
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 23/05/98تاریخ: 

 )علیهم السالم(موضوع: سه رکن الزم برای تبیین معارف اهلبیت 

 )سخنرانی در جمع اساتید و مبلغین ایام غدیر، کرمانشاه(

 فهرست مطالب این سخنرانی

 )سالم هللا علیه(سابقه و پیشینه والیت امیرالمؤمنین 

 )سالم هللا علیه(فرجام والیت امیرالمؤمنین 

 واجبی که مردم آن را ترک کردند!

 سه رکن الزم برای تبیین معارف اهلبیت )علیهم السالم(

 ماجرای کارتن های پر از نامه در واشنگتن

 آیا حضرت فاطمه زهرا از این کار راضی است؟!

 جمله ای بسیار عجیب از پیامبر اکرم )صلی هللا علیه وآله(

 ا مخالفین مباهله کنید!!درباره امیرالمؤمنین ب

 مقایسه یک دلیل بر خالفت امیرالمؤمنین)سالم هللا علیه( با یک دلیل بر خالفت ابوبکر

 «انت خلیفتی»دلیل شیعه: حدیث 

 دلیل اهل سنت: اقامه نماز توسط ابوبکر بجای پیامبر



 حکایتی شنیدنی از آیت هللا سبحانی

 ه( از نگاه قرآنوالیت و امامت امیرالمؤمنین )سالم هللا علی

 بررسی آیه والیت

 پاسخ از شبهات مطرح شده درباره آیه والیت

 شبهه اول: نزول آیه در حق امام علی را ابن ابی حاتم و طبری نقل نکرده اند!

 شبهه دوم: امام علی فقیر بود، انگشتر را از کجا آورده بود؟

 ب داردشبهه سوم: زکات دادن امام علی در نماز، منافات با حضور قل

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة 

علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا 

 کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللاالحمدلله الذی هدانا لهذا و ما 

گوییم. سپاس دیگر به این جهت که به ما هایش به ویژه نعمت والیت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

 توفیق داد در این ایام مبارک در خدمت شما عزیزان و گرامیان باشیم.

هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( و ایام دهه امامت و والیت را به پیشگاه مقدس موالیمان حضرت بقیة 

کنم. خدا را به آبروی امیرالمؤمنین مندان به اهلبیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک عرض میهمه عالقه

 دهیم پاداش ما را فرج موفور السرور موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم قرار بدهد؛ ان شاءهللا.سوگند می

به اصل بحث امامت و والیت و شبهات وهابیت بپردازم، چند نکته را به عنوان مقدمه اشاره من قبل از آن که 

 پردازم.کنم سپس به اصل مطلب میمی



 )سالم هللا علیه(سابقه و پیشینه والیت امیرالمؤمنین 

ر اینجا این مسئله اول، اهمیت امامت و والیت یا جایگاه امامت و والیت در شریعت اسالمی است. نکته آغازین د

است که تصور ما بر این است که بحث امامت و والیت توسط رسول گرامی اسالم در غدیر یا قبل از غدیر در جنگ 

تبوک، حدیث منزلت، در جنگ احزاب حدیث رایت، در جنگ خندق یا در قضیه حدیث دار مطرح شده است که 

 کند.را مطرح می در اولین روز اعالن رسالت رسول اکرم، حضرت سه موضوع اساسی

قولوا ال إله إال »فرمایند: کنند و میپرستی است که آن را بیان میموضوع اول بحث توحید و دست کشیدن از بت

 موضوع دوم اعالن رسالت خویش و موضوع سوم والیت امیرالمؤمنین است.. «هللا تفلحوا

فرمایند، یغ سّری و مخفیانه رسالتشان را علنی میبه عبارت دیگر در اولین روزی که پیغمبر اکرم بعد از سه سال تبل

 موضوع والیت امیرالمؤمنین مطرح است.

جلد « تاریخ طبری»در کتاب « طبری»کنند؛ به ویژه آقای این قضیه را علمای اهل سنت با سندهای معتبر نقل می

 کند.نقل می 321صفحه  3

تاریخی والیت است؛ حال آنکه قضیه والیت بسیار فراتر  ما آنچه با والیت آشنایی داریم، حداکثر این سیر جریان

بینیم بحث والیت امیرالمؤمنین ریشه در عالم از این مسائل است. اگر ما به منابع شیعه و سنی مراجعه کنیم، می

زر و قبل از خلقت عالم هستی دارد. قبل از آنکه انبیاء برای رسالتشان قدمی بردارند، موضوع والیت حضرت 

 لمؤمنین )سالم هللا علیه( مطرح است.امیرا

ابن »اثر « تاریخ دمشق»کنید کتب اهل سنت است. در کتاب هایی که مشاهده میعزیزان دقت کنند لیست کتاب

 هجری است که ذیل آیه شریفه: 571متوفای « عساکر

 )َو ْسَئْل َمْن َأْرَسلْنا ِمْن َقْبِلک ِمْن ُرُسِلنا(



 رستادیم بپرس.از رسوالنی که قبل از تو ف

 45(: آیه 43سوره زخرف )

روایتی بیان شده است. رسول اکرم آخرین پیغمبری است که مبعوث شده است. فاصله میان آخرین رسول تا 

 پیغمبر قبل از خود که حضرت عیسی باشند به عقیده شیعه پانصد سال و به عقیده اهل سنت ششصد سال است.

 فرمایند:کنند و میدارد که خداوند عالم به رسول اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( امر میاین چه معنایی 

 )َو ْسَئْل َمْن َأْرَسلْنا ِمْن َقْبِلک ِمْن ُرُسِلنا(

 از رسوالنی که قبل از تو فرستادیم بپرس.

ارد شده است که این آیه مربوط کنند وحال اینکه حضرت چه بپرسند و از کجا بپرسند، در روایتی که آقایان نقل می

به معراج رسول اکرم است که با پیامبران الهی دیداری داشتند و نمازی خواندند و بعد از نماز، جبرئیل از طرف 

 خداوند عالم این آیه را خواندند.

 )َو ْسَئْل َمْن َأْرَسلْنا ِمْن َقْبِلک ِمْن ُرُسِلنا(

 رسول گرامی اسالم از انبیاء سؤال کردند:

 «علی ما بعثوا»

 هدف بعثت شما چه بوده است؟

 «قال علی والیتک و والیة علی بن أبی طالب»



ها من األماثل، اسم المؤلف: أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبة ها وتسمیة من حلتاریخ مدینة دمشق وذکر فضل

ب الدین أبی سعید عمر بن غرامة ، تحقیق: مح1995 -بیروت  -هللا بن عبد هللا الشافعی، دار النشر: دار الفکر 

 9519، ح 241، ص 42العمری، ج 

در کتاب « خوارزمی»کند. آقای همین روایت را نقل می« تفسیر کشف البیان»در کتاب « ثعلبی»همچنین آقای 

 کند.همین روایت را نقل می 312صفحه « مناقب»

دارند که پیغمبر اکرم فرمود: من و علی نوری تعبیری « فضائل الصحابة»رئیس حنابله در کتاب « احمد بن حنبل»

 در محضر الهی بودیم، چهارده هزار سال قبل از آنکه حضرت آدم آفریده شود.

کند و از امام رضا )علیه السالم( نقل می 437جلد اول صفحه « کافی»در کتاب « کلینی»در منابع شیعه هم 

 نویسد:می

ٍد َو َوِصیِه َعِلی َواَلیُة َعِلی ع َمکُتوبٌَة ِفی َجِمیعِ » ِة ُمَحمَّ  « ُصُحِف اأْلَْنِبیاِء َو لَْن یْبَعَث اللَُّه َرُسوالا ِإالَّ ِبُنُبوَّ

 6، ح 437، ص 1الکافی، نویسنده: کلینی، محمد بن یعقوب، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 

است، مگر اینکه در سرلوحه آن رسالت رسول اکرم  طبق این روایت خداوند متعال هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده

 کند:کند و چنین تعبیر میروایت در این زمینه نقل می 22حدود « مرحوم صفار»و والیت امیرالمؤمنین باشد. 

 «َواَلیُتَنا َواَلیُة اللَِّه الَِّتی لَْم یْبَعْث نَِبیاا َقطُّ ِإالَّ ِبَها»

پیغمبری را مبعوث نکرده است، مگر اینکه بر نشر والیت ما و بشارت  والیت ما والیت هللا است و خدا هیچ

 آمدن ما موظف بوده است.

بصائر الدرجات فی فضائل آل محّمد صّلی هللا علیهم، نویسنده: صفار، محمد بن حسن، محقق / مصحح: کوچه 

 6، ح 75، ص 1باغی، محسن بن عباسعلی، ج 



 لیه()سالم هللا عفرجام والیت امیرالمؤمنین 

از سوره صافات  24این سابقه والیت و پیشینه والیت است. حال در خصوص فرجام والیت بازهم ذیل آیه شریفه 

 23دارد که در جلد « روح المعانی»که یکی از علمای بزرگ سلفی است، کتابی تفسیری به نام « آلوسی»آقای 

 نوسد:می 80صفحه 

 )َو ِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُؤُلون(

 را متوقف سازید که باید بازپرسی شوند. هاآن

 24(: آیه 37سوره صافات )

ها سؤال پرسیده شوند و از آنتمام مردم از حضرت آدم تا خاتم از اول خلقت تا پایان خلقت در قیامت متوقف می

 نویسد:کند. او میشود" چند عقیده نقل میشود. حال در خصوص اینکه "از چه چیزی سؤال میمی

 «سؤال عن العقائد واألعمال ورأس ذلک ال إله إال هللا ومن أجله والیة علی کرم هللا تعالی وجههأن ال»

سؤال از عقاید و اعمال است و رأس عقاید و اعمال ال إله إال هللا است و از اجل آن والیت علی بن أبی طالب 

 است.

: العالمة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اسم المؤلف

( وقفوهم إنهم 24، باب الصافات: )80، ص 23بیروت، ج  –األلوسی البغدادی، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی 

 مسؤولون

ره آن پیشینه والیت بود و این هم فرجام والیت است. ما در این زمینه روایات زیاد داریم. بنده تنها خواستم اشا

 کنم که بحث والیت امیرالمؤمنین بسیار فراتر از قضیه غدیر و امثال غدیر است.

 واجبی که مردم آن را ترک کردند! 



نکته دیگری که در اینجا مطرح است، تعبیری است که هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت داریم. روایت 

 چنین است:

ْوِم َو اْلَحجِّ َو اْلَواَلیةِ ُبِنی اْْلِْساَلُم َعلَی َخْمٍس َعلَی الصَّ » کاِة َو الصَّ  «اَلِة َو الزَّ

 اساس اسالم روی پنج محور استوار است؛ نماز و زکات و روزه و حج و والیت اهلبیت.

 «ٍء کَما ُنوِدی ِباْلَواَلیةِ َو لَْم یَناَد ِبَشی»

 در میان شرایع هیچ امری به اهمیت والیت نیست.

 «ْرَبٍع َو َتَرکوا َهِذِه یْعِنی اْلَواَلیةَفأََخَذ النَّاُس ِبأَ »

 مردم چهار مورد اول را گرفتند و مورد پنجم یعنی والیت اهلبیت را رها کردند.

 3، ح 18، ص 2الکافی، نویسنده: کلینی، محمد بن یعقوب، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 

ها های زیادی دارد که یکی از آناز علمای بزرگ عراق کتابیکی « محمد کردعلی»در کتب اهل سنت هم جناب 

 کند:یکی از صحابه پیغمبر اکرم نقل می« ابو سعید خدری»از  245صفحه  6است. او در جلد « خطط الشام»

 «أمر الناس بخمس فعلموا بأربع وترکوا واحدة»

 ند.مردم به پنج دسته مأمورند که چهار مورد را گرفتند و یکی را رها کرد

 «ولما سئل عن األربع قال: الصالة والزکاة وصوم شهر رمضان والحج»

 سؤال کردم که آن چهار مورد چیست؟ گفت: نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج.

 نویسد:سپس می



 «قیل: فما الواحد آلتی ترکوها؟»

 پرسیدم: موردی که مردم آن را ترک کردند کدام است؟

 «لبقال: والیة علی بن أبی طا»

 گفت: والیت علی بن أبی طالب.

 نویسد:سپس می

 «قیل له: وإنما لمفروضة معهن قال: هی مفروضة معهن»

د، کْرد َعلی )المتوفی:  هـ(، الناشر: مکتبة النوری، دمشق،  1372خطط الشام، المؤلف: محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ

 یعة، باب الش245، ص 6م، ج  1983 -هـ  1403الطبعة: الثالثة، 

 کنند:سؤال می« ابو سعید خدری»وقتی از « ابن مردویه»اثر « المناقب»جالب اینجاست که در کتاب 

 «فما الواحدة اّلتی ترکوها؟»

 واجبی که مردم آن را ترک کردند کدام است؟

 «قال: والیة علی بن أبی طالب»

 او گفت: والیت علی بن أبی طالب.

 «وإّنها مفترضة معهّن؟»

 ی بن أبی طالب در ردیف سایر فرایض واجب است؟آیا والیت عل

 «قال: نعم»



 گفت: بله.

 «قال: فقد کفر الناس!!»

 پرسید: با رها کردن والیت مردم کافر شدند!!

 «قال: فما ذنبی!»

 گفت: گناه من چیست!

ن حرز الدین، مناقب علی بن أبی طالب؛ أحمد بن موسی ابن مردویه األصفهانی، تحقیق: عبد الرزاق محمد حسی

 48، ح 72ش، ناشر: دار الحدیث، ص  1382 - 1424چاپ: الثانیة، سال چاپ: 

گوید: "به من چه ارتباطی دارد؟ ما موظف هستیم سخن پیغمبر اکرم را برای مردم بگوییم می« ابو سعید خدری»

 کنم.اندازه اکتفا میو پاسخگوی اعمال و کردار مردم نیستیم." در این زمینه سخن زیاد است و من به همین 

 )علیهم السالم(سه رکن الزم برای تبیین معارف اهلبیت 

اگر ما بخواهیم معارف اهلبیت را چه در مدارس دینی یا دانشگاه یا جامعه شیعی یا جامعه سنی یا فضای مجازی 

مقاله یا کتاب خوب باید تبیین کنیم، معتقدم با توجه به تجربیاتی که بنده دارم یک برنامه یا سخنرانی یا کالس یا 

 سه ویژگی داشته باشد.

است. ما معارف اهلبیت را آنگونه که هست برای  تبیین و معرفت افزاییما مثلثی را ترسیم کنیم که یک ضلع آن 

بینید مخالفین ما است. شما در هر حوزه ورود پیدا کنید، می شبهه زداییمردم بیان کنیم. ضلع دیگر این مثلث 

 ای ندارد. ی را دارند. اگر تبیین داشته باشید، اما شبهه زدایی نداشته باشید هیچ فایدهشبهات متعدد



های شما را زیر سؤال آورید، اما او هم با دو یا سه شبهه تمام حرفکنید و چندین دلیل میشما خود را خسته می

ندارد. این دو امر معرفت افزایی و  ایکند. لذا تبیین بدون پاسخگویی به شبهات هیچ فایدهاثر میبرد و بیمی

 شبهه زدایی الزم و ملزوم یکدیگر هستند.

دهیم آوریم و شبهاتی که نسبت به آن دو دلیل هست را پاسخ میما به جای آنکه ده دلیل مطرح کنیم، دو دلیل می

هان جوانان ما را شبهه تا دیگر شیاطین نتوانند در حوزه پاسخگویی به شبهات میدان را خالی ببینند و جامعه و اذ

 باران کنند.

بینید که در حوزه پاسخگویی به شبهات ائمه اطهار )علیهم السالم( بیش از تبیین اهمیت دادند. به عنوان ما می

 فرماید:مثال ما در رابطه با تبیین روایات زیاد داریم. امام رضا )علیه السالم( می

 «َرِحَم اللَُّه َعْبداا َأْحیا َأْمَرنَا»

 کنند.خدا رحمت کند کسانی که امر ما را احیا می

 «َفُقْلُت لَُه َو کیَف یْحیی َأْمَرکمْ »

 شود؟راوی عرضه داشت: چگونه معارف شما احیا می

َبُعونَا»  «َقاَل یَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو یَعلُِّمَها النَّاَس َفِإنَّ النَّاَس لَْو َعِلُموا َمَحاِسَن کاَلِمَنا اَلتَّ

های کالم ما را ببینند دهند، زیرا اگر مردم زیباییگیرند و به مردم یاد میفرمود: علوم ما را یاد می حضرت

 کنند.از ما تبعیت می
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شود. کالم اهلبیت اختیار جذب کالم اهلبیت میهای کالم اهلبیت را ببینند، بیزیباییبه فرموده امام رضا اگر مردم 

 کند.نور دارد و نورانیت ایجاد می

 ماجرای کارتن های پر از نامه در واشنگتن 

مسافرت چهل روزه به آمریکا داشتم. در آنجا جلسات متعددی با جوانان شیعه، سنی، وهابی و  1390من در سال 

گفتند: در ن دانشجویان و اساتیدی که از تورنتو کانادا برای دیدار با ما آمده بودند داشتیم؛ همه به اتفاق میهمچنی

 شوند.اختیار جذب میغرب جوانان تحصیل کرده با شنیدن معارف اهلبیت بی

سال است  که از طرف مقام معظم رهبری حدود پانزده« بحرینی»جناب آقای « ISA»در واشنگتن مرکز اسالمی 

 های زیادی در آنجا بود.متری برد که کارتن 18که در آنجا هستند، بنده را به یک اتاق 

ها ها نامه است که از ایالتهای مختلف آمریکا آمده است. در این نامهها را باز کرد و گفت: تمام این کارتناو کارتن

 ها بفرستیم.ر رابطه با معرفی شیعه برای آندی یا کاست یا جزوه یا مقاله داز ما خواهش کردند که یک سی

کنند و در فرستیم، بعد از یک یا دو ماه ما را نامه باران میگفت: وقتی برای یک منطقه ده، بیست جزوه میاو می

 کنند.های متعدد و مختلف از ما تشکر مینامه

جزوه فرستادیم. بعد از فرستادن این جزوات هاست، چند ترین زندانها که تقریباا یکی از بزرگما به یکی از زندان

دیدیم که این افراد از ما تشکر کردند و تشیع خود را اعالم کردند. بعضی از زندانیان بعد از پایان مدت زندان قبل 

ها را به مذهبی که با فطرت بشر مطابق است و کنند که ما آنآیند و از ما تشکر میاز رفتن به منزل به اینجا می

 گوی ندای باطنی است، معرفی کردیم.پاسخ



های مسیحی این است که ما از رفتن به کلیسا و شنیدن سخنان تکراری و سخن غالب جوانان و تحصیل کرده

های دینی که بتواند خأل دینی و مذهبی و فطری ما ضد عقل و متناقض روحانیت مسیحی خسته شدیم. تنها آموزه

 فتیم.را پاسخ بدهد را در معارف شیعه یا

 آیا حضرت فاطمه زهرا از این کار راضی است؟!

َبُعونَا»فرماید: لذا امام رضا )علیه اسالم( می البته دقت داشته باشید . «َفِإنَّ النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَحاِسَن کاَلِمَنا اَلتَّ

ع به ناسزاگویی، فحش دادن و ها یا فضای مجازی یا باالی منبر شروبعضی از افراد در رسانه! «َمَحاِسَن کاَلِمَنا»

 کنند که محاسن کالم اهلبیت نیست.اهانت کردن به مقدسات دیگران می

ها به نام شیعه، فحش و توهین به مقدسات اهل سنت را شیوه بنده معتقدم افرادی که امروز در بعضی از رسانه

 خودشان قرار دادند، خطرشان برای شیعه بیش از وهابیت است.

نترنت کلیپ "اسپایکر" را جستجو کنید. شاید دویست سایت کلیپ اسپایکر را گذاشتند. داعش روز دوم شما در ای

یا سوم تصرف موصل در دانشکده افسری هزار و هفتصد دانشجو را در یک روز قتل عام کرد. وقتی که اسلحه را 

 !!!«هذا انتقام عائشة فی النار»گوید: گذارد، میبر روی شقیقه جوان شیعه می

به تعبیر مقام معظم رهبری همان شیعه انگلیسی روز مرگ عایشه جشن گرفت، « یاسر الحبیب»دو سال قبل 

نتیجه این شد که در یک روز هزار . «عائشة فی النار، عائشة فی النار»گفت: زد و میلباس قرمز پوشید، کف می

قام همان جشنی است که شما گرفتید. آیا حضرت و هفتصد تن از جوانان شیعه را قتل عام کردند و گفتند: این انت

 فاطمه زهرا از این کار راضی است؟! وهللا خیر.

های علمیه کابل داشتم. یکی از اساتید ای با اساتید حوزهبنده سفری به کابل پایتخت افغانستان داشتم. جلسه

گفت: من خودم داخل اتوبوس بودم که هم در حوزه و هم در دانشگاه تدریس داشت، می« دکتر نوری»آنجا به نام 



ها دو تن از آمدیم. چند تن از اعضای گروه طالبان جلوی ماشین ما را گرفتند. آنکه به سمت مزار شریف می

جوانان شیعه را از ماشین پیاده کردند و جلوی چشم همسر و فرزندانش به قدری گلوله زدند که بدنشان همانند 

 النه زنبور شد.

فحش هایی که در این  بگویید پاسخ« شیخ حسن اللهیاری»ها داخل ماشین آمد و گفت: به نیکی از اعضای آ

 کرد و اشکش جاری بود.این قضیه را نقل می« دکتر نوری»دهی همین است!! شبکه به عمر و ابوبکر و عایشه می

فرماید: دشمنان امام رضا )علیه السالم( می. «َبُعوَناَفِإنَّ النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَحاِسَن کاَلِمَنا اَلتَّ »فرماید: امام رضا می

کنند تا مردم را به ما کنند و در میان مردم منتشر میما روایاتی از قول ما در مذمت خلفا و اهل سنت جعل می

 بدبین کنند.

ی است. حضرت در رابطه با پاسخ گویی به شبهات تعبیری که امام صادق )علیه السالم( دارد، تعبیر بسیار زیبای

 فرماید:می

ْغرِ » الَِّذی یِلی ِإْبِلیَس َو َعَفاِریَتُه یْمَنُعوُهْم َعِن اْلُخُروِج َعلَی ُضَعَفاِء ِشیَعِتَنا  -ُعلََماُء ِشیَعِتَنا ُمَراِبُطوَن ِفی الثَّ

 «َو َعْن َأْن یَتَسلََّط َعلَیِهْم ِإْبِلیُس َو ِشیَعُتُه َو النََّواِصُب 

روان ما همانند مرزدارانی هستند که تمام وقت در برابر ابلیس و لشگرهایش صف کشیده دانشمندان پی

کنند، و نیز از تسّلط ها به افرادی از شیعیان ما که قدرت دفاع از خود ندارند جلوگیری میو از یورش آن

 کنند.ها پیشگیری میابلیس و پیروان ناصبی او، بر آن

کند؛ به معنای کسی که در سرمرز بیست و چهار ساعته تعبیر می «ُمَراِبُط »به  دقت داشته باشید عرب از مرزبان

 بیدار است و مراقب است دشمن وارد مرز داخل نشود.

ْرک َو اْلَخَزَر َأْلَف َأْلِف » وَم َو التُّ ْن َجاَهَد الرُّ ةٍ َأاَل َفَمِن اْنَتَصَب لَِذلِک ِمْن ِشیَعِتَنا کاَن َأْفَضَل ِممَّ  «َمرَّ



اند هزار هزار بار باالتر ای که چنین خود را در معرض دفاع قرار دادهگاه باشید ارزش آن دانشمندان شیعهآ

 کنند.از سپاهیانی است که در برابر هجوم دشمنان اسالم از کّفار روم و ترک و خزر پیکار می

یَنا َو َذلِک یْدَفُع َعْن َأبْ »   «َداِنِهمأِلَنَُّه یْدَفُع َعْن َأْدیاِن ُمِحبِّ

زیرا دانشمندان نگهبانان عقاید و فرهنگ اسالم و مدافع دین دوستان ما هستند در حالی که مجاهدان 

 حافظ مرزهای زمینی هستند.
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 ابه من الحجاج و الجدالفصل فی ذکر طرف مما أمر هللا فی کت

به فرموده حضرت هرکدام از شیعیان ما در حوزه پاسخ به شبهات مسئولیت بپذیرد و در این زمینه کار انجام دهد 

از یک میلیون رزمنده در میدان نبرد افضل است. ارزش دین در مقایسه با خاک یک به میلیون است، نه یک به 

 یک یا یک به ده.

کنم. لذا معرفت افزایی یات الی ماشاءهللا داریم. من خیلی زیاد شما را در این زمینه معطل نمیما در این زمینه روا

ای ندارد. حتماا باید در کنار معرفت افزایی، شبهه زدایی هم باشد. شما در هر که شبهه زدایی نباشد هیچ فایده

ها و صدها شبهه یا دیگر فرق انحرافی ده بینید که اهل سنت یا وهابیتروایتی در رابطه با اهلبیت بیاورید، می

 مطرح کردند.

ریزند. بر فرض ها یک مرتبه پانصد شبهه را میزنید، آنوقتی که شما دو، سه جلسه در حوزه مهدویت حرف می

اساس باشد، اما پنجاه شبهه اساسی وارد شده است که ما باید خود را به از این تعداد چهارصد و پنجاه شبهه بی

 ها پاسخ بدهیم.بیندازیم و به آنزحمت 



شود. مالحظه کنید شنود ذهنش متزلزل میاگر به این شبهات پاسخ ندهیم، اگر یک بچه شیعه این شبهات را می

ترین دغدغه ائمه اطهار )علیهم السالم( تربیت شاگرد در حوزه پاسخگویی به شبهات و مناظرات بوده یکی از بزرگ

 است.

ه مطرح کنم امام باقر و امام صادق و امام رضا و امام حسن عسکری چه افراد و نیروهای اآلن فرصت آن نیست ک

قدرتمندی را برای پاسخگویی به شبهات و مناظره با مخالفین و نواصب و دیگر فرق انحرافی در عصر ائمه اطهار 

 )علیهم السالم( تربیت کرده بودند.

نوجوانی که هنوز موی « هشام بن حکم»این تعداد شاگرد، وقتی  امام صادق چهار هزار شاگرد داشتند که از میان

 فرمایند:شکفد و میبینند، گل از گلشان میصورتش درنیامده را می

 «َفَقاَل ِهَشاٌم َو َربِّ اْلکْعَبةِ »

 حضرت در این هنگام فرمود: به خدای کعبه قسم که هشام آمد.

مؤمن »و « زراره»ا بگیرد. در مجلسی که تمام بزرگان از تواند با دیدن او جلوی خوشحالی خود رحضرت نمی

شود، حضرت او را در کنار خود جای وارد می« هشام»و دیگران نشستند وقتی « محمد بن مسلم»و « الطاق

 فرماید:دهد و میمی

 «نَاِصُرنَا ِبَقْلِبِه َو لَِساِنِه َو یِده»

 گر ماست.هشام با قلب و زبان و دستش یاور و یاری

کند. حضرت با تمام توان از کیان اهلبیت )علیهم السالم( دفاع می« هشام»مراد از فرمایش حضرت این است که 

 فرماید:سپس می

َفاَعُة ِمْن َوَراِئَها ِإْن َشاَء اللَّه» لََّة َو الشَّ ِق الزَّ  «ِمْثُلک َفْلیکلِِّم النَّاَس َفاتَّ



 بپرهیز که شفاعت ما پشت سر توست.مانند تویی باید با مردم بحث کند. از لغزش 
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 است که در مورد او وارد شده است:« محمد طیار»از میان این چهار هزار شاگرد تنها 

 «أن أبا جعفر علیه السالم کان یباهی بالطیار»

العالمة الحلی، نویسنده: عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، محقق / مصحح: بحرالعلوم، محمدصادق،  رجال

 محمد الطیار 64، باب 150ص 

 کند.رسد که امام صادق )علیه السالم( به وجود یکی از شاگردان خود چنین افتخار میکار به جایی می

های علمی شیعه در عصر صادقین ان همگی یکی از استوانهو دیگر شاگرد« محمد بن مسلم»و « زراره»با اینکه 

فرماید: ای دارد که امام معصوم میبودند، اما بحث مناظره و دفاع از حوزه عقاید و پاسخ به شبهات جایگاه ویژه

 ها از یک میلیون مجاهد افضل است.یک نفر از آن

ه در این زمینه نیرو تربیت کنیم. متأسفانه ما در بنابراین دوستان عزیز یکی از وظایفی که ما داریم این است ک

خواهیم ها یا دیگر مراکز در این حوزه بسیار کم کار کردیم. فردای قیامت چه جوابی میهای علمیه یا دانشگاهحوزه

دانیم. بنابراین این دو مسئله حتماا باید کنار نزد حضرت صدیقه طاهره اولین شهیده خاکریز والیت بدهیم، نمی

 م باشد.ه

 )صلی هللا علیه وآله(جمله ای بسیار عجیب از پیامبر اکرم 

است. شما سی، چهل روایت  تهاجم و حملهیا  روشنگریضلع سوم این مثلث که بازهم در این حوزه ضرورت دارد 

آورید، و طرف مقابل بیست، سی آیه و روایت برای اثبات خالفت ابوبکر برای اثبات امامت امیرالمؤمنین می

 آورد.می



ماند که حرف من شیعه را بپذیرد یا حرف عالم سنی را بپذیرد، زیرا او هم از قرآن و سنت دلیل جوان معطل می

 ها هم دست به کار شدند.ها که بیکار ننشستند و آنآورد. آنمی

آورد. اگر میاگر شما بیست آیه در خصوص امیرالمؤمنین از قرآن کریم آوردید، او سی، چهل آیه از قرآن کریم 

گوید: حرف کند و میآورد و به قول ما طالب وجه جمعی درست میآورید، او چهل روایت میشما ده روایت می

شما هم درست است و علی بن أبی طالب هم خلیفه است. دالیل شما هم خوب است و دالیل ما هم خوب است. 

 ؟ هم ادله شما خوب است و هم ادله ما خوب است.علی خلیفه چهارم و ابوبکر خلیفه اول است. چه اشکالی دارد

کنید، باید خالفت دیگران کند. وقتی که شما خالفت امیرالمؤمنین را اثبات میاو با این روش شما را خلع سالح می

را نفی کنید. شما باید اثبات کنید که غیر از امیرالمؤمنین کسی صالحیت منصب خالفت را ندارد، اما عرض کردم 

 فرماید:م رضا میکه اما

َبُعونَا»  «َفِإنَّ النَّاَس لَْو َعِلُموا َمَحاِسَن کاَلِمَنا اَلتَّ

 فرماید:شما نه با فحش و توهین و اهانت باید خالفت امیرالمؤمنین را ثابت کنید، زیرا قرآن کریم می

 )ُقْل هاُتوا ُبْرهانَکْم ِإْن کْنُتْم صاِدِقین(

 د را )بر این موضوع( بیاورید.گوئید دلیل خوبگو اگر راست می

 111( آیه 2سوره بقره )

 فرماید:پیغمبر اکرم با آن عظمت که اشرف خالیق است، در مناظره با مخالفین می

 )َو ِإنَّا َأْو ِإیاکْم لََعلی ُهدی َأْو ِفی َضالٍل ُمِبین(

 و ما یا شما بر )طریق( هدایت یا در ضاللت آشکاری هستیم.



 24ه (: آی34سوره سبأ )

فرماید: بیایید با هم گفتگو کنیم. شاید ما گمراه هستیم و شما در هدایت هستید که در این صورت ما حضرت می

فرماید: یا من گمراه هستم زنند. خیلی عجیب است!! حضرت میرا راهنمایی کنید. پیغمبر اکرم این حرف را می

 ت و شما گمراه هستید که من باید شما را هدایت کنم.و شما در هدایت هستید که مرا هدایت کنید یا من در هدای

گویند اشتباه گوییم وحی منزل است و هرچه دیگران میمنطق قرآن این است، نه اینکه اصرار کنیم آنچه ما می

است و چندین ناسزا هم بدهیم. چنین نیست، بلکه وقتی بحث خالفت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار را مطرح کردیم 

 ها را نقد علمی کنیم.های آنها چه حرفی برای گفتن دارند. ما هم باید حرفیم که آنباید ببین

 درباره امیرالمؤمنین با مخالفین مباهله کنید!!

دارد که اعتقادات « تصحیح اعتقادات اْلمامیة»کتابی به نام « مرحوم شیخ مفید»کنم. ای عرض میبنده تنها نمونه

های علم رجال را رد ها و قنطرهاو در این کتاب روایاتی آورده است که به قول ما پل شیعه را در اینجا آورده است.

 کرده است. روایت چنین است:

 «کلم الناس و بین لهم الحق الذی أنت علیه»

 با مردم حرف بزنید و از نعمت والیت که خداوند به شما تفضل کرده است را برای مردم بیان کنید.

 «لتی هم علیهاو بین لهم الضاللة آ»

 دیگران که راه ضاللت را پیمودند و جاهل و ناآگاه هستند را هم بیدار کنید.

 فرماید:این فرمایش ائمه اطهار همانند فرموده آیه شریفه است که می

 )َو ِإنَّا َأْو ِإیاکْم لََعلی ُهدی َأْو ِفی َضالٍل ُمِبین(



 فرماید:حضرت سپس می

 «طالب عو باهلوهم فی علی بن أبی »

 در مورد امامت علی بن أبی طالب بحث و مناظره و مباهله کنید.

، فصل فی 71تصحیح اعتقادات اْلمامیة، نویسنده: مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح: درگاهی، حسین، ص 

 النهی عن الجدال

ؤمنین با مخالفین مراد حضرت این است که اگر بحث علمی نتیجه نداد و مناظره کفایت نکرد، درباره امیرالم

مباهله کنید. مباهله یکی از معجزات اسالم است، به طوری که اگر دو نفر با هم مباهله کنند خداوند عالم شخص 

 کند.باطل را فی المجلس نابود می

 با یک دلیل بر خالفت ابوبکر  )سالم هللا علیه(مقایسه یک دلیل بر خالفت امیرالمؤمنین

اینجا آوردم؛ ادله شیعه بر خالفت امیرالمؤمنین و ادله اهل سنت بر خالفت ابوبکر را مطرح ای را در بنده تنها نمونه

 انگیز است.ساز و فتنهکردم. بحث علمی که مشکل ندارد، بلکه فحش و ناسزا و اهانت مشکل

 «انت خلیفتی»دلیل شیعه: حدیث 

با سند « طبری»طالب خلیفه من است.  به عنوان مثال در حدیث خالفت پیغمبر اکرم فرمودند که علی بن أبی

کند که رسول اکرم در اولین جلسه اعالن رسالت خالفت امیرالمؤمنین را مطرح کردند.  آقای صحیح نقل می

 با سند صحیح آورده است که پیغمبر اکرم فرمودند:« حاکم نیشابوری»

 «وأنت خلیفتی»

 نویسد:در ادامه می



 «أنت ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة»

مستدرک علی الصحیحین، اسم المؤلف: محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری، دار النشر: دار الکتب ال

 4652، ح 143، ص 3م، الطبعة: األولی، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، ج  1990 -هـ  1411 -بیروت  -العلمیة 

 نویسد:می« احمد بن حنبل»همچنین 

 «وأنت خلیفتی»

 یسد:نوسپس می

 «وقال له رسول هللا أنت ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة»

 - 1403 -بیروت  -فضائل الصحابة، اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشیبانی، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 1168، ح 684، ص 2، الطبعة: األولی، تحقیق: د. وصی هللا محمد عباس، ج 1983

من »در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»صحیح نقل شده است. از میان کتب شیعه این روایت هم با سند صددرصد 

 کند که حضرت فرمود:از نبی گرامی نقل می« ابن عباس»نویسد که می« ال یحضره الفقیه

 «یا َعِلی َأْنَت وصیی َأْوَصیُت ِإلَیک ِبأَْمِر َربِّی َو َأْنَت َخِلیَفِتی اْسَتْخَلْفُتک ِبأَْمِر َربِّی»

ی! تو وصی من هستی. به امر خدای عالم تو را خلیفه خودم کردم و تو به امر پروردگار خلیفه من یا عل

 هستی.

، ح 179، ص 4من ال یحضره الفقیه، نویسنده: ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 

5405 



وارد شده است که پیغمبر « صفار»اثر « رجاتبصائر الد»روایت از نظر سند کامالا صحیح است. همچنین در کتاب 

 اکرم به امیرالمؤمنین فرمود: یا علی! تو برادر و صاحب و رفیق و وصی و خلیفه من در امت من هستی.

ای هم از کنید این ادله شیعه هم از کتب شیعه و هم از کتب اهل سنت است. حال نمونههمانطور که مالحظه می

 ها چه نظری دارند.م که آنآوریم تا ببینیاهل سنت می

اهل سنت « قاضی عبدالجبار معتزلی»یکی از قهرمانان علم کالم اهل سنت است. شاید بعد از « تفتازانی»آقای 

هردو اثر ایشان « شرح مقاصد»و « مقاصد»تاز میدان کالم است. کتاب ندارند. او یکه« تفتازانی»کسی همانند 

 است.

 ط ابوبکر بجای پیامبردلیل اهل سنت: اقامه نماز توس

نویسد: یکی از ادله قوی و محکمی که ما معتقدیم ابوبکر خلیفه است، این است که پیغمبر اکرم در آخرین او می

به ابوبکر دستور دادند که « مقداد»و « ابوذر»و « سلمان»و « ابن عباس»لحظه عمرش در حضور امیرالمؤمنین و 

 به جای خودشان نماز بخواند.

دادند که نماز بخواند؟! پیغمبر اکرم ابوبکر یان اصحاب افضل از ابوبکر بود، آیا پیغمبر اکرم به او دستور میاگر در م

 انصافی نیست؟را برای امامت دین ما معین کرد. آیا ما نباید او را برای امامت دنیای خود معین کنیم؟ آیا این بی

کنیم. ا از امامت در نماز، امامت در مردم را استفاده میگوید: مزند و میمی« بدرالدین عینی»همین حرف را 

 همین تعبیر را دارد.« ابوالحسن اشعری»یکی از فقهای بزرگ اهل سنت همین تعبیر را دارد. آقای « سرخسی»

 گوید: باالترین دلیل ما برای اینکه ابوبکر خلیفهگوید: این حرف باید با آب طال نوشته شود. او میمی« ابن کثیر»

 است، این است که در جای پیغمبر اکرم نماز خوانده است.

 



 حکایتی شنیدنی از آیت هللا سبحانی

کردند که من با حدود شصت تن از علمای اهل سنت مسافرتی داشتم به حلب که علما آیت هللا سبحانی نقل می

ه پیرمرد بود، شروع به نصیحت از سوریه و مصر آمده بودند. ما نشسته بودیم که یکی از علمای دانشگاه األزهر ک

بینید خالفت ما کرد و گفت: جناب آقای سبحانی! شما شیعیان بیراهه و اشتباه رفتید. اگر مقداری دقت کنید می

 ابوبکر مثل آفتاب روشن است. انکار خالفت ابوبکر همانند انکار آفتاب در روز روشن است. 

برای نماز خواندن انتخاب کردند. اگر در میان صحابه علی بن أبی  پیغمبر اکرم در میان این همه صحابه، ابوبکر را

 دادند تا در جایشان نماز بخواند.طالب افضل از ابوبکر بود، به ایشان دستور می

 او حدود نیم ساعت حرف زد و من در آخر گفتم: شیخنا! تمام فرمایشات شما صحیح است ولکن؛

 «إن الرجل لیهجر»

 .گویداین مرد هذیان می

 -منهاج السنة النبویة، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة 

 19، ص 6، الطبعة: األولی، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ج 1406

چ حرفی وقتی که این حرف را گفتم، همه شروع به خندیدن کردند. او سرش را پایین انداخت و تا آخر جلسه هی

قلم  دانید رسول گرامی اسالم در آخرین لحظات حیاتش دو دستور دادند. اول اینکه فرمودند:نزد. همانطور که می

 و کاغذی بیاورید تا؛

ا »   «َأْكُتْب لَُكْم ِكَتاباا لَْن َتِضلُّوا بَْعَدُه َأبَدا

 کتابی بنویسم که بعد از آن هیچگاه گمراه نشوید.



الجامع الصحيح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , 

 4169، ح 1612، ص 4، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ج 1987 - 1407 -بيروت  -اليمامة 

چطور وقتی که پیغمبر اکرم فرمود قلم و کاغذی . «هجرإن الرجل لی»مردم به جای آنکه قلم و کاغذ بیاورند، گفتند: 

گوید. حال وقتی که پیغمبر بیاورید تا چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید، ادعا کردند که پیغمبر اکرم هذیان می

 اکرم دستور داد ابوبکر در جای ایشان نماز بخواند، اقوی دلیل شما شد؟! 

طرف مقابل را خلع سالح کردند و همه اطرافیان شروع به  «إن الرجل لیهجر»لذا حاج آقای سبحانی با یک جمله 

دهند که قلم و کاغذی بیاورید تا برای شما خندیدن کردند. یک بام و دو هوا! وقتی که پیغمبر اکرم دستور می

ضرت به ابوبکر گوید. حال وقتی که حکنند که پیغمبر اکرم هذیان میچیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید ادعا می

 کنند.دهند آن را دلیل افضلیت ابوبکر حساب میدستور نماز خواندن می

پرسیم کجا آمده است که پیغمبر اکرم به ابوبکر فرمودند ما با این افراد کاری نداریم و دعوا هم نداریم. ما فقط می

 .که نماز بخواند. بحث ما بحث علمی است و دعوا و مرافعه و توهین هم نداریم

فرمایش شما صحیح است، اما مصدر کارتان را به ما بگویید تا ببینیم قضیه دستور پیغمبر اکرم مبنی بر نماز 

 ابوبکر کجا بوده است.

گوییم که باز کنیم و با هم آمده است. ما هم می« صحیح بخاری»کنند که این فرمایش در کتاب ها ادعا میآن

 وارد شده است:« صحیح بخاری»بخوانیم تا قضیه روشن شود. در کتاب 

 «ُمُروا َأبَا بَکٍر یَصلِّی ِبالنَّاِس »

 به ابوبکر بگویید که با مردم نماز بخواند.



آیا تنها همین کلمه است یا ذیل آن را هم دارد؟ امکان ندارد که شما اول روایت را قبول داشته باشید، اما ذیل آن 

 را رها کنید.

هللا »بوبکر رفت و شروع به نماز خواندن کرد. پیغمبر اکرم متوجه شد و صدای در ذیل روایت وارد شده است که ا

را شنید، در صورتی که به قدری حالشان خراب بود که توان راه رفتن نداشتند. حضرت یک دست در گردن  «اکبر

 شد.و دست دیگر در گردن امیرالمؤمنین داشتند و پاهایشان هم بر زمین کشیده می« عباس»

 « یَهاَدی بین َرُجلَیِن َوِرْجاَلُه تخطان فی األرضَفَقامَ »

 شد.هایشان در گردن دو نفر بود و پاهایشان بر زمین کشیده میدست

کنند که خواستیم، چه شد!! آقایان اهل سنت ادعا میحضرت، ابوبکر را کنار زدند و نشستند نماز خواندند. چه می

 اندند. چطوری؟هم پیغمبر اکرم و هم ابوبکر هردو نماز خو

ا»  «وکان رسول اللَِّه یَصلِّی َقاِعدا

 خواندند.پیغمبر اکرم نشسته نماز می

 «یْقَتِدی أبو َبکٍر ِبَصاَلِة رسول اللَِّه َوالنَّاُس ُمْقَتُدوَن ِبَصاَلِة أبی َبکرٍ »

 دند.ابوبکر به نماز پیغمبر اکرم اقتدا کرده بود و مردم هم در نماز به ابوبکر اقتدا کرده بو

الجامع الصحیح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی، دار النشر: دار ابن کثیر, 
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عت داشته است. این حرف در قوطی هیچ عطاری مراد از این روایت این است که یک نماز جماعت دو امام جما

سال رسالت و هزار و چهارصد سال که از اسالم گذشته است، تا به حال هیچ جا  23شود. در طول یافت نمی

 ندیدیم یک نماز جماعت دو امام داشته باشد.

بکر اقتدا کردند!! پیغمبر خواند، ابوبکر به پیغمبر اکرم اقتدا کرد و مردم هم به ابوپیغمبر اکرم نشسته نماز می

 خواندند و مردم ایستاده بودند.اکرم نشسته نماز می

خوانند، اقتدا به امام جماعِت نشسته، یا صحیح است و یا باطل است. اگر نماز صحیح مردمی که ایستاده نماز می

از اقتدا به ابوبکر است. و است، چرا همه صحابه به پیغمبر اکرم اقتدا نکردند؟ قطعاا اقتدا به پیغمبر اکرم افضل 

اگر اقتدای قائم به قائد باطل است، نماز ابوبکر که ایستاده است به پیغمبر اکرم که نشسته است باطل است. 

 اقتدای به باطل هم باطل است.

کنیم، باید ببینیم که طرف مقابل چه حرفی برای عرض کردم وقتی که ما بحث خالفت امیرالمؤمنین را مطرح می

هایشان را ببینیم. جالب اینجاست که در حدیث قبل هایشان را بشنویم و بحثدارند. ما باید خوب حرفگفتن 

 نوشته است:

کِبیرَ »  «وأبو َبکٍر یْسِمُع الناس التَّ

 وقتی که پیغمبر اکرم برای نماز آمدند، ابوبکر مکبر شده بود.

ل أبو عبدهللا البخاری الجعفی، دار النشر: دار ابن کثیر, الجامع الصحیح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعی

 680، ح 251، ص 1، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، ج 1987 - 1407 -بیروت  -الیمامة 

ترین دلیل ما نماز ابوبکر است که همانند آفتاب روشن است. این هم از نماز ترین و محکمکنید قویشما ادعا می

 ر که داستانش روشن شد!! ما باید به این شکل بحث کنیم.ابوبک



گوید: اصالا کسانی که به این قضیه خود می« ابن حزم أندلسی»آقایان خودشان بر این روایت اشکال کردند. 

 زنند. ماجرای نماز خواندن ابوبکر به جای پیغمبر اکرم صحیح نیست.اساس میهای بیکنند، حرفاستدالل می

گوید: نماز خواندن به جای کسی که دلیل بر خالفت کند و میهم همین بحث را مطرح می« ه حرانیابن تیمی»

 نیست. هرکسی که استدالل کرده، راه اشتباهی طی کرده است.

گویند: اگر قرار باشد امام جماعت بودن به جای پیغمبر اکرم دلیل بر خالفت باشد، جالب اینجاست که آقایان می

اولی است. او هم به دستور پیغمبر اکرم امام بوده و هم پیغمبر اکرم به او اقتدا کرده « عوف عبدالرحمن بن»

 است.

نماز خوانده است. ما در طول « عبدالرحمن بن عوف»گوید: پیغمبر اکرم پشت سر به صراحت می« امام شافعی»

. بنابراین اگر نماز خواندن به بیست و سه سال سراغ نداریم که پیغمبر اکرم پشت سر کسی نماز خوانده باشد

هم به جای پیغمبر اکرم نماز خوانده و هم پیغمبر « عبدالرحمن بن عوف»جای پیغمبر اکرم دلیل بر خالفت است، 

 اکرم به او اقتدا کرده است.

د، گویها ورود پیدا کنیم اساسی خواهد شد. "تبیین، دفاع و هجمه." و یا "شیعه میاگر ما به این صورت در بحث

 گری."پرسد." و یا با اصطالح "معرفت افزایی، شبهه زدایی و اطالع رسانی و روشندهد، شیعه میشیعه پاسخ می

اگر ما با این ویژگی بحث معارف اهلبیت را بیان کنیم، موفق خواهیم بود. شاید مقداری زحمت داشته باشد، زیرا 

کنید، مخاطب شما با دست پر شما سخنرانی مییک سخنرانی سی، چهل ساعت مطالعه نیاز دارد. وقتی که 

ای توان ورود به ذهن او کنید که هیچ شبههکنید و آنچنان او را مجهز میرود. شما آنچنان ذهن او را آپدیت میمی

 کند.را پیدا نمی



شود. می ها چندین شبهه پیدا کرد ذهنش متزلزلحال اگر تنها روی معرفت افزایی کار کنیم، وقتی فردا در سایت

ای ندارد. همینطور روشنگری بدون شبهه زدایی و معرفت افزایی همچنین شبهه زدایی بدون معرفت افزایی فایده

 ای ندارد.فایده

 شبهه زدایی، ضلع دیگر آن معرفت افزاییموفقیت در برخورد با مخالفین در مثلث مقدسی است که یک ضلع آن 

 ا در تبیین معارف اهلبیت )علیهم السالم( همین است.است. اساس کار م روشنگریو ضلع سوم آن 

 از نگاه قرآن  )سالم هللا علیه(والیت و امامت امیرالمؤمنین 

در رابطه با بحث والیت و امامت از دیدگاه قرآن سخن زیاد است. آقایان آوردند که در حق امیرالمؤمنین سیصد 

وارد شده  280و  279جلد دو صفحه « لکشف و البیانا»به نام « تفسیر ثعلبی»آیه نازل شده است. در کتاب 

 است:

 «ما نزل فی أحد من القرآن ما نزل فی علی بن أبی طالب»

 ای که آیه در مورد علی بن أبی طالب بیان شده، در حق احدی نیامده است.به اندازه

دار النشر: دار إحیاء التراث الکشف والبیان )تفسیر الثعلبی(، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبی، 

، 279، ص 2م، الطبعة: األولی، تحقیق: اْلمام أبی محمد بن عاشور، ج  2002-هـ 1422 -لبنان  -بیروت  -العربی 

 ( الذین ینفقون أموالهم274باب البقرة: )

 گوید:می« ابن عباس»وارد شده است که  221جلد ششم صفحه « تاریخ بغداد»در کتاب 

 «ثالثمائة آیة نزلت فی علی»

 در حق علی سیصد آیه نازل شده است.



، ج --بیروت  -تاریخ بغداد، اسم المؤلف: أحمد بن علی أبو بکر الخطیب البغدادی، دار النشر: دار الکتب العلمیة 

 3275، ح 221، ص 6

هل سنت وارد ها کتاب روایی و حدیثی او ده« سیوطی»اثر « تاریخ الخلفاء»و « تاریخ دمشق»همچنین در کتاب 

 شده است که سیصد آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است.

البته نظر بنده این است که مراد از سیصد آیه این است که در حق علی آیات زیادی آمده است. این قضیه همانند 

 آیه شریفه است که فرمود:

ةا َفلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم اْسَتْغِفْر لَُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر  »  «لَُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبعيَن َمرَّ

چه براى آنها استغفار كنى و چه نكنى، )حتى( اگر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى هرگز خداوند آنها را 

 آمرزدنمى

 80(: آیه 9سوره توبه )

بخشد. این اعداد نشان از کثرت است ه استغفار کنی، خداوند میاین به این معنا نیست که اگر هفتاد و پنج مرتب

 بخشد.و کنایه است. مراد این است که هرچه برای این افراد استغفار کنی، خداوند نمی

واژه سیصد هم مراد از این است که آیات زیادی نازل شده است؛ حال آنکه در همین کتابی که یکی از آقایان در 

آیه در حق امیرالمؤمنین  850نوشته است، شمردم طبق روایات شیعه و سنی حدود « ی القرآنعلٌی ف»قم به عنوان 

 نازل شده است.

آیه در حق حضرت مهدی )ارواحنا فداه( داریم که در کتب شیعه و سنی نقل شده است. این  340ما نزدیک به 

 آیات نشانگر جایگاه واالی امیرالمؤمنین در قرآن کریم است.



کنیم. اگر روی این سه آیه خوب کار کنیم و شبهات نجا سه آیه را به عنوان نمونه با سه روایت انتخاب میما در ای

رسد کار اساسی صورت گرفته است و بیش از این نیازی نداریم. باید این سه آن را هم پاسخ بدهیم، به نظرم می

کنند را بتوانیم م شبهاتی که وهابیت مطرح میآیه را خوب تحلیل کنیم، به طوری که هم داللت آیه بر امامت و ه

 پاسخ بدهیم و از عهده جواب آن بر بیاییم.

 بررسی آیه والیت

 فرماید:از سوره مبارکه مائده می 55یکی از این آیات، آیه والیت است. خداوند متعال در آیه 

کاَة َو ُهْم راکُعون()ِإنَّما َولِیکُم اللَُّه َو َرُسوُلُه َو الَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن  الَة َو یْؤُتوَن الزَّ  یِقیُموَن الصَّ

دارند و در اند و نماز را بر پا میها که ایمان آوردهسرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پیامبر او، و آن

 پردازند.حال رکوع زکات می

 55(: آیه 5سوره مائده )

باالتر است، « خلیفه»از نظر لغت و در اصطالح هم از واژه « یَولِ »کلمه بسیار سنگینی است. واژه « َولِی»کلمه 

 باالتر است. « امام»باالتر است و هم از « حاکم»هم از 

رود، نه کلمه خلیفه یا امام!! به کار می« َولِی»اگر در کتب اهل سنت هم جستجو کنید، در اصطالح خلفا کلمه 

 گوید:دهد، مینجام میابوبکر در اولین سخنرانی که بعد از تصدی خالفت ا

 «ولیت علیکم ولست بخیرکم»

 من ولی امر شما شدم و بهترین شما نیستم.



بیروت، ج  –البدایة والنهایة، اسم المؤلف: إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء، دار النشر: مکتبة المعارف 

 ، باب قصة سقیفة بنی ساعدة248، ص 5

 گوید که روایت صحیح است.کند و میاین روایت را نقل می« و النهایةالبدایة »در کتاب « ابن کثیر»

وارد شده است که صحابه از جمله  4468حدیث  152صفحه  5جلد « صحیح مسلم»همچنین در کتاب 

عمر »و « سعد بن أبی الوقاص»، «عثمان»، «عبدالرحمن بن عوف»عموی پیغمبر اکرم، « عباس»امیرالمؤمنین، 

 گوید:می« عباس»سی نشسته اند؛ عمر خطاب به امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و در مجل« بن خطاب

 «فلما ُتُوفِّی رسول اللَِّه قال أبو َبکٍر أنا َولِی رسول اللَّهِ »

 وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، ابوبکر گفت که من ولی رسول خدا هستم.

برد. عمر بن خطاب به کار می «َوِلی»بلکه کلمه  "أنا اْلمام"یا  حاکم""أنا الیا  "أنا الخلیفة رسول هللا"گوید: او نمی

 گوید:سپس می

 «ُثمَّ ُتُوفِّی أبو َبکٍر وأنا َولِی رسول اللَِّه َو َولِی أبی َبکرٍ »

 وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، من ولی امر بعد از پیغمبر اکرم و ابوبکر هستم.

حجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی صحیح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن ال

 1757، ح 1378، ص 3بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج  -

انصراف به « َولِی»را در اصطالح خلفا ببینید، بیش از چندین مورد وارد شده است که کلمه « َولِی»اگر شما کلمه 

فت در آن است، هم امامت در آن است و هم حکومت در آن است. بنابراین خداوند متعال ای دارد که هم خالمرتبه

 فرماید:در این آیه شریفه می

 )ِإنَّما َولِیکُم اللَُّه(



به این معناست که دوست شما خداست یا فراتر از دوست است؟ « َولِی»در اینجا به چه معناست؟ آیا  )َولِیکُم(

 مدبر شما خداوند عالم است. ولی امر به این معناست که

فرماید: همانطور که خداوند عالم مدبر و ولی امر شماست، پیغمبر اکرم هم ولی امر شماست. خداوند در ادامه می

خواند و در حال رکوع انگشتر خود را به سائل داد هم ولی امر شماست و بر شما والیت تامه شخصی که نماز می

 دارد.

رالمؤمنین است که نام حضرت در این آیه وارد نشده است و به جای تصریح به نام، این هم اوج مظلومیت امی

های حضرت ذکر شده است. این ویژگی در طول تاریخ غیر از علی بن أبی طالب برای احدی اتفاق نیفتاده ویژگی

 است.

خوانم و تو در میدر کتب اهل سنت نقل شده است که عمر بن خطاب چهل بار به سائل سفارش کرد که من نماز 

ای در حق او نازل همان حال بیا تا من انگشتر خود را به تو بدهم، شاید در حق ما هم آیه نازل شود. ولی هیچ آیه

نشد!! در بعضی منابع وارد شده است که عمر بن خطاب شصت بار به سائل سفارش کرد این کار را انجام دهد و 

یست و پنج بار این کار را انجام داد. حال ده بار یا پنج بار هم که باشد، در بعضی از منابع وارد شده است که او ب

 ای نازل نشد.آیه

 460کنند که رکنی از ارکان شیعه هست و متوفای که از او به "شیخ الطائفة" تعبیر می« مرحوم شیخ طوسی»

است. در این زمینه شما باید  ترین دلیل شیعه بر امامت امیرالمؤمنینگوید: آیه والیت قویباشد، میهجری می

 به چند نکته دقت کنید.

خواهید روایتی را نقل کنید، اگر چنانچه نکته اول نزول آیه در مصادر معتبر اهل سنت است. وقتی که شما می

کند که روایت ضعیف است. شما پنجاه حدیث بررسی سندی نداشته باشید، بالفاصله طرف مقابل ادعا می

 کند روایت جعلی و ساختگی است.ادعا میآورید، اما او می



بعضی از وهابیت معتقدند روایاتی که در کتب ما اهل سنت است، علمای شیعه به کتب ما اضافه کردند. ما به یکی 

عرضه بودند و علمای شیعه اینقدر باعرضه بودند که روایات از این افراد گفتیم که اگر واقعاا علمای شما اینقدر بی

تان خوانده است. این حرف شما مدح اهل سنت نیست، بلکه بدترین مذمت ما وارد کردند، فاتحهرا در کتب ش

هایشان پاسداری کنند و شیعیان عرضه بودند که نتوانستند از کتاباهل سنت است. یعنی این آقایان اینقدر بی

 ها وارد کردند!؟های آناین کتب را در کتاب

های علم رجال بررسی سند روایت اهمیت دانند در بحثوی یا معارفی هستند، میالبته عزیزانی که در کارهای حوز

 ای دارد.فوق العاده

آوریم، باید ببینیم که راویان روایت مورد اعتماد هستند یا خیر. اگر راویان روایت مورد اعتماد وقتی روایتی را می

کند که کند و ادعا میله شما را خلع سالح مینباشند، شما پنجاه روایت هم که بیاورید، طرف مقابل با یک جم

 روایات شما همگی ضعیف است.

هجری است. او  327متوفای « ابن ابی حاتم»کنم. آورم و از آن گذر میبنده به عنوان نمونه یک روایت را می

ائده در حق علی سوره م 55گوید: آیه می 1162دارد که در جلد چهارم صفحه « تفسیر القرآن العظیم»کتابی به نام 

 بن أبی طالب نازل شد. او انگشتر خود را به سائل داد و این آیه نازل شد.

حدثنا أبو سعيد االشج ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم االحوال، ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة »

 « بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم هللا ورسوله...

صيدا، تحقيق:  -آن، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، دار النشر: المكتبة العصرية تفسير القر

 6551، ح 1162، ص 4أسعد محمد الطيب؛ ج

از دیدگاه اهل سنت معتبر هست « تفسیر ابن ابی حاتم»ما در اینجا باید چند بحث داشته باشیم. اوالا باید ببینیم 

 یکی از تفاسیری است که؛« تفسیر ابن ابی حاتم»گوید: زرگ تئوریسین وهابیت میب« ابن تیمیه»یا خیر. 



ْفِسيرِ  » َنٌة لِْلَمْنُقواَلِت الَِّتي ُيْعَتَمُد َعَلْيَها ِفي التَّ  «ُمَتَضمِّ

 - منهاج السنة النبویة، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة

 179، ص 7، الطبعة: األولی، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ج 1406

ادعا کند که یک کتاب صحیح « ابن تیمیه حرانی»او مورد اعتماد تمامی علمای اهل سنت است. زمانی که خود 

 خواهیم ببینیم که راویان این روایت چه کسانی هستند.است، مطلب تمام است. ما می

 گوید:آورد و میهمین راوی را می« سیر أعالم النبالء»در کتاب « ذهبی»است. « شجابو سعید ا»اولین راوی 

الحافظ اْلمام الثبت شیخ الوقت أبو سعید عبد هللا بن سعید بن حصین الکندی الکوفی المفسر صاحب »

 «التصانیف

 -، دار النشر: مؤسسة الرسالة سیر أعالم النبالء، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد هللا

 األشج )ع( 64، ح 182، ص 12، الطبعة: التاسعة، تحقیق: شعیب األرناؤوط, محمد نعیم العرقسوسی، ج 1413 -بیروت 

و دیگران در مورد او گفتند که انسان صدوقی بود و مورد وثاقت است. راوی « نسائی»نویسد که او همچنین می

است، راوی « موسی بن حضرمی»ه در مورد او هم همین نظر را دارند. راوی سوم است ک« فضل بن دکین»دوم 

است. تمام راویانی که در این روایت است مورد وثوق اهل سنت هستند و یک نفر از « سلمة بن کهیل»پنجم 

 علمای اهل سنت ادعا نکرده است که این افراد ضعیف هستند.

کنیم، باید ببینیم که روایتی را از شیعه یا اهل سنت بررسی می های علمی این است که وقتیروش ما در بحث

کنیم، خیلی زیاد به سراغ منقوالت نخواهیم رفت. در راویان حدیث چه کسانی است. حال وقتی با عوام بحث می

 های عقلی و عاطفی مطرح است.آنجا بحث



کردیم. او کی از علمای بزرگ وهابی بحث میگفت: در مدینه با یدیروز کلیپی از یکی از علمای بزرگ دیدم که می

گویی؟ من گفتم: بله. از من پرسید که تو شیعه هستی یا سنی؟ من گفتم: من سنی هستم. او گفت: راست می

گفت: خلفای بعد از پیغمبر اکرم چه کسانی هستند؟ من گفتم: اولین خلیفه سیدنا ابی بکر است. دومین خلیفه 

فه سیدنا علی بن أبی طالب. گفت: عثمان چه شد؟ من گفتم: مردم عثمان را از سیدنا عمر است. سومین خلی

خالفت عزل کردند. او گفت: مردم چکاره هستند که عزل کنند؟ من گفتم: همان مردم که نصب کردند، عزل 

 کردند. او گفت: ای خبیث رافضی، ای خبیث رافضی!!!

روند. اگر قرار است که مردم عزل کنند، همانقدر که د و میشونها با یک جمله خلع سالح میمشاهده کنید که آن

 عزلشان ارزش دارد نصبشان هم به همان اندازه ارزش دارد.

آیا پیغمبر اکرم خلیفه معین کردند یا خیر؟ اگر خلیفه معین نکردند، چرا خلفا به سنت پیغمبر اکرم عمل نکردند. 

 فرماید:قرآن کریم می

 َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنة()لََقْد کاَن لَکْم ِفی 

 برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.

 21(: آیه 33سوره احزاب )

شما باید از کردار و رفتار پیغمبر اکرم الگو بگیرید. پیغمبر اکرم خلیفه معین نکرد و مردم جمع شدند ابوبکر را 

 معین کردند.

ابوبکر اجازه نداد که مردم عمر بن خطاب را معین کنند و خودش او را نصب کرد؟ چرا عمر بن خطاب اجازه چرا 

 نداد که مردم عثمان را معین نکنند و شورای شش نفره تشکیل داد؟



سال در عربستان سعودی تمامی خلفای بنی امیه و بنی عباس و بعد از او  1400بعد از او مشاهده کنید در طول 

ها هر خلیفه یا پادشاه یا حاکمی حاکم بعد از خود را معین کرده است. خلفا هرکدام خلیفه بعد از خود را ومتحک

 معین کردند، اما پیغمبر اکرم معین نکرد!! نستجیر بالله عقل پیغمبر اکرم به اندازه عقل این افراد هم نبود؟

های علمی. حال وقتی که با یک عالم سنی یا وهابی بحثهای عوام بسیار ساده و عمدتاا باید عاطفی باشد، نه بحث

 کنید، در آنجا باید سرمایه علمی داشته باشید و در فن مناظره مسلط باشید.بحث می

و دیگران از این قبیل روایات است. شاید متجاوز از « طبری»، روایت «ابن ابی حاتم»ها زیاد است؛ روایت روایت

 سوره مائده در حق امیرالمؤمنین نازل شده است. 55آمده است که آیه پنجاه روایت در کتب اهل سنت 

 کند:تعبیر می« تلخیص الشافی»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»رسیم. ما بعد از آن به داللت آیه می

ُكُم اللَُّه َو َرُسولُ »و أما النص على إمامته من القرآن: فأقوى ما يدل عليه: قوله تعالى: »  «ُه...ِإنَّما َولِيُّ

 10، ص2ش، ج 1382(، انتشارات المحبين، قم، چاپ: اّول، 460تلخيص الشافي، شيخ طوسى )م 

که در این آیه آمده، « َولِی»ترین داللت بر امامت امیرالمؤمنین آیه والیت است. دلیلشان این است که کلمه قوی

 مطلق است. ولی مطلق خداوند عالم است.

 )َفاللَُّه ُهَو اْلَولِی(

 ی تنها خداوند است.ول

 9(: آیه 42سوره شوری )

خداوند عالم ولی مطلق است و به هرکسی والیت را تفویض کند او ولی است. والیت ذاتی متعلق به خداوند است. 

 پیغمبر اکرم هم که از طرف خداوند ولی است، این والیت به حضرت تفویض و واگذار شده است.



است، والیت توسط پیغمبر اکرم و به امر الهی به امیرالمؤمنین تفویض شده گوییم علی بن أبی طالب ولی اگر می

 است. این والیت هم به صورت مطلق است و تکرار هم نشده است.

در امیرالمؤمنین یکسان است. اگر ولی در خدا با والیت پیغمبر « ولی»در پیغمبر اکرم و « ولی»در هللا با « ولی»

 گوییم: دانند که ما در آیه اذن میشد. آقایان اهل علم میتکرار می اکرم فرق داشت، باید کلمه ولی

 «لِْلُمْؤِمنينَو ِمْنُهُم الَّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َو َيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍر لَُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َو ُيْؤِمُن » 

 باورخوش بگو ،!است گوشى و باورخوش او گويندو مى دهند،از آنها كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى

 كندمى مومنان تصديق( تنها) و دارد خدا به ايمان او( بدانيد ولى) شماست نفع به او بودن

 61(: آیه 9سوره توبه )

کرم تکرار شده و ایمان پیغمبر اکرم به خدا با ایمانش به مردم تفاوت دارد. ایمان مردم به پیغمبر ا «یؤمن»کلمه 

گویند پیغمبر اکرم برای اینکه دل مردم نرنجد به عالمت تأیید سر تکان ایمان ظاهری است. هرچه مردم می

 دهد، اما ایمان پیغمبر به خدا ایمان واقعی است.می

یکی نیست. در اینجا اگر ولی در خدا با  «یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین»تکرار شد، به این معنا که  «یؤمن»کلمه 

انما ولیکم هللا و ولیکم رسوله و ولیکم الذین آمنوا یقیمون »گفت: در پیغمبر اکرم تفاوت داشت، باید میولی 

 .«الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون

 در این آیه شریفه یک مبتدا و سه خبر آمده است. این مبتدا در هرکدام از این خبرها همان معنای یکسان را دارد.

روایت صحیحی وارد شده است که امام باقر )علیه السالم( برای  4حدیث  289صفحه  2 جلد« کافی»در کتاب 

 فرمایند.استدالل می )ِإنَّما َولِیکُم اللَُّه(امامت امیرالمؤمنین به آیه 



کنید های شیعه هم روایتی نقل میهمانطور که گفتیم در کتب اهل سنت باید به سراغ سند برویم، اگر در کتاب

 را بررسی سندی کنید.باید آن 

پرسند که این روایت از نقل کنید، می« کافی»امروز وهابیت هم این روش را یاد گرفتند. اگر روایتی را از کتاب 

دیدگاه شما صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا علمای شما این روایت را قبول دارند یا قبول ندارند؟ و یا اگر روایتی 

پرسند که علمای شما این روایت را قبول دارند یا معتقدند که این روایت ید، مینقل کن« وسائل الشیعة»از کتاب 

 ضعیف است؟

ترین کتاب است. قوی« علی بن ابراهیم»بنابراین ما در اینجا هم باید بحث سندی را مطرح کنیم. اولین راوی 

علی بن »اب در خصوص اثر آیت هللا خوئی است. ایشان در این کت« معجم رجال الحدیث»رجالی شیعه کتاب 

 نویسد:می« ابراهیم

 «علی بن إبراهیم بن هاشم أبو الحسن القمی، ثقة فی الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح المذهب»

 7830، ح 212، ص 12معجم رجال الحدیث، نویسنده: السید الخوئی، ج 

ت از نظر سند صحیح است یا صحیح ما با همین روش باید تمام راویان را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این روای

کنیم، در کتب شیعه هم باید با مبانی نیست. همانطور که در کتب اهل سنت با مبانی رجال اهل سنت بررسی می

رجال شیعه بررسی کنیم. اینکه اهل سنت این روایت را قبول دارند یا قبول ندارند به ما مربوط نیست. ما باید 

 قبول دارد یا ندارد. ببینیم که شیعه این روایت را

دانند یا کنیم کاری نداریم که علمای شیعه این راویان را ثقه میدر کتب اهل سنت وقتی روایت را بررسی می

 دانند و کاری به شیعه نداریم.نمی



توانیم معارف اهلبیت را تبیین کنیم و های علمی یک سری لوازمی دارد که بدون این لوازم ما نمیبنابراین بحث

کنیم که ده، دوازده راوی دارد. ما باید تمامی این راویان رای مردم اثبات کنیم. ما به بعضی از روایات برخورد میب

 را بررسی کنیم تا بتوانیم از این روایت برای حقانیت اهلبیت اثبات کنیم.

ید: والیت اشعار به گومی« ابن اثیر»تعبیر دارد که اصل ولی، اولویت و حقیت است. « مبرد»در کتب لغت هم، 

آمده است، نشانگر « َولِی»معتقدند که هرکجا « َولِی»تدبیر و قدرت و فعل دارد. تمامی آقایان در رابطه با کلمه 

 تدبیر امور طرف مقابل است.

گویند "فالنی ولی صغیر است" به این معناست که به جای صغیر در امور صغیر تصرف به عنوان مثال وقتی می

 ر او والیت و سلطنت دارد.کند و بمی

تواند کاری انجام دهد. اگر گویند "مرد ولی زن است" به این معناست که بدون اجازه ولی نمیهمچنین وقتی می

تواند این کار را انجام دهد. غالب بزرگان اعم از عقدی صورت بگیرد و ولی اجازه ندهد، عقد باطل است و نمی

 ل دارند.شیعه و اهل سنت این تعبیر را قبو

 پاسخ از شبهات مطرح شده درباره آیه والیت

ای که در این زمینه مطرح است های مختلفی است که ناگزیرم از این مباحث گذر کنم و به شبههاین موارد بحث

 ای داشته باشم، زیرا گفتیم یک ضلع مثلث شبهه زدایی است و ما باید شبهه زدایی هم داشته باشیم.هم، اشاره

 : نزول آیه در حق امام علی را ابن ابی حاتم و طبری نقل نکرده اند!شبهه اول

ابن ابی »و « طبری»کند که اگر نزول آیه در حق امیرالمؤمنین بود، چرا مثل ادعا می« ابن تیمیه»به عنوان مثال 

ستید یا فرصت سواد هگوییم اگر شما بیمی« ابن تیمیه»این روایت را نقل نکردند؟ ما در جواب خطاب به « حاتم

 مراجعه ندارید، گناه ما چیست!!



این روایت را نقل کرده و هردو هم با « طبری»این روایت را دارد و هم « ابن ابی حاتم»ما قبالا هم آوردیم که هم 

ابن »و « طبری»کند خواهد از قافله عقب نماند و ادعا میسند صحیح روایت را نقل کردند. حال این شخص می

 ین روایت را نقل نکردند. بیش از پنجاه تن از علمای اهل سنت این روایت را نقل کردند.ا« ابی حاتم

 امام علی فقیر بود، انگشتر را از کجا آورده بود؟ شبهه دوم:

کند امیرالمؤمنین فقیر بود و نان ادعا می« قفاری»گیرند این است که جالب این است یکی از اشکاالتی که می

 ا از کجا آورد؟شب نداشت، انگشتر ر

کنند که شاید امیرالمؤمنین لباسی هم نداشت و انگشتری هم نباید در دست داشته باشد. ما این افراد تصور می

کنند. امیرالمؤمنین فقیر نبودند، بلکه دانیم این افراد به دنبال چه هستند یا عقل خدادادی را استفاده نمینمی

 کردند.فقیرانه زندگی می

که استاندار بصره است در منزل یکی از ثروتمندان رفته و بر سر « عثمان بن حنیف»شنوند حضرت وقتی می

 فرماید:نویسند. حضرت میسفره رنگین او نشسته است، نامه تندی به او می

 «َو َما َظَنْنُت َأنَّک ُتِجیُب ِإلَی َطَعاِم َقْوٍم َعاِئُلُهْم َمْجُفوٌّ َو َغِنیُهْم َمْدُعوٌّ »

 نداشتم تو به مهمانی گروهی بروی که درویش و نیازمندشان را برانند و توانگرشان را بخوانند.و گمان 

 فرماید:حضرت در ادامه می

 «ُء ِبُنوِر ِعْلِمهِ َأاَل َو ِإنَّ لِکلِّ َمأُْموٍم ِإَماماا یْقَتِدی ِبِه َو یْسَتِضی»

 جوید.کرده بنور دانش او روشنی میآگاه باش هر پیروی کننده را پیشوایی است که از او پیروی 

 «َأاَل َو ِإنَّ ِإَماَمکْم َقِد اکَتَفی ِمْن ُدْنیاُه ِبِطْمَریِه َو ِمْن ُطْعِمِه ِبُقْرَصیه»



 بدان که پیشوای شما از دنیای خود بدو کهنه جامه و از خوراکش بدو قرص نان اکتفاء کرده است.

ٍة َو َسَدادَأاَل َو ِإنَّکْم اَل َتْقِدُروَن َعلَی »  «َذلِک َو لَکْن َأِعیُنوِنی ِبَوَرٍع َو اْجِتَهاٍد َو ِعفَّ

 و شما بر چنین رفتاری توانا نیستید، ولی مرا به پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری یاری کنید.

 فرماید:حضرت در نهایت می

ی » ِریَق ِإلَی ُمَصفَّ  «َهَذا اْلَعَسِل َو ُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح َو نََساِئِج َهَذا اْلَقزِّ َو لَْو ِشْئُت اَلْهَتَدیُت الطَّ

 های این جامه ابریشم.برم به صافی و پاکیزگی این عسل و مغز این نان گندم و بافتهو اگر بخواهم راه می

َمِة َو لََعلَّ ِباْلِحَجاِز َأْو اْلیَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َو لَکْن َهیَهاَت َأْن یْغِلَبِنی َهَوای َو یُقوَدِنی َجَشِعی ِإلَی َتَخیِر اأْلَْطعِ »

 «َلُه ِفی اْلُقْرِص 

ها وا دارد ولی چه دور است که هوا و خواهش بر من فیروزی یابد، و بسیاری حرص مرا به برگزیدن طعام

 و حال آنکه شاید به حجاز یا یمامه کسی باشد که طمع و آز در قرص نان نداشته باشد.

ی وَ » َبِع َأْو َأِبیَت ِمْبَطاناا َو َحْولِی ُبُطوٌن َغْرَثی َو َأکَباٌد َحرَّ  «اَل َعْهَد َلُه ِبالشِّ

های گرسنه و جگرهای و سیر شدن را یاد ندارد یا چه دور است که من با شکم پر بخوابم و به دورم شکم

 گرم باشد.

 «َأْو َأکوَن کَما َقاَل اْلَقاِئلُ »

 ای گفته است:ویندهیا چنان باشم که گ

[ َداءا َأْن َتِبیَت ِبِبْطَنةٍ »  «َو َحْسُبک ]َعاراا



 این درد برای تو بس است که شب با شکم پر بخوابی.

 «َو َحْولَک َأکَباٌد َتِحنُّ ِإلَی اْلِقد»

 و در گردت جگرها باشد که قدح پوستی را آرزو کنند.

 45، خ 416محقق / مصحح: صالح، صبحی، ص  نهج البالغة، نویسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین،

به فرموده امیرالمؤمنین باالترین درد و مرض این است که تو با شکم سیر بخوابی، اما در اطراف تو در جامعه 

 رود و جوابی برای فرزندانش ندارد.افرادی باشند که از شدت گرسنگی خواب به چشمشان نمی

با حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( داریم که هم شیعه و هم اهل  مشاهده کنید ما روایات متعدد در رابطه

 سنت آن را نقل کردند.

فرماید: در زمان پیغمبر اکرم صدقاتی که من در یک روز دادم و احسانی که کردم بیش از دوازده امیرالمؤمنین می

 هزار درهم بود، اما در همان روز از شدت گرسنگی سنگ به شکم بسته بودم.

چنین نبود که امیرالمؤمنین نداشتند و نخوردند، بلکه هنر این است که حضرت داشتند و نخوردند. وقتی که حضرت 

 گیرند.شوند که علی ثروتمند شده است و دور حضرت را میفروشد، فقرای مدینه باخبر مینخلستان را می

آید، حضرت زهرای کند و به منزل میمی وقتی که حضرت درآمد به دست آورده از نخلستان را میان مردم تقسیم

فرماید: فقرای مدینه برای طلب کمک آمدند و من فرماید: علی جان! برای ما چه آوردی؟ حضرت میمرضیه می

آوردی، زیرا فرزندانم فرماید: ما را هم یکی از فقرای مدینه به حساب میخجالت کشیدم. حضرت فاطمه زهرا می

 ند.سه روز است که غذا نخورد



کند که علی بن أبی کردند، حال یک وهابی از گوشه عربستان سعودی ادعا میامیرالمؤمنین این چنین زندگی می

ترین مباحث اختالفی را طالب که فقیر بود، این انگشتر را از کجا آورد! مشخص است که این افراد حتی اساسی

 هم ندیدند.

ترین کتب اهل سنت است، وارد شده است که امیرالمؤمنین که یکی از معتبر« مسند أحمد بن حنبل»در کتاب 

 فرماید: در روزی که من از شدت گرسنگی سنگ به شکم بسته بودم، احسان و صدقاتم چهل هزار دینار بود.می

به بیان بهتر امیرالمؤمنین چهل هزار سکه صدقه دادند، اما خودشان از شدت گرسنگی سنگ به شکم بسته بودند 

ی زیاد آزار نبینند. این موارد نشانگر این است که این آقایان حتی کتب خودشان را هم نخواندند، کتب تا از گرسنگ

 شیعه که جای خود دارد.

 شبهه سوم: زکات دادن امام علی در نماز، منافات با حضور قلب دارد.

علی بن أبی طالب در حال  کنید کهگویند: شما ادعا میکنند این است که میشبهه دیگری که این افراد مطرح می

شود. حال چطور ایشان در حال کشند و متوجه نمینماز به قدری مشغول نیایش بود که تیر از رانش بیرون می

 نماز صدای سائل را شنید!!

پرده بگویم. این ادعا که امیرالمؤمنین ما در اینجا باید چند نکته را در نظر بگیریم. نکته اول را خیلی فشرده و بی

دار تاریخ است که هیچ سندی برای آن های شاخر نماز بودند که تیر را از ران مبارکشان درآوردند یکی از دروغد

 نداریم. 

« مولوی»قطعاا امیرالمؤمنین چنین بود، اما ما در تاریخ حتی یک روایت ضعیف برای این ادعا نتوانستیم پیدا کنیم. 

شعر درآورده، حال اینکه از کجا درآورده معلوم نیست. ما حتی یک در قرن هفتم و هشتم این قضیه را به صورت 

 روایت ضعیف که این مسئله را آورده باشد پیدا نکردیم. حال اگر شما پیدا کردید ما را هم خبردار کنید.



 فرماید:ثانیاا آیا توجه به فقیر با حضور قلب در نماز منافات دارد؟ قرآن کریم می

حِ )َأ َلْم ی اُب الرَّ وَّ َدقاِت َو َأنَّ اللََّه ُهَو التَّ ْوبََة َعْن ِعباِدِه َو یأُْخُذ الصَّ  یم(ْعلَُموا َأنَّ اللََّه ُهَو یْقَبُل التَّ

پذیر و مهربان گیرد و خداوند توبهپذیرد و صدقات را میدانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش میآیا نمی

 است.

 104ه (: آی9سوره توبه )

امیرالمؤمنین همزمان دو عبادت انجام دادند؛ هم مشغول نماز بودند و هم به دست خدا صدقه دادند. شیعه و 

کند سپس آن را به سائل دهید، ابتدا خداوند عالم این صدقه را قبض میسنی هردو معتقدند وقتی که صدقه می

وسید، زیرا این دست در دست خدا قرار گرفته دهید دستتان را ببدهد. لذا مستحب است وقتی که صدقه میمی

 است.

بِّ َتَباَرک َو َتَعالَی َقْبَل أَ َو لَیَس َشی» َدَقِة َعلَی اْلُمْؤِمِن َو ِهی َتَقُع ِفی یِد الرَّ یَطاِن ِمَن الصَّ ْن ٌء َأْثَقَل َعلَی الشَّ

 «َتَقَع ِفی یِد اْلَعْبد

 5، ح 3، ص 4ق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج الکافی، نویسنده: کلینی، محمد بن یعقوب، محق

وارد شده است:  111صفحه  3جلد « هیثمی»اثر « مجمع الزوائد»از میان کتب اهل سنت این روایت در کتاب 

 گیرد.دهد، سپس در دست فقیر قرار میدهید ابتدا در دست خدا قرار میای که میصدقه

دهد که این هم منافاتی با حضور قلب ندارد. امیرالمؤمنین دست خداوند صدقه میامیرالمؤمنین در حال نماز به 

 با:

 )ِإیاک نَْعُبُد َو ِإیاک نَْسَتِعین(



 جوئیم.پرستیم، و تنها از تو یاری می)پروردگارا!( تنها ترا می

 5(: آیه 1سوره فاتحه )

 دهد.کند و با همان حال انگشتر را به دست سائل میدت میخدا را عبا «ُسْبَحاَن َربِّی اْلَعِظیِم َو ِبَحْمِده»و نیز 

دهد. بنابراین دهد و خداوند هم انگشتر را در اختیار سائل قرار مییعنی حضرت انگشتر را به دست خداوند می

 این دو عبادت است و با همدیگر منافاتی ندارد.

است یا امیرالمؤمنین افضل است؟ قطعاا پیغمبر ای جواب نقضی بیان کنیم. که آیا پیغمبر اکرم افضل حال نمونه

 فرماید:اکرم افضل است. امیرالمؤمنین می

ٍد »  «َأنَا َعْبٌد ِمْن َعِبیِد ُمَحمَّ

 5، ح 90، ص 1الکافی، نویسنده: کلینی، محمد بن یعقوب، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 

که پیغمبر اکرم در نماز انگشتر را درآورد و به زمین انداخت.  وارد شده است« شرح صحیح بخاری»در کتاب 

خواند در حالی که صحابه هم همگی انگشتران خود را درآوردند و به زمین انداختند. و یا پیغمبر اکرم نماز می

کنار  نعلین به پا داشت. وقتی حضرت نعلین خود را درآورد و کنار گذاشت، صحابه همگی نعلین خود را درآوردند و

 گذاشتند.

 پیغمبر اکرم که انگشتر خود را به زمین انداخت و نعلین خود را درآورد، آیا با حضور قلب منافات دارد یا ندارد؟

ها در جواب گفتند: ما دیدیم که شما این کار را پیغمبر اکرم از صحابه پرسیدند که چرا شما این کار را کردید؟ آن

م. حضرت فرمود: من دیدم که نعلینم متنجس شده است، به همین خاطر نعلین کردید و ما هم آن را تکرار کردی

 خود را درآوردم.



صحابه هم گفتند: یا رسول هللا! ما خیال کردیم که یکی از مستحبات نماز این است که انسان وسط نماز کفش 

 م آن را تکرار کردیم.خود را دربیاورد و کنار بیندازد. ما که دیدیم شما این کار را انجام دادید، ما ه

خواند، من جلوی پیغمبر گوید: وقتی پیغمبر اکرم نماز میهمچنین در روایات دیگر وارد شده است که عایشه می

دانم این کار با ادب أم المؤمنین همسر پیغمبر اکرم منافات دارد یا خیر!؟ اما اهل کشیدم. حال نمیاکرم دراز می

خواست نماز بخواند، من جلویش دراز گوید: پیغمبر اکرم که مید. او میسنت خود این روایت را نقل کردن

 کشیدم.می

کشیدم و پیغمبر گرفت. من پای خود را کنار میخواست به سجده بیاید، ران مرا نیشگون میوقتی که حضرت می

 ردم.کشد، من دومرتبه پای خود را دراز میکرد. وقتی که حضرت از سجده بلند میاکرم سجده می

های وهابی ادعا کرد آیا گاز گرفتن پای عایشه با حضور قلب در نماز منافات دارد؟ البته یکی از کارشناسان شبکه

اتاقی که عایشه داشت یک متر در یک متر بیشتر نبود و تنها جای خوابیدن یک نفر بود. لذا أم المؤمنین عایشه 

 مجبور بود پایش را دراز کند!

ها در خانه عایشه مهمان بودند و صبح هم محتلم بع اهل سنت نقل شده است که جوانان شباز طرف دیگر در منا

 رفتند. در منابع اهل سنت ده روایت در این زمینه وارد شده است.شده بیرون می

 ماندند!؟های دیگر در آنجا میخوابید یا چطور مهماندانیم در یک اتاق یک در یک چطور پیغمبر اکرم میحال نمی

خواهر معاویه دختر « أم حبیبه»دختر عمر بن خطاب یا « حفصه»یا « أم سلمه»چطور این قضایا در رابطه با 

 ابوسفیان نیست و تنها نسبت به عایشه وارد شده است!

ر البته بنده معتقدم این مطالب دستپخت یهود است تا بتوانند با اهانت به همسر پیغمبر اکرم، آن حضرت را زی

خواند، سؤال ببرند و ادعا کنند که پیغمبر اکرم نتوانست همسرش را خوب تربیت کند. وقتی که حضرت نماز می



های یهود است. ان شاءهللا امیدواریم که بعضی کشید. این موارد همگی دسیسههمسرش جلوی ایشان دراز می

 از علمای اهل سنت متوجه بشوند.

 دختر بزرگشان داشتند.« زینب»و « عمرو بن عاص»اکرم نوه دختری از  تر از همه این است که پیغمبرمهم

گذاشت و نماز خواست نماز بخواند، نوه خود را بر شانه خود میدر منابع وارد شده است که وقتی پیغمبر اکرم می

و به زمین  آوردخواست به رکوع یا سجده برود، نوه خود را از شانه خود پایین میخواند. وقتی که حضرت میمی

 گذاشت.می

داد. آیا این خواست بلند شود، نوه خود را بر شانه مبارک خود قرار میکرد و دومرتبه وقتی میحضرت سجده می

 زند؟زند و تنها انگشتر به سائل دادن حضور قلب در نماز را به هم میافعال حضور قلب در نماز را به هم نمی

 «س بالحجرمن كان بيته من زجاج فاليرمي النا»

 کند.ای دارد سنگ پراکنی نمیکسی که خانه شیشه

کنید ها مورد از این روایات در صحاح خود دارید، در رابطه با حضور قلب امیرالمؤمنین در نماز صحبت میشما که ده

 بدهید. کنید که انگشتر به سائل دادن با حضور قلب در نماز منافات دارد!! این موارد را به ما پاسخو ادعا می

مسند »که بعد از قرآن کریم أصح الکتب است و احتیاج به بررسی سندی ندارد یا در « صحیح مسلم»در کتاب 

رفت امام حسن و امام حسین بر پشت وارد شده است که وقتی پیغمبر اکرم به سجده می« أحمد بن حنبل

 شدند.حضرت سوار می

گذاشت امام حسن و امام حسین را از پشتش بر زمین می خواست از سجده بلند شود، یواشوقتی که حضرت می

رفت، امام حسن و امام حسین بر پشت حضرت سوار شد. دومرتبه وقتی که حضرت به سجده میو بلند می

 شدند.می



آیا این موارد با حضور قلب در نماز منافات ندارد؟ به این مسائل پاسخ بدهید. اگر این افعال با حضور قلب در نماز 

نافات دارد، بنابراین نماز پیغمبر اکرم و نماز امیرالمؤمنین هم باطل است. و اگر این افعال با حضور قلب در نماز م

 منافات ندارد، انگشتر به سائل دادن هم اشکال ندارد.

کنند، هم باید جواب حلی بدهیم و هم جواب نقضی بدهیم. جواب حلی لذا ما در برخورد با شبهاتی که مطرح می

 فرماید:رمایش قرآن کریم است که میف

َدقاِت( ْوبََة َعْن ِعباِدِه َو یأُْخُذ الصَّ  )َأ َلْم یْعلَُموا َأنَّ اللََّه ُهَو یْقَبُل التَّ

امیرالمؤمنین با یک نماز دو عبادت کرده است. جواب نقضی این است که کتب اهل سنت مملو از این مطالب 

کنید هیچ اشکالی ندارد، اما زمانی که ر رابطه با رسول اکرم مطالبی نقل میاست. چرا در جایی که شما خودتان د

 رسد اشکال دارد!!به امیرالمؤمنین می

کنند؛ ها سنگی را در تاریکی پرت میدوستان عزیز غالب شبهات وهابیت و اهل سنت از همین قماش است. آن

 مانند.گیرند مبهوت میر میخواه به هدف بخورد یا نخورد. وقتی که در برابر برهان قرا

ما بارها به این مسائل پاسخ دادیم. در مناظراتی که بنده در عربستان سعودی داشتم، بارها این موضوع مطرح 

های سال گذشته دیدم همان حرفکردیم، میها بحث میرفتیم و با آنشده است. بازهم سال آینده که به مکه می

 زنند.را می

کنند که فتم که ما سال گذشته به این شبهات پاسخ دادیم و شما هم قبول کردید، ادعا میگها میوقتی به آن

کنند. این بحث علمی ها را تکرار میدیدیم بازهم همان حرفرفتیم، مییادمان رفته بود. سال سوم هم که می

تر از منین را خراب کنند و کوتاهنیست، بلکه عناد است. این افراد به دنبال این هستند که در یک جا دیوار امیرالمؤ

 بینند. هدف این افراد روشن شدن مسئله نیست.علی هم دیواری نمی



بنده معتقدم قضیه برای نود و نه درصد علمای اهل سنت و وهابیت معاصر ما روشن است، اما عناد و ترس از 

 گذارد آن را بپذیرند.مقام نمی

ای برای ی از علمای بزرگ شیعه که چند سال پیش از دنیا رفتند قضیهیک« نبوی»بنده دزفول بودم که جناب آقای 

 من نقل کردند که خیلی عجیب بود.

حاج شیخ مجتبی »کرد که من زمان آیت هللا بروجردی به مدینه مشرف شده بودم. نماینده ایشان ایشان نقل می

مسئول و رئیس مدرسه  1358تا  1350های بود. ایشان یکی از علمای بزرگی است که مدتی هم بین سال« عراقی

 فیضیه و دارالشفاء بودند.

نماینده آیت هللا بروجردی داستانی برای من نقل کردند. ایشان گفتند: من با امام « عراقی»گفتند: آقای ایشان می

 جماعت و خطیب جمعه مسجد النبی دوست هستم و رفت و آمد خانوادگی داریم.

ان به منزل ما آمد و به من گفت: شیخ! برای من قهوه بیاور. من گفتم: مگر روزه ایشان روزی در ماه مبارک رمض

نیستی؟ او گفت: شما چکار دارید؟ برای من قهوه بیاور. من گفتم: آیا کسالت دارید که روزه نگرفتید؟ گفت: من 

ر را بدهم. برای من کردم که در اینجا باید جواب نکیر و منکبه منزل شما آمدم و مهمان شما هستم. تصور نمی

 خواهید که در روز ماه مبارک رمضان برای شما قهوه بیاورم؟ قهوه بیاور. من گفتم: آیا عذری دارید؟ چرا از من می

من قهوه آوردم، او خورد و شروع به گریه کرد به طوری که قطرات اشکش دائماا جاری بود. گفت: شیخ! من با 

پیدا کردم کسی که والیت علی بن أبی طالب را نداشته باشد، با صورت وارد توجه به مطالعه آیات و روایات یقین 

گویید قطع پیدا کردم، چرا به امامت آتش جهنم خواهد شد. من گفتم: شیخ! شما که این حرف را قبول دارید و می

 آورید؟ایشان ایمان نمی



لی بن أبی طالب را در دلم جای داند خیلی خواستم والیت عمن دیدم بغض گلویش را گرفت و گفت: خدا می

پذیرد. خیلی زور زدم زیر بار والیت علی برود، اما ام والیت علی را نمیکنم دل صاحب مردهدهم، اما هرکاری می

 کند.دیدم وجود و فطرت من آن را رد می

یا گرسنگی و من یقین دارم که فردای قیامت در آتش هستم و باید در آنجا بسوزم. مگر مرض دارم که هم در دن

 زجر بکشم و هم در قیامت شکنجه شوم!!

دوستان عزیز من بارها گفتم که اگر خداوند از اول تا آخر دنیا به ما عمر بدهد و در یک سجده به خاطر نعمت 

 دانیم حق این نعمت را ادا کنیم.والیت شاکر باشیم، قسم به والی علی نمی

یا علی گفتید و کار تمام شده است. ما در روایات داریم که وقتی شما  کنید که از مادر متولد شدید وشما تصور می

چشید، برای مادرتان دعا کنید که در حق پدرتان خیانت نکرد و شما را حالل زاده حالوت و شیرینی والیت ما را می

 به دنیا آورد.

داند، هست قدر آب را نمی خواهران و برادران من! نعمت والیت نعمت کمی نیست. ما همانند ماهی که در دریا

گیرید شوید و در محیط اهل سنت یا وهابیت قرار میدانیم. وقتی که از این محیط خارج میقدر والیت را نمی

 فهمید چه خبر است.می

فهمید که توحید اهلبیت به چه معناست. شما توحید و نبوت و امامت آقایان را مشاهده کنید. در آن صورت می

عزیزمان خواستم در رابطه با بحث توحید وهابیت و شیعه مقداری توضیح بدهند. « یزدانی»ای من از جناب آق

 امام صادق فرمودند:

ٌد ِحَجاُب اللَِّه َتَبا» َد اللَُّه َتَباَرک َو َتَعالَی َو ُمَحمَّ  «َرک َو َتَعالَیِبَنا ُعِبَد اللَُّه َو ِبَنا ُعِرَف اللَُّه َو ِبَنا ُوحِّ
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امام صادق به صراحت فرمودند عبادت خدا باید از ناحیه ما باشد و وحدانیت خدا باید از طریق ما باشد. خدایی که 

 یلیات است.از غیر کانال ما معرفی شود خدا نیست، بلکه دستپخت ذهن ناپاک اسرائ

ها معتقدند که خداوند را ببینید، سپس توحید وهابیت را مالحظه کنید. آن« شیخ صدوق»و « کلینی»شما توحید 

دهد که چه کسی استغفار گرد ندا میآید و همانند دستفروشان دورهشود، در آسمان دنیا مینیمه شب سوار االغ می

 خواهد تا او را ببخشم.می

رود. توحید منهای اهلبیت همان خدای شود و باال میشود، خدای وهابیت سوار بر االغ میمیوقتی که طلوع فجر 

 شود.االغ سوار می

یکی از علمای بزرگ اهل سنت سوریه که شیعه شده است، در مقدمه کتاب خود نوشته است: همین یک روایت 

داوند عالم در ثلثی از شب روی وارد شده است که خ« صحیح بخاری»باعث شد که من شیعه شوم. در کتاب 

 زند.آید و به بندگانش سر میآسمان دنیا می

ها روی پشت بام خود یونجه و کاه نویسد: در بغداد بعضی از علما شبدر کتاب خود می« مرحوم شیخ مفید»

 ها اجالل نزول کند.گذارند تا اگر خداوند با االغ خود آمد، االغ خدا بر پشت بام آنمی

دیدم که خداوند تا اذان صبح در « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»گوید: من این روایت را در کتاب یایشان م

 رود.شود و باال میآید و موقع اذان صبح سوار بر االغ میآسمان دنیا می

د آید و کیفیت وروحال در بعضی منابع کلمه االغ وارد شده است و در بعضی موارد وارد شده است که خداوند می

 خدا بیان نشده است.

گفتند کره زمین و کرات باال همان پوست پیاز روی هم هست. بعدها گوید: من دیدم که در زمان سابق میاو می

چرخد. من دیدم که اگر خداوند یک مرتبه ثابت شد کره زمین مدور است، کروی شکل است و به دور خودش می



تواند باال برود، زیرا در روایت داریم که قبل از طلوع فجر شود و نمییبه این کره خاکی بیاید دیگر تا ابد زندانی م

 رود.خداوند باال می

تر خواست باال برود، آنطرفبه عنوان مثال خداوند عالم اآلن در سوریه آمده است. وقتی اینجا طلوع فجر شد و می

 .خواهند باال بروند جلوتر طلوع فجر استطلوع فجر است. وقتی بازهم می

طلوع فجر کره زمین بیست و چهار ساعته در چرخش است. اگر خداوند عالم یک مرتبه به کره زمین بیاید، دیگر 

ای از زمین شبانه تواند از اینجا باال برود. خداوند دائماا منتظر است که طلوع فجر باال برود، اما در هر نقطهتا ابد نمی

 روز یک جا طلوع فجر است.

ایات، روایاتی نیست که از پیغمبر اکرم آمده باشد. یهود و نصاری این روایات را در کتب ما من فهمیدم این رو

آوردند. بنابراین من به مذهب شیعه آمدم که مذهب شیعه از اینطور روایات اسرائیلی مبراست. مشاهده کنید 

 توحید و نبوت منهای اهلبیت این است.

گیرند. جبرئیل دست غمبر اکرم دو مرتبه تصمیم به خودکشی میوارد شده است که پی« صحیح بخاری»در کتاب 

فرماید: خداوند چند روزی خواهی خود را بکشی؟ پیغمبر میشود که تو را به خدا چرا میبه دامن پیغمبر اکرم می

 کشم.است برای من وحی نفرستاده است و من خود را می

کند، شروع به ست که وقتی پدر و مادر خالف میلشان رفتار میهای لجباز اکنند خداوند همانند بچهها تصور میآن

 کنند.خودزنی می

گذارم تا وحی بیاید. بازهم وقتی که مدتی وحی دارد: یا رسول هللا! من نزد خدا ریش گرو میجبرئیل عرضه می

 خواهد خود را از باالی کوه به پایین بیندازد.آید پیغمبر اکرم مینمی



بوسد و التماس گیرد و صورت حضرت را میرساند و دامن پیغمبر را میوه سریع خودش را میجبرئیل از باالی ک

کند که این دفعه هم صبر کنید. اگر خداوند این دفعه هم کوتاهی کرده و دیر وحی فرستاده اشکالی ندارد. می

 نبوت منهای اهلبیت همین است. 

 همچنین در خصوص آیه شریفه:

 نََّم َهِل اْمَتأَلِْت َو َتُقوُل َهْل ِمْن َمِزید()یْوَم نَُقوُل لَِجهَ 

گوید آیا افزون بر این هم وجود ای؟ و او میگوئیم آیا پر شدهبه خاطر بیاورید روزی را که به جهنم می

 دارد؟!

 30(: آیه 50سوره ق )

 هم افراد را بیاورید.گوید که بازشوند، جهنم میفرماید: هرچه در جهنم افرادی وارد میکه خداوند عالم می

دارد که بازهم افرادی را بیاورید. خداوند ریزد، جهنم عرضه میها معتقدند که هرچه خداوند افراد را در جهنم میآن

 دارد: خدایا بس است! دیگر کافی است. کسی را نیاورید.گذارد و جهنم عرضه میپای خود را در جهنم می

ر بالله خداوند عالم بخواهد با قدم خود آتش را خاموش کند، این جهنِم خدا آفریده نیست. جهنمی که نستجی

خورد. این خدایی نیست که پیغمبر اکرم و کند، به درد شما میخدایی هم که با پای خود آتش را خاموش می

 قرآن کریم معرفی کرده است.

جلسه بعدی با محوریت پاسخ به سؤاالت در خدمت  شوم. ان شاءهللا درمن بیش از این مصدع اوقات شما نمی

 دوستان هستیم.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


