارند
 باز هم در جواب گفتند: نه، ما  از انصار نيستيم.

زين العابدين گفت: اما شـما خودتـان را از آن دو دسـته تبرئـه سـاختيد، و مـن هـم        
 فرمايد: در شأن آنها مي دهم كه شما از جمله كساني نيستيد كه خداوند گواهي مي
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گوينـد: پروردگـارا! مـا را و     آيند، مـي  كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي نسبت به مؤمنان در  اند بيامرز. و كينه برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 .»أفت و رحمت فراواني هستيدلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي ر

 ».سپس زين العابدين فرمود: بيرون شويد، خدا شما را لعنت كند

* * * 





 
 
 

 ورزي افراط در محبت و افراط در بغض و كينه

 ي تو چيست؟.   داني مشكل تو و فرقه به آن برادر شيعه گفتم: آيا مي
 دانم به نظر شما مشكل ما چيست؟. در جواب گفت: نمي

گـردد: افـراط در محبـت، و     و و همه شيعيان در يك جمله خالصه ميگفتم: مشكل ت
ورزي، و اين مشكلي است كه نه تنها شيعه، بلكـه همـه بشـريت از     افراط در بغض و كينه

 برد. آن رنج مي
دانـيم،   كسي كه دوستش داريم (مبارك) است، و آن كه را دوست نداريم (ابليس) مي 
روي در محبت اشخاص تاحد قداست و (پاك و بـزرگ   و حد وسط نداريم. يا زياده  نقطه

پنداشتن) و يا افراط در كراهيت و بغض اشخاص و كاسـتن از قـدر آنهـا تاحـد (نجـس      
 پنداشتن) است.

و اين همان اشتباهي است كه يهود و نصـاري در اعتقـاد خـود نسـبت بـه حضـرت       
د، و براي قتـل او  مرتكب شدند، يهود از او متنفر بودند، و دعوتش را نپذيرفتن عيسي

هر دوي آنها منـزه و دور از   -توطئه چيني كردند، او و مادرش را فرزند زنا معرفي كردند
ولي در واقع  تنفرشان از عيسي آنها را از اين كـه تـن بـه آن حـق دهنـد كـه        -آن هستند

آورده بود كور و نابينا شـدند، و يهوديـان بطـور     از جانب خداوند حضرت عيسي
كنند، و مـادر   پرورانند و او را نفرين مي ي او را در دل مي مروز هم بغض و كينهمداوم تا ا

هـاي زشـت و بـد توصـيف      پاك و بزرگوراش را كه مريم دختر عمران است؛ بـا صـفت  
 كنند.   مي

اما نصاري و مسيحيان درست بر عكـس آنهـا هسـتند، محبـت آنهـا بـراي حضـرت        
خدا پاك و منزه است  -ا خواندن) رسيدبه حد (تقديس  و خدا و به فرزند خد مسيح

 ولي محبت آنان را در راستاي بشـر بـودن ايشـان    -از اينكه پسر و فرزند داشته باشد
كور و نابينا كرده است، در هر دو حالت نقص و اشكال در فكر كردن و انديشيدن اسـت  
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مـان باليـي   ي اماميه در اعتقادات بـه ه  گردد. شيعه كه منجر به نقص و خلل در عقيده مي
ي  اند، و در محبت و دوست داشتن ائمه گرفتار شدند كه يهود و نصاري بدان گرفتار شده

كننـد، و در بغـض    روي مي اطهار تا حد (غلو و تقديس و معصوم پنداشتن) افراط و زياده
 كنند. روي مي تا حد (احتقار و پليد پنداشتن) مبالغه و زياده اصحاب بزرگوار

كـه در   در مورد اين افراط و پاك و منـزّه پنداشـتن شـأن ائمـه    به مثالي گوش كن 
نوار) تأليف آقاي مجلسي است، در آن روايت ساختگي از امام صادق آمده اسـت  (بحاراأل

به خدا سوگند علم اولين و آخرين بـه مـا داده شـده اسـت، يكـي از يـارانش       «كه گفت: 
عفـر گفـت: واي بـر شـما مـن      پرسيد: فدايت گردم آيا نزد شما علم غيب هست؟ امام ج

هايتـان را   دانم چه كه در پشت مردان و در رحم زنان هست، واي بـر شـما بايـد سـينه     مي
بگشاييد و چشمهايتان بينا باشد، ما حجت خدا بر خلـق خـدا هسـتيم، و جـز دل مـؤمن      

 هاي تهامه قوي باشد، البته فقط به اذن خـدا، واهللا  نيرومند ظرفيت آن را دارد كه مانند كوه
ريزه هاي كوه تهامه را برايتان حساب كـنم، دقيـق تعـداد آن را بـه      اگر بخواهم همه سنگ

گونه  ها در آن متولد نشوند، همان گفتم، و هيچ شب و روزي نيست كه سنگ ريزه شما مي
شوند، به خدا سوگند با هم كينه توزي و دشمني خواهيدكرد، تا اين كه  كه مردم متولد مي

 ».ديگر را خواهد خورد بعضي از شما بعض
مـن  «و در كتاب (الكافي) كليني از عبداهللا بن بشر از ابي عبداهللا روايت شده كه گفته: 

چـه در بهشـت و آن چـه  در     دانم آن ها هستند، و مي چه  كه در زمين و آسمان دانم آن مي
 ».دانم چه شده و آن چه خواهد شد.. جهنم است، و مي

ر از آن افراط را ديده اي، و انحرافي را در اعتقـاد همچـون   ت آيا افراطي بيشتر و بزرگ
 اي؟ آن انحراف ديده

چـه   پيشوايان شما معتقدند كه آنها از غيب خبر دارند، و به آن -اي برادر محترم -پس
ها است آگاه هستند،  در پشت مردان و رحم زنان است، و نيز به آن چه در زمين و آسمان

م است خبر دارند، و به آن چه شده و خواهـد شـد آگاهنـد،    و از آن چه در بهشت و جهنّ
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كشند، پـس بعـد    كنند و تصوير همه چيز را در اين دنيا مي بلكه ائمه كار خلق آفرينش مي
 ايد؟. گويي چه كاري را براي خدا باقي گذاشته از اين همه افراط و مبالغه

گونه كه  ايد، همان شدهاين (افراط و تفريط) يك درد قديمي است كه شما به آن مبتال 
قبل از شما يهود و نصاري به آن مبتال شدند، و شما را دچار كوري و تـاري ديـد و عـدم    

زماني به آن درد كشنده اشـاره كـرد كـه رو بـه       صادراك حق روشن كرده است. پيامبر
هللا التطروني كما اطرت النصاري ابن مريم، انما انا عبداهللا، فقولوا:عبـدا «اصحابش فرمودند: 

گونـه كـه نصـاري پسـر مـريم را       روايت بخاري.  يعني: مرا تمجيد نكنيد همـان » ورسوله
 ي خدا. خدا هستم، بگوييد بنده و فرستاده  و فرستاده  تمجيد كردند، من بنده

ايـد، در   هاي پيشين از جملـه يهـود و نصـاري شـده     آري.. به حقيقت دچار درد ملت
زياده روي كرديد تـا جـايي كـه او را بـه مقـام      افراط و  (محبت وپاك كردن) آل بيت 

 گمراه، با امام علي -خونين -ي (الوهيت) و(ربوبيت) رسانديد، و اما (خوارج) آن فرقه
 دشمني كردند تا او را به قتل رساندند.  
ي محبت و بغض پايبند به حـق و راسـتي هسـتيم،     اما اهل سنت و جماعت در قضيه

دور از مبالغه و انحراف، نزد ما اهـل سـنت و جماعـت جـز      به دور از افراط و تفريط، و
اشخاص معصوم يا مقدس و پاك شـده وجـود نـدارد، و تنهـا او در       صپيامبر بزرگوار

كند معصوم است، و ساير مردم گاهي به حق  رابطه با آن چه  از جانب پروردگار تبليغ مي
ت كـه خـداي عزوجـل او را    روند، معصوم كسي اس كنند، و گاهي به اشتباه مي اصابت مي

 ي خدا هستم. فرمود:) من بنده و فرستاده صمصون و محفوظ گرداند، (رسول خدا

* * * 





 
 
 

 پيروي كوركورانه از علماي دين

ي  برند قضـيه  هايي كه در همه نقاط جهان شيعه از آن رنج مي يكي از بارزترين پديده
دينـي شـيعه عبـادات و    مرجعيت است، چون  انسان شيعه جـز بـا تقليـد از يـك مرجـع      

تواند از جاذبه و تأثير آن مرجـع دينـي نجـات و     هاي دينيش صحيح نيست؛ و نمي فعاليت
فكري  رهايي يابد، و اين امر به نسبت (مقلد) يكسان است در هر سطحي از علم و روشن

 كند. و جايگاه اجتماعي قرار گرفته باشد فرقي به حال او نمي
اي اسـت، و   ني در زندگي انسان شيعه يك مبدأ اعتقاد پايهتقليد و پيروي از مرجع دي 

نمايد براي پيروانش در امور ريـز و درشـت و كوچـك و     فتوايي كه مرجع ديني صادر مي
يد، و حتي  در تمام امور دنيوي خـود از او   آ بزرگ ديني ايشان الزام و اجبار به حساب مي

 كنند. تقليد مي
اي معـروف اسـت، همچـون رتبـه بنـدي        عه مسـئله ي شي بندي در جامعه طبقه و رتبه

ي كاتوليك، بنابراين در عراق و خليج فـارس   (قداست) موجود نزد نصاري به ويژه شاخه
از نويسندگان شيعه و علمايان آنها افراد زيادي را ديديم كـه در مـورد تقـديس و تعظـيم     

و محمـد بـاقر صـدر و     آيت اهللا (سيستاني)، و قبل از او در مورد آيت اهللا العظمي خويي
 اند. ي تحرير در آورده غيره  مقاالت زيادي را به رشته

از زمان تشكيل دولت صفويه و انتشار مذهب شيعه در ايران بـا اسـتفاده از قـدرت و     
خشونت؛ در جامعه شيعه برترين امتيارات اجتماعي به مرجع شيعه واگذار شده اسـت، و  

 آخوند و مرجع شيعه به جاي خود قرار دارد.تا كنون هم آن تأثير و جايگاه براي 
ترين اهميـت   دهد كه بيش مي  جايگاه و امتياز سخن مرجع ديني شيعه را طوري جلوه

و قداستش را در روح  و روان و دل شيعه داشته باشد، بنابراين انسان شيعه توان رد كردن 
رد، چگونـه بـا او   حرف مراجع شيعه و مصاحبه و مناظره با آخوند و مرجع دينـي را نـدا  
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نمايد در حالي كه آن مرجع نمايندگي امـام غايـب    كند و نظرش را بر او رد مي مناقشه مي
 ي اماميه؛ وكيل اوست؟. ي شيعه (مهدي منتظَر) را بر عهده دارد و در ميان امت و جامعه

توانيم علّت پيروي كردن عموم شيعه از علما و مراجعشان را درك كنـيم و   از آنجا مي
شناسيم، و بدانيم كه رد كردن بر آنها مانند رد كردن بر امام غايب اسـت، و رد كننـده بـر    ب

چـون رد   صاست، و رد كننـده بـر رسـول خـدا     صامام  چون رد كننده بر رسول خدا
 كننده بر خداي تعالي است!!.

از اين ديدگاه انسان شيعه جرأت و جسارت مناقشه و جواب دادن به مرجع دينـي را  
و تنها كاري كه بر او واجب است تبعيت و پيروي و تسليم شدن و گردن نهـادن و   ندارد،

 تواضع و فروتني در برابر حرف اوست.
و اين در واقع و حقيقت پيروي كوركورانه و تسليم شدن به  اين آخوند و آن آخوند 
شيعي است، او در واقع مانند شاگردي است در زير دست استاد جاهل كـه بـه شـاگردش    

گويد: چراغ عقلت را خاموش كن و دنبال من بيا.. همانطور بدون مناقشـه و منـاظره و    مي
 فكر كردن، و بدون علم و اطالع درست بايد پيروي كند.

ي اماميـه خـارج شـود، يـا      در پرتو اين تقليد كوركورانه هر كسي كه از مذهب شيعه 
كـردن و تحقيـر علـم و     سرپيچي كند، در معرض  اذيت و آزار و تبعيد و يورش و بـدنام 
گونه كه بـراي   يابد، همان شهرت روبرو شده و خواهد شد، و گاهي تا مرز قتل او ادامه مي

بسياري از بزرگان شيعه پيش آمده، كساني كه انحرافات را كنار گذاشته و به آن خرافـات  
اهـل   ي هدايت و توفيق و ملحق شدن به جمـع  كه خدا به وسيله اند، بعد از اين پاسخ داده

 عالمهسنت و جماعت و ترك مذهب شيعه و عدم پذيرش آن بر آنان منت نهاد. از جمله 
 (بت شكن) كه در نقد كتاب هاي مهمي مانند ي امام رضا و صاحب كتاب كه نوه (برقعي)

 (الكافي) كليني نوشته و اساساً آن را باطل و ملغي كرده است.
گري) و استاد سيدموسـي   و شيعههمچنين استاد احمد كسروي صاحب كتاب (شيعه  

و نيـز اسـتاد احمـد     البائسـه)،  ة(الثورموسوي صاحب كتاب (الشيعه و التصحيح) وكتاب 
كه در آن وجـود امـام مهـدي منتظَـر را      )عيياسی الشيالس (تطور الفکركاتب صاحب كتاب 



 65 پيروي كوركورانه از علماي دين

 

نقض انكار كرده است. همچنين آقـاي آيـت اهللا العظمـي ابوالحسـن االصـفهاني و سـيد       
 كنند).   (اهل بيت از خود دفاع ميخ) ي(هللا..مث للتارين موسوي صاحب كتاب حس

ي شـيعه كـه از نعمـت     ها جمع زيادي ديگر از علماء و اساتيد برجسـته  عالوه بر اين
ي (صـفوي) خـونين و    هـاي شـيعه   مند شده و تمـام خرافـات و افسـانه    هدايت الهي بهره

 تروريست را رها كرده اند.
گونـه كـه    فرزند امام ابوالحسن اصفهاني با ترور به قتل رسيد، همانسپس امام برقعي 

 كشته و ترور شدند. عا)ي(رمحهم اهللا مجاحمد كسروي و سيد حسين موسوي 
اما بزرگواران موسي موسوي و احمد كاتب در معـرض ضـرب و تهديـد و اذيـت و     

 اتهام به مزدوري  براي (وهابيت) مواجه شدند.
هللا العظمي محمد حسين فضل اهللا با اذيت و بدنام شدن و خلع و در اين اواخر آيت ا

مقام مرجعيت و اتهام به مزدوري براي آژانس اطالعاتي امريكا از طرف منبرهاي حسـينيه  
هـايي را نظيـر كتـاب (حـوزه علميـه عليـه        ي او كتاب و عزاداري مواجه گرديد و در باره

 و خيلي چيزهاي ديگر... دهد..) بر ضد ايشان تاليف كردند، انحراف رد مي
تـرين   هـاي كوركورانـه كـه ذكـر شـد در زشـت       ترور و تعصب  ام، آن اي رفيق شيعه

صورت و اشكال خود صورت گرفت كه يادآور دولت (صفوي)  است كه در گذشـته بـر   
هـا سـني    جمعي و ترور مليـون  كرد، و اقدام به سر بريدن و كشتار دسته ايران حكومت مي

ي اماميه (صـفوي) كـرد، و ايـن     و آنها را مجبور به پذيرش مذهب شيعهكردند،  ايراني مي
حوادث در ايران اتفاق افتاد است. و در اثناي حكومت صفوي بر عراق در عصـر حاضـر   

 هم اين حادثه اتفاق افتاد.
ي او  آن ترور و خفقان در واقع دولت بزرگ ترور و ارعاب (امريكا) و دست پـرورده 

ي  اندازد كه رئيس جمهور آن جورج بوش پسـر؛ بعـد از حادثـه    ما مي(اسرائيل) را به ياد 
دشـمن   كسي كه با ما نيسـت.. «يازده سپتامبر با تمام وقاحت و صراحت وگستاخي گفت: 

 ».ما است
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ي  ي صفوي شدند، نه شـيعه  در حقيقت مذهب تشيع دوازده امامي وارد مذهب شيعه 
عه (دكترعلـي شـريعتي) در كتـاب (تشـيع     و معروف شي  گونه كه متفكر آزاده علوي، همان

 علوي..و تشيع صفوي) اين موضوع را روشن كرده است.
شـود قابـل    احترام شيعه به مرجعيت و پايبند بودنش به آن چه از او صادر مـي  آري..

ت از روي آگـاهي و بصـيرت عـدم         ستايش است، و اگر آن احتـرام و تقـدير بـه مرجعيـ
اشد نوعي موفقيت و است. ولي قرآن مجيـد بشـريت   ب» عقل«تعطيلي بخشش بزرگ الهي 

را به تفكّر، تعقّل، بصيرت و تدبر دعوت كرده است، نه به تبعيـت و پيـروي كوركورانـه:    
استخدام «، بلكه بخشش پروردگارت را »چراغ عقلت را خاموش كن و از من پيروي كن«

هيچ متبوع  صپيامبرخدادر هر چيزي كه پروردگارت را راضي گرداند، اكيداً غير از » كن
 اي معصوم نيست.   و پيروي شده



 
 
 

 سازي شيعه وسني يك دعوت مخلصانه براي نزديك

امروز امت اسالمي ما شامل تعداد زيادي مذاهب فكري و مدارس فقهـي و نژادهـا و   
زبانهاي مختلف است، بلكه در يك مذهب واحد تعداد زيادي مدارس فقهي وجـود دارد،  

 خورد. ت زيادي در احكام و آراء اجتهادي به چشم ميو بين آنها اختالفا
اي از اوضاع كنوني سنّي را بيان كنم كه بزرگترين مذهب اسالمي  توانيم چند نمونه مي

است و از لحاظ جمعيت و پراكندگي در باالترين سطح است. كشورهايي هستند كه فقـط  
نجـا  ادر مـورد حكـام    شناسند، مانند كشور مغرب عربي بزرگ كه مـردم آ  يك مذهب مي

فقهي اهل سنّت در ميان چهار مذهب فقهي (حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي) تنها مـذهب  
هـاي   كه در تركيه، پاكسـتان، هنـد، و جمهـوري     چنان  (مالكي) را به آغوش گرفته اند. هم

مسلمان نشين استقالل يافته از اتحاد شوروي (سابق) پيروان مذهب حنفي بـيش از ديگـر   
هاي نه چندان دور اختالف بـين پيـروان آن مـذاهب     ب انتشار يافته است. در گذشتهمذاه

خواندنـد، و در   داغ بود، حتي اختالف به جايي رسيده بود كه پشت سر يكديگر نماز نمي
كردند. و در مسـاجد حـرمين (مسـجدالنبي و مسـجدالحرام)       مساجد مخالفين عبادت نمي

 شد. هار مذهب اهل سنّت اقامه مياذان و قامت و نماز بر اساس هر چ
كنم كه اختالف در مسائل فقهي به قضـاياي ازدواج و خويشـاوندي سـببي     اضافه مي

بود، در بعضي از كشورهاي عربي، حنفي ازدواج دخترش با مرد شـافعي    هم سرايت كرده
 كـه آن چهـار   خواند، حال آن كرد، و بالعكس. و حنبلي پشت سر مالكي نماز نمي را رد مي

اند، اما ميان پيروان آنها اختالف بوجـود آمـده    امام بزرگوار برخي شاگرد برخي ديگر بوده
 است.

رسد كه پيروان مذاهب سني به قدري كه به داليل شرعي برگرفتـه از   امروز به نظر مي
دهنـد، بـويژه جوانـان     دهند؛ به مذهب گرايي فقهـي اهتمـام نمـي    قرآن و سنت اهتمام مي

نظركـرده انـد، و حتـي     گرايي صرف ي مذهب ي آنها از مسئله جهت كه همهمتدين، به اين 
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دهند، و با ايـن كـار از    گاهي فقهاي يك مذهب بر اساس ديگر مذاهب اهل سنّت فتوا مي
 كند. مكتب فقهي خود تجاوز مي

تـر بـه حـق و     اينك دانشمند بزرگوار (دكتر يوسف قرضاوي) اگـر رأيـي را نزديـك   
گيـرد، حـال آنكـه او (حنفـي) مـذهب       مذاهب سني برمي  ز همهتر تشخيص دهد ا درست

است. و ساير فقهاي معاصر را بر او قياس كن،  چون ديگـر اخـتالف مـذهبي نـزد آنـان      
ساز بوده؛ نيست، بلكه همه مسـائل بـه دليـل شـرعي      آنگونه كه در ميان گذشتگان مشكل

 گردد. سرچشمه گرفته از دو اصل بزرگ (كتاب و سنت) بر مي
ي خود به چند مـذهب فكـري     ها هم به نوبه أله  نزد شيعه نيز چنين است، زيرا آنمس

ي مدارس آنان  و مدرسه تقسيم شدند، دوانزده امامي (اماميه) كه نزد شيعيان جهان از همه
ي هنـد و در   تر است، سپس (زيديه) در يمن، و (اسماعيليه) در شبه قاره تر و شامل بزرگ

 وجود دارد. قسمتي از كشورهاي شام
ي فقهـي وجـود دارد. بعنـوان     تر از يك مدرسه و حتي تنها در يك مذهب شيعه بيش

نمونه مذهب (اماميه) موجود در كشورهاي خليج عربي و در جمهوري اسـالمي ايـران را   
شوند، و گاهي  گرا) و (اخباريه) تقسيم مي در نظر بگير كه پيروانشان به دو قسمت (اصول

شود كه در برخـي منـاطق احسـاء و عـراق وجـود                          ها اضافه مي به آن ي (شيخيه) هم فرقه
 دارند.
ها در گذشته تا حد جنگ و درگيـري و انگشـت نمـا كـردن و      اختالف ميان آن فرقه 

كـه شـيخ (يوسـف بحرانـي) آمـد و تـالش كـرد و         افتراء و اتهام زدن پيش رفت تا ايـن  
روف خود در ميان آن دو مدرسه توافـق حاصـل كنـد، و    هاي مع توانست با يكي از كتاب

گونـه كـه نـزد اهـل      بعد از او تعداد زيادي از فقهاي اماميه به اين راه ادامه دادند، و همان
سنت و جماعت اتفاق افتاد، پيروان مذهب اماميه پـارافراتر از اخـتالف مـذهبي و فقهـي     

ترگرديدنـد، بـويژه    تـر و عـام   غالبي اصولي نزد شيعه بزرگتر،  گذاشتند، صاحبان  مدرسه
ي  بعد از پيروزي انقـالب اسـالمي در ايـران و تشـكيل حكومـت كـه از جانـب مدرسـه        

ي اماميه، و در  جا تنها شيعه قدرت دارد، مخصوصا شيعه شود، و آن ها راهنمايي مي اصولي



 69 سازي شيعه و سني نزديكيك دعوت مخلصانه براي 

 

 مسائل عبادي و شئون زندگي خويش به مرجع علمي و فقيه جامع الشرايط كه آو شـروط 
 كنند. تر بودن، پاكي، عدالت.. تا آخر) مراجعه مي عبارتند از (آگاه

برند تنهـا در فـروع نيسـت ،     اما اختالف بين شيعه و سنّي آنگونه كه برخي گمان مي 
كنـد كـه اخـتالف در اصـول اخـتالف در       بلكه گاهي به اصول اعتقادي هـم سـرايت مـي   

را مبـاح   يا صيغه) نيست كه شيعه آن  ي (ازواج موقّت ي فقهي فرعي همچون قضيه ا مسئله
اي نيست كه الزم باشد زيـاد روي آن توقـف    دانند، اين مسئله پندارند، و سني حرام مي مي

ي (اصـول)   تر مسـئله  ي مهم شود، هر دو طايفه در اين مسئله دليل شرعي دارند، اما قضيه
ر مـذهب اماميـه   ي جوهري و اساسـي د  است، مثال شيعه امامت تعيين شده را يك مسئله

و فرزندانش تـا امـام دوازدهـم بـا نـص       كنند كه به امامت امام علي دانند و ادعا مي مي
 اند، و امامت يكي از اركان آن مذهب است. صريح خداوند متعال منصوب شده

آورنـد،   ولي در مقابل؛ اهل سنت (امامت) را يكـي از اركـان ديـن بـه حسـاب نمـي       
از طرف خدا نيستند،  ص بودن امامت (علي) و فرزندانشگونه كه معتقد به منصو همان

ي بزرگـوار ديـن و صـاحب جايگـاه و نسـب شـريف و از اهـل بيـت          ليكن آنان را ائمه
دانند؛ ليكن امامت تعيين شده به آنها اختصاص  و داراي بزرگواري و احترام مي صپيامبر

رز برتري دادن ابوبكر و عمر و كنند، بلكه اهل سنّت تا م گونه كه شيعه ادعا مي ندارد همان
 روند، و اين امر نزد اهل سنّت معروف و مشهور است. پيش مي عثمان بر امام علي

ي (معصوم بودن ائمه) شيعه اعتقـاد دارنـد كـه يكـي از ضـروريات       در رابطه با قضيه
جوينـد و گفتـار آنهـا را در سـطح      مذهب اماميه است، از اين رو به اقوال ائمه تمسك مي

كننـد، و از ديـدگاه شـيعه اماميـه تشـريع و       محسـوب مـي   صهاي رسـول خـدا   رمودهف
 گذاري از زمان پنهان شدن امام (مهدي) در غيبت كبري متوقف شده است. قانون

اسـت،   صاما اهل سنت به معصوم بودن ائمه اعتقاد ندارند، چون معصوم فقط پيامبر
 ميل گرديد.از دنيا رحلت فرمودند تك صو دين زماني كه پيامبر

ي ديگـر سـايه افكنـده كـه در آن      ا ي معصوم بودن ائمه بر قضيه اين تصور در مسئله 
ي (جرح و تعديل) اسـت، يعنـي از    اختالف واضحي ميان آن دو فرقه پديد آمد، كه قضيه
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كه مخصوص راويان حديث پيـامبر   –اعتبار انداختن راوي حديث و تأييد صداقت راوي 
ي (معيارهـا و يـا    يم آن مصطلح را به زبـان معاصـر بـه مسـئله    توان است، و مي صبزرگ

تصحيح و بهاگذاري) نامگذاري كنيم كه مخصوص رجال و راويان حديث است، با همـه  
انـد، و   داشـته  صاشخاصي كه در ميان آنان است؛ از صحابه كه افتخار مصاحبت با پيامبر

 ايت كرده اند.احاديث زيادي را در رابطه با تمام شئون زندگي و دين رو
دانند.  اهل سنت در گرفتن و پذيرفتن حديث و روايت، همه افراد صحابه را عادل مي

كـه   خواهم وارد بحث تعريف شوم كه صحابه چه كسي است؟ اما نكته شايان ذكر ايم نمي
در مورد تعريف صحابه ميان سنّي و شيعه اختالف نظر هست، هـر كـدام از آن دو دسـته    

كننـد و قبـول    كنند كه آن قسمت ديگر آنها را تزكيـه نمـي   ا تزكيه ميقسمتي از اصحاب ر
ندارند، كه به عنوان مثال نه به صورت انحصاري ابـوبكر و عمـر و عثمـان و ابـوهريره از     

هـاي حـديث    جمله  آنها هستند كه شيعه روايتشان را قبول ندارند، اضـافه بـر آن؛ كتـاب   
ردان و غير آنها بـه مـا رسـيده، و در روايـات     حاوي رواياتي هستند كه از راه آن بزرگ م

بينيم كه اهل سنّت احاديث (كليني) را قبـول ندارنـد مگـر     شك افتاده است، از اين رو مي
كه آن حديث با احاديث كتابهاي صحيح اهل سنّت موافقت داشته باشد، شيعه نيـز  در   اين

كه موافق  كنند، مگر اين مي سان عمل عدم قبول كتابهاي امام (بخاري) و امام (مسلم) بدين
 چه نزد آنان معتبر است.   باشد با آن

ي معكوس داده اسـت، و   اي از مسائل فقه و حديث نتيجه و اين قضيه بر بخش عمده
اختالف در معيارها و تصـحيحها و يـا (جـرح و تعـديل)      -به اصطالح جديد -سبب آن 

 خاص به اهل حديث و راويان آن است.  
ي تحريف قـرآن باشـد كـه در     آن مسئله اينجا كم خطرتر از مسئله رسد كه به نظر مي

تاريخ امت اسالمي مناقشات طوالني و مناظرات زيادي بر آن جريان داشته است، بـه ايـن   
كنند كه در  ي تحريف قرآن مي ي اماميه را متهم به مقوله جهت اهل سنت و جماعت شيعه

هـاي   ها چند نمونه از آن تحريف آن كتابميان تفاسير علماي شيعه ثبت شده است، و در 
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اند، از قبيل كتاب (فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب  دروغ و غير واقعي را ذكر كرده
 رب االرباب) تاليف نووي طبرسي.

هر چند كه اغلب مسلمانان امروز از شيعه و سني قايل به محفـوظ و مصـون بـودن     
 قرآن كريم از تحريف هستند.

بينيم كه اختالف به طبيعت لغت  ائل عبادتي همچون (روزه) بنگريم ميو هرگاه به مس
 ي(الي) منجر به اختالف در يك قضيه گرديد. گردد، و تنها كلمه عربي برمي

ي  ي شـريفه  بعد از روزه گرفتن مذكور در آيه» فطر«  ي اهل سنت و جماعت از كلمه 
   فرمايد: ) كه مي187(بقره:
﴿ T  S   R  Q     P﴾   
 .»سپس روزه را تا شب ادامه دهيد«

كنند كه آن (الي) حدي است، يعني: بـه محـض غـروب خورشـيد زمـان        استنباط مي
اند كه (الي) بـراي (غايـت) اسـت، و گريـزي از      افطاراست، اما شيعه از آن  چنين فهميده

وارد شدن زمان غايت در مغيا نيست، يعني ورود جزئي از شب (حدود يكربع ساعت بعد 
ي مسـائل   گـردد، و بقيـه   غروب) اجباري است، آنگاه فطر و روزه شكستن واجب مـي  از

ي وضو يا طهارت و حيض و غيره يك اختالف علمي اسـت كـه    فقهي را از جمله مسئله
 ناشي از اجتهاد در فهم متن قرآن مجيد است.

خواهند مخالف سني باشند، و همچنان سني دوست ندارنـد   من معتقدم كه شيعه نمي
ه در آن قضاياي علمي با شيعه مخالفت داشته باشند، پس اخـتالف در فهـم كـالم الهـي     ك

 پيوندد.   ناگزير بوقوع مي
كند بپرهيزيم، براي فرزندان هر  گويم اگر از مسائلي كه ما را متفرق مي از اينجا من مي

دو دسته ممكن خواهد بود حد اقل در قضاياي اختصاصـي خودشـان همـديگر را يـاري     
 آورد، بعنوان مثال   سازي بوجود  ، و نوعي نزديككنند
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هاي خونيني را بر عهـده نـدارم كـه در عصـر      اوال: ما فرزندان معاصر مسئوليت جنگ
ي مـا   خداونـد بـه همـه    -شـود  ي آنها از ما سؤال نمي ي كرام اتفاق افتاده و درباره صحابه

 است:  چنين توصيه فرموده

﴿        Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ      ×  Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î﴾ ]:134 البقرة[ 
 رفتنـد، !) ايشان قومي بودند كه مردند و ؟به هر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا«

ايد، از آن شـما   آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان است، و آنچه شما فراچنگ آورده
 .»شود نمي اند از شما پرسيده كرده است، و درباره آنچه مي

هرگاه در آن مسئله توافق حاصل گرديـد؛ حتمـاً در فـراهم كـردن عوامـل و اسـباب       
 ايم. سازي ميان شيعه و سني قدمي به جلو برداشته دهي و نزديك آشتي

كدام از ما فساد اداري و مالي و اخالقـي را در جوامـع اسـالمي و مسـلمين      دوم: هيچ
اش را  اري كه ويژگيهاي انسان و زنـدگي آينـده  دوست نداريم، پس براي مبارزه با آن بيم

 كند بياييد همكاري كنيم. تخريب و ويران مي
سوم: در مقابل خطراتي كه عمومـا مـا مسـلمانان را در ايـن منطقـه از جهـان احاطـه        

(شيعه  صاند بصورت يك صف واحد ايستادگي كنيم، چرا كه دشمنان خدا و پيامبر كرده
گيرند، بلكه در نظر آنها همه ما مسلمان هستيم، و در يـك   ميو سني) بودن ما را در نظر ن

ي  ي انفال توجـه مـا را بـه آن قضـيه     شويم، و به خاطر آن قرآن در سوره كلمه خالصه مي
 كند: سازجلب مي سرنوشت

﴿ ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡األنفال:  ﴾}   |  {  ~  ے]

گرند (و در جانبداري از باطل و بدسگالي و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي دي« ]73
با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان 

 .»دهد بكوشيد) كه اگر چنين نكنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين روي مي
پس گزيري از وحدت و تعاون بر نشر اسالم و دعوت بـه سـوي آن در ايـن جهـان     

 سازي. ي نزديك ريشان نيست، اين قدم سوم بود در مسئلهآشفته و پ
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چهارم: دعوت به سوي گفتگوي سازنده ميان پيروان آن دو مذهب بزرگ و پرهيـز از  
اي را  گري كه جز تفرقه و اختالف و جنگ و جدال بهـره  زا و تعصب و طائفه مسائل تنش

ي دو عهـد عثمـاني و   هـا  براي ما در برندارد. اي سروران براي مـا كـافي اسـت از جنـگ    
ي اسالم را پاره پاره كردند، گفتگو يك مبدأ  صفوي عبرت بگيريم. جنگهايي كه پارچه تنه

بينـيم گفتگـو در بـين     دار است، ننگ اسـت بـر مـا كـه مـي      و اصل مشروع اسالمي ريشه
شود، ولي بر ما اهل  هاي مختلف و مذاهب نصراني متعدد مفيد و مثمر ثمر واقع مي كليسا
سخت و دشوار است كه با هم به گفتگو بنشينيم، پس به همه نوع گفتگـوي فـردي    اسالم

كـنم. و   يا جمعي در همه سطوح و در اطراف مسائل مورد اختالف به گفتگو دعـوت مـي  
 اينجا قبل از همه نوبت علماي دين است، آنها در آن خصوص الگوي خوبي هستند.

ت انسان؛ هـر مـذهب يـا نـژاد و     پنجم: دعوت بسوي احترام و رعايت حقوق و كرام
گرايي و شـلي و سسـتي دور باشـيم، و     گري، گزينش، حزب زباني داشته باشد، و از طايفه

بدين ترتيب دعوت بسوي آزاد انديشي و آزادي فكر و عقيده و آزادي نقدسازنده دعوت 
فرموده، ها و مسائلي ديگر كه خداوند  ما را به حفظ و صيانت از آنها توصيه  كنيم، كه اين

 فرمايد: و مي

﴿    p  b  a        `  _﴾  :70[اإلسراء.[ 
ما آدميزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختيار، نيروي پندار و گفتار و نوشتار، قامـت  «

 »ايم.... مورد اكرام قرار داده راست، و غيره)
يا نـژاد   بندي بين جنس يا رنگ آدم بدون فرق و جدايي و بدون امتياز ي بني پس همه

 نزد خدا گرامي هستند.
ششم: براي هوشياري و بيداري بخشيدن به كشـورهاي عربـي و اسـالمي بـه طـور       

گـري مبغـوض و تجزيـه طلبـي، و      عموم تالش كنيم و تالش نماييم، دور از فضاي طايفه
مآبي و سختگيري منفي، چرا  ها و اشكال ارعاب و افراط و خشونت پرهيز از تمام صورت

شـود كـه    صورت منجر به تشكيل دريايي از خون در كشورهاي اسالمي مي ر اينكه در غي
 آيند. گيرد و نه كوتاهي مي نه آرام مي
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هفتم: كاشت مبادي گذشت و انسانيت، به هنگام ارتبـاط بـين افـراد ايـن دو مـذهب      
گونه كه در قرآن  كريم آمده  بزرگ، بخواهد يا نخواهد مسلمان برادر مسلمان است، همان

و يـك   صست، مؤمنان همه با هم برادرند، آنها همه اهل يك دين، و داراي يك پيـامبر ا
بهتـرين الگـو اسـت، او در     گيري اميرمؤمنان علـي بـن ابـي طالـب     قبله هستند، موضع

پرداختن به جنگ با خوارج كه بر او شوريده بودند با شتاب عمل نكرد، و به آنهـا گفـت:   
كنـيم، و شـما را از    جدي كه مربوط به ما است منـع نمـي  شما را از نماز خواندن در مسا«

  وقتـي » شـوم..  داريم، و تا شما اقدام به جنگ نكنيد وارد جنگ باشما نمـي  برگشتن بازنمي
كه خوارج خون حرام را ريختند و شمشير را مقابل آنان كشيدند، بـر اميرمؤمنـان واجـب    

ا اين كـه بـه دسـت يكـي از خـوارج      گرديد كه با آنها بجنگد و دست آنها را كوتاه كند، ت
 گمراه به شهادت رسيد.     

ي از تقويت اعتماد بين پيروان اين دو مذهب نيست، هرگاه اينجـا نـوعي   هشتم: گريز
و راستگويي وجود نداشته باشد، ممكن نيست كه رويكرد   تبادل اعتماد مبتني بر صراحت

قابل خيانت كند، و نبايـد طـرف را   دو جانبه اتفاق بيفتد، پس نبايد يكي از آنها با طرف م
متهم كنند، و نسبت به نيات طرف بدگمان باشند، زيرا محل نيات قلب اسـت و خداونـد   

چـه   تر است، ما حق نداريم جز بر ظاهر حكم كنـيم، آن  آنها آگاه ها به حتي از صاحب قلب
امــروز و قبــل از هــر چيــز بــراي مــا مطلــوب اســت تصــريح و راســتگويي اســت، اول  

 گويي و صداقت، سپس دست دادن و ارتباط.   احتصر
دهي و تقريب بين شـيعه   قطعاً وجود تبادل اعتماد و اطمينان متقابل براي شروع آشتي

كنم كـه در بـين حكـيم چينـي و      وسني امري اساسي است. در اينجا گفتگويي را ذكر مي
 شاگردش دايرگرديد، شاگرد از معلمش پرسيد:

 ها بر اساس چه چيزي استوار هستند؟ بگو دولت اي استاد شايسته! به من 
 حكيم در جواب گفت: بر اساس سه چيز: لشكر، سپس كار و بعد اعتماد. 
يـك دسـت    شاگردگفت: هر گاه بخواهيم يكي از اين سه چيز را رهـا كنـيم از كـدام    

 بكشيم بهتر است؟.
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 حكيم گفت: از لشكر.
ز ميان آن دو كه باقي ماند از كـدام  شاگرد گفت: اگر بخواهيم از دومي دست بكشيم ا

 دست بكشيم؟.
حكيم گفت: از كار، اما اي شاگرد نجيب ممكن نيست كه از اعتماد دسـت بكشـيم و   

ي آن چه  نـزد خـود دارنـد از     دولت همچنان پابرجا باقي بماند، چون مردم تنها به وسيله
 كنند. تبادل اعتماد و محبت كنار هم زندگي و داد و ستد مي

ي عربـي و اسـالمي اسـت، و     ين مصداق ما پيروان آن دو مذهب بزرگ در منطقهو ا 
خالصه اين كه آن نكته مصداق احوال و اوضاع ماست. بديهي است كه بر ماست ابتدا بـه  
مصلحت وطن و سرزمينمان بينديشيم، سپس مصلحت فرزندان و ملتمان را در نظر داشته 

بعد از همه به فكر مصلحت ديـن اسـالم عزيـز     باشيم و بدان بينديشيم، و پيش از همه و
ي آن ما را عزيز كرده و عزّت بخشيده است. سپس الزم اسـت   باشيم كه خداوند به وسيله

كه  همه بدانيم كه ما همه مسافران يك كشتي هستيم، هرگاه كه كف كشتي سوراخ شود آن
 ي باالي كشتي هم قرارگرفته نجات نخواهد يافت.  در طبقه

ت اسـالمي     ق يك دعوت راست و درست و مخلصانه اسـت از همـه  مطالب فو ي امـ
سـازي توجـه كننـد و در مـورد آن بينديشـند بـراي        خواستارم به اسباب و عوامل نزديك

تر تالش نمايند، و بايـد در امـوري كـه     اي وسيع و با گذشت و اعتماد بيش بناسازي آينده
موري كه در آنها اختالف داريم معذرت مورد اتفاق همه است با هم همكاري كنيم، و در ا

 يكديگر را پذيرا باشيم.
هـاي خيـر و امنيـت و     ي ما را بـه سـوي راه   از خداي متعال خواستارم كه دست همه

 صلح براي وطن و امت اسالمي بزرگمان بگيرد.





 
 
 

 پايان

ها فقط به اين ديـن بـزرگ وابسـته شـده اسـت؛ ولـي        ي انسان و بعد. سرنوشت همه
براي ما آورده، نه بر طبـق آن چـه علمـاي اديـان و مـذاهب و       صچه پيامبر نمطابق با آ

رسد، در  هر زمان و مكاني كه قرار گرفته باشد  ها. به هيچ انساني سود و منفعت نمي فرقه
 كه در روز قيامت نزد خداوند پروردگار جهان عذر بياورد و بگويد:

﴿^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T      S  R  Q     _
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ايم و آنان ما را از راه  گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده و مي«

پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب كن، و ايشان را كـامالً   اند. اند و گمراه كرده به در برده
 ».)ديشان منمااز رحمت خود به دور دار (و كمترين ترحمي ب

ي اعتقـاد   ي بسيار مهم و بزرگ است، زيـرا مسـئله   ي اعتقاد يك مسئله حقيقت قضيه 
سرنوشت دنيا و آخرت اسـت، هرگـاه تصـور در اعتقـاد و در امـور مربـوط بـه عبـادت         
نادرست باشد، در حكم كردن بر ديگران هم نادرست خواهد بـود، امـا در آخـرت قضـيه     

خرت سرنوشت و فرجام يا بسوي بهشـت اسـت يـا جهـنم     تر است، چون در آ خيلي مهم
 (اعاذنااهللا).

هـا حقـايق علمـي و قواعـد فكـري وعقلـي و        ي آزاد، عاقل و منصف، ايـن  اي شيعه
كـه خداونـد    اساسيات منطقي هستند، كه خواستم آنها را پيش روي تو بگذارم به اميد اين

د و مفيد گرداند، و به دور از تعصب، منّان تو را موفق به عمل به آنها و تفكر و انديشه زيا
گيري براي موروثيات آباء و اجداد، و يا متأثر شدن به محيط خانواده و  خودگيري وسخت

محيط زندگي به آنها فكر كني بدان اميد كه خداوند توفيق استفاده مثمر از آن را بـه شـما   
 دي است:عنايت فرمايد و به آنها بيانديشي، پس مسئوليت در اصل و اساس فر
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ايـم (و او را گروگـان    بند) بـه گـردنش آويختـه    ما اعمال هركسي را (همچون گردن«
امـه اعمـال او   ايم) و در روز قيامـت كتـابي را (كـه كارن    دار رفتارش ساخته كردار و عهده

(در آن روز بـدو گفتـه   . رسد آوريم كه گشوده به (دست) او مي است) براي وي بيرون مي
شود:) كتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت يـا شـقاوت خـويش را بـدان). كـافي       مي

 .»است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي
اش تمنـا و آرزوي   عهدار و مخلصي است كه براي بـرادران شـي   اين كالم برادر دوست

 يابند. كه دوستداران و مخلصان كم هم در زماني ها را دارد، آن نيل به همه خير و خوبي
 .نيهللا رب العامل ن احلمدأو آخر دعوانا 
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