
 

 شهابی در شب  1

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 شهابی در شب  3

  
  
  
  

  شهابی در شب
  
   شبهاي پیشاورخالصه اي از کتاب
  
  
  
  
  
  

  الواعظین شیرازي سلطان: تالیف
  دکترتوحیدي: تلخیص

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 شهابی در شب  5

  
  :تقدیم به

  
   پدر ارجمندمپيشگاه رفيع

  
  و

  
  روح بلند پدرخانم فقيدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 شهابی در شب  7

  
  
  
  
  
  

  کارشناس عالی ادیان و مذاهب،مقدمه 
  االسالم و المسلمین استاد حاج شیخ حسن توحیدي حجه

 تبلیغات وسیع و ،در جهان امروز، با استفاده از ابزارهاي مدرن و پیشرفته
هاي دقیق حاکی از  بررسی. گیرد اي علیه مذهب تشیع صورت می گسترده

عالوه بر اینکه ناشی از شیطنت استکبار جهانی آن است که این تحرکات 
باشد؛ همچنین واکنشی است از  میجهان در ایجاد تفرقه بین مسلمانان 

سوي برخی افراد متعصب غیرشیعی در مقابله با رشد چشمگیر 
کرده و روشنفکر مسلمان در  هاي تحصیل گرایی که در میان نسل تشیع

 .رو به گسترش استکشورهاي مختلف اسالمی 
واضح است که جنگ و درگیري میان شیعه و سنی بسیار غلط و نادرست 

دو مسلمان  شیعه و سنی هر. باشد و هدف دشمنان اسالم است می
اگرچه هستند و در بسیاري از مسائل عقیدتی و فقهی وحدت نظر دارند 

  .موارد زیادي نیز اختالف نظر وجود دارداین نکته را باید پذیرفت که در 
ي عقیدتی و فقهی میان شیعه و سنی واقعیتی انکارناپذیر است ها تفاوت

توان آن را ناشی   نمیوي تاریخ اسالم وجود داشته است  که از قرون اولیه
از تحرکات استعمارگران دانست و نبایستی گمان کرد که تحقیق و 

 این موضوعات، مخالف وحدت است؛ هرگز بلکه  ي هگفتگوي علمی دربار
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تواند وحدت آفرین باشد و زمینه را براي شناخت  ود میاین گفتگوها خ
 .مذهب حق و گروه رستگاران فراهم نماید

امت من پس « :وآله نقل شده است که علیه اهللا از پیامبر گرامی اسالم صلی
شوند اال یک  شوند که همگی آنها هالك می از من هفتاد و سه گروه می

 افراد مسلمان بایستی تالش  با توجه به این حدیث شریف، تمامی.»گروه
 ممتاز را بشناسند و بدان ملتزم گردند تا از ي کنند تا آن گروه و فرقه
  .هالك شدگان نباشند
ي تحریر در آمده  هاي فراوانی در این زمینه به رشته خوشبختانه کتاب

 فرصت ،با توجه به اینکه غالب جوانان به دلیل اشتغاالت گوناگون. است
هاي مفصل از  اي پرحجم را ندارند لذا تلخیص کتابه ي کتاب مطالعه

  .رود ي کنونی ما به شمار می نیازهاي جامعه
کتاب شبهاي پیشاور مشروح مناظرات عالم تواناي شیعه با بزرگان اهل 

 هجري قمري در شهر پیشاور پاکستان 1345باشد که در سال  سنت می
در عین حال ترین و  جامع این کتاب یکی از. برگزار گردیده است

  .هایی است که در این زمینه نوشته شده است ترین کتاب شیرین
که تلخیص کتاب گرانسنگ شبهاي حاضر ي کتاب  امید است، مطالعه

باشد، این انگیزه را در جوانان جویاي حق و حقیقت ایجاد کند  پیشاور می
که به کتاب اصلی و مرجع نیز مراجعه نمایند و اطالعات خود را افزون 

  .نندک
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   چاپ ششممقدمه
  .الحمدهللا رب العالمین و السالم علی خاتم النبیین و علی آله الطیبین
اي که در  بحمدهللا و المنه توفیق الهی این کتاب را در بر گرفت به گونه

چاپ ششم کتاب، ویرایش . کمتر از شش ماه، پنج مرتبه تجدید چاپ شد
مدارك و منابع مجددا مورد  ،در این ویراست. جدیدي را در بر دارد
امید است این کتاب بتواند هادي و راهنماي . بررسی قرار گرفته است

  .مناسبی براي نسل جوان و روشنفکر اهل سنت باشد
االسالم عبدالرضا  اخیرا کتاب شبهاي پیشاور توسط محقق محترم حجه

  زمینه براي مراجعه عالقمندان،درایتی تحقیق شده است که به برکت آن
  . استگردیدهبه آشنایی با مدارك بیشتر فراهم 

 پدیده توجه محققین ارجمند بهالزم است قبل از مطالعه کتاب حاضر، 
 تا با دید جلب گردد رایج است،تحریف و تبدل که در کتب اهل سنت 
در این زمینه بیان مرحوم . بازتري  به کنکاش و تحقیق بپردازند

متاسفانه  این . را روشن می نمایدالواعظین سابقه این پدیده  سلطان
  .تر شده است هاي اخیر بسیار پر رنگ در سال سیاست و نگرش
: نویسد الواعظین در مقدمه چاپ چهارم کتاب خود می مرحوم سلطان

واقعا جاي بسی تاسف است که خودخواهی بعضی دانشمندان به جایی (
ان نمایند هاي بزرگان داخل نموده و گم برسد که دست خیانت به کتاب

توان حق و حقیقت را از  که با تحریف و یا محو نمودن بعضی مطالب، می
 جلد سوم تفسیر 301در صفحه : رسانم براي نمونه به عرض می! میان برد

الکبري امیریه بیوالق مصر اشعار   در مطبعه1319کشاف چاپ دوم سال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  10

 مطبعه االستقامه 1373زمخشري ذکر شده است ولی در چاپ سال 
     .)القاهره این اشعار حذف شده استب

در پایان از محضر انور کارشناس عالی ادیان و مذاهب حضرت 
االسالم و المسلمین جناب آقاي حاج شیخ حسن توحیدي که  حجه

االسالم   را متقبل گردیدند ونیز از زحمات حجهمتن کتابزحمت بررسی 
  .      نمایم جناب آقاي مهدي فاطمی تقدیر و تشکر می
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  شرح ماجرا 
اکبر  رزند سید علیین شیرازي فظمرحوم سید محمد سلطان الواع

نسب شریف . از دانشمندان و خطباي مشهور شیعه بودالواعظین  اشرف
 به رسول السالم علیهوي از طریق امام همام حضرت موسی بن جعفر 

  .شود گرامی اسالم صلی اهللا علیه وآله منتهی می
 قمري در تهران قدم به عرصه وجود 1314القعده سال  ر ماه ذيوي د
تحصیالت اولیه را در تهران با موفقیت پشت سر گذاشته و در . گذاشت

گوارش عازم عتبات عالیات گردید و از محضر ر همراه با پدر بز1326سال 
 به ایران 1328در سال . مرحوم مرندي و شهرستانی کسب فیض نمود

هاي بسیاري به  ان در طی عمر با برکت خود مسافرتایش. مراجعت کرد
هندوستان نموده و با طوایف  عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر و

  .ها مناظره نمود بسیاري از یهود، هنود وبهائی
اي است که ایشان  رهظکتاب شبهاي پیشاور، مشروح مذاکرات مجلس منا

ل و بزرگان  قمري در حضور حدود دویست نفر از رجا1345در سال 
داشته » پاکستان کنونی« شیعه و اهل سنت در شهر پیشاور پنجاب هند

ي محلی گفتگوهاي  در این جلسه خبرنگاران چهار روزنامه و مجله. است
ماجرا از آنجا آغاز شد که مرحوم . کردند طرفین را نوشته و منتشر می

 هجري قمري از طریق 1345سلطان الواعظین در ربیع االول سال 
السالم عازم ایران  ندوستان به قصد زیارت امام هشتم امام رضا علیهه
شود جراید محلی ورود ایشان  وقتی به کراچی و بمبئی وارد می. شود می

دوستان و آشنایان، ایشان را به شهرهاي دهلی، آگره، . دهند را گزارش می
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ي ا در طی حضور در دهلی مناظره. کنند الهور، کشمیر و کویته دعوت می
شود که در این  با علماي هنود و براهمه در حضور گاندي برگزار می

گیري از امداد الهی حقانیت دین  مجلس، مرحوم سلطان الواعظین با بهره
گاه به دعوت انجمن اثناعشریه به ریاست  آن. نماید مبین اسالم را ثابت می

شود  ینجف عازم شهر سیالکوت م ي در نامه سید علیشاه نقوي مدیر هفته
در چهاردهم رجب . شود و در این شهر با استقبال باشکوهی مواجه می

 بنا به دعوت جناب محمد سرورخان به پیشاور که یکی از شهرهاي 1345
  .شود باشد عازم می مرزي پنجاب می

ي  رود که عده در پیشاور در حسینیه مرحوم عادل بیک رسالدار منبر می
 پیشاور در این جلسات شرکت ي مقیم بسیاري از اهل سنت و شیعه

  .کنند می
دهند که دو نفر از  در یکی از روزها پس از اتمام منبر، به ایشان خبر می

» حافظ محمدرشید «بزرگان علماي اهل سنت کابل افغانستان به نامهاي 
تقاضاي مالقات با ایشان به منظور انجام مناظرات » شیخ عبدالسالم «و 

. نماید ن الواعظین از این پیشنهاد استقبال میمرحوم سلطا. دینی را دارند
علی خان که از رجال مهم پیشاور  جلسات مناظره در منزل میرزا یعقوب

انجامد که در پایان شش نفر  شود و ده شب به طول می است تشکیل می
  .از رجال و خوانین اهل سنت مذهب شیعه را اختیار نمودند

 هجري قمري با  اشراف 1375مشروح این مناظرات نخستین بار در سال
اهللا العظمی بروجردي به زیور طبع آراسته گردید و تاکنون  حضرت آیت

  .بالغ بر چهل بار تجدید چاپ شده است
مرحوم سلطان الواعظین در ده سال پایانی عمر با برکت خود به علت 

 قمري به جوار 1391کسالت قلبی زمینگیر گردید تا اینکه در ماه شعبان 
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پیکر پاك ایشان بعد از تشییع شکوهمندي که از طرف . ی شتافتقرب اله
آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی صورت پذیرفت در مقبره ابوحسین به 

از » گروه رستگاران «و » صد مقاله سلطانی«کتابهاي . خاك سپرده شد
  .  باشد دیگر تألیفات این دانشمند رفیع القدر می
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  1م و دوشب اول
 هاي سخنرانیو فرمایی شما به شهر پیشاور   آقا تشریف  حضرت: ظحاف

ایجاد کرده است؛ لذا عموم مردم  اختالفات بسیاري را در بین حضرتعالی
مان  دینیي  من و جناب مستطاب شیخ عبدالسالم بر حسب وظیفه

خدمت رسیدیم تا به صورت اساسی وارد مباحث علمی شده و مانع از این 
  . و القاي شبهات گردیماختالفات
ها از   در بحثآنکهبنده با این پیشنهاد بسیار موافقم اما مشروط به : واعظ

  .هاي غیرمنطقی اجتناب شود مغالطه و جدل و اعمال تعصب
 اینشرط کنم و آن   من هم یک شرط دیگر اضافه می،بسیار خوب: حافظ
  .شود فقط از قرآن باشد و بس که دالیلی که مطرح میاست 
اي جز این نداریم که براي تبیین   زیرا چاره؛این شرط عملی نیست: واعظ

  .مطالب قرآن به احادیث معتبر مراجعه کنیم
  ! استناد شوداحادیث مورد قبول طرفینپس فقط به : حافظ
   !!حتماً: واعظ
 در بحث موازین اخالقی رعایت گردد و به کسی آنکهشرط دیگر : حافظ

  .توهین نشود

                                                
به دلیل کم حجم بودن تلخیص شب اول در کتاب مرجع، خالصه شب اول و دوم با هم آورده -1 

. شد  
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براي کسی چون من که افتخار سیادت و .  فرمودیدمتینیکالم : واعظ
 را دارم سزاوار نیست که برخالف وآله علیه  اهللا یصلّ اکرم انتساب به رسول

عمل کنم،م که مظهر کامل اخالق نیک بوده استبزرگوار سیره جد .  
 به چه دلیل شما خودتان را منتسب به پیامبر! ببخشید: حافظ
  دانید؟  میوآله علیه اهللا صلی
 علیها  اهللا  سالمکبري فاطمه زهرا  نسب ما از طریق حضرت صدیقه: واعظ

  .رسد  میوآله علیه اهللا یصلّبه حضرت رسول اکرم 
دانید نسل انسان از  آیا نمی. کنم از شما که عالم هستید تعجب می: حافظ

  یابد نه از طرف دختر؟ طرف پسر ادامه می
 61ي  در قرآن مجید در آیه. ید نیستفرمای  گونه که شما می این: واعظ
 از امام حسن ،مباهله معروف استي  که به آیه ،عمران آلي  سوره
 یاد شده خدا رسول به عنوان پسران السالم علیه و امام حسین السالم علیه

اند که  دوم نقل کردهي  است؛ عالوه بر اینکه علماي خودتان از خلیفه
جز حسب و نسب هر حسب و نسبی «: مود فروآله علیه اهللا یصلّ خدا رسول
اي از پدر  زاده  و ریشه و اساس هر دختر؛شود در روز قیامت قطع میمن، 

 .1»باشد غیر از اوالد فاطمه که من پدرشان هستم وي می
 لذا ؛دکراهل سنت را به اداي نماز عشا دعوت  در این هنگام صداي مؤذن بلند شد و آقایان

س از اداي نماز یکی از تجار سرشناس شهر به نام جناب پ. گردید قطع مجلس موقتاً
  . القیوم خان سؤالی را مطرح نمود عبد نواب
فرمایید در فرصتی که آقایان چاي میل  اجازه می! سرورم: نواب
   سؤالی را مطرح کنم؟، خارج از موضوع؛فرمایند می

  .بفرمایید. کنم خواهش می: واعظ
                                                

  9، آیه 1، فصل 11، باب 156 صواعق المحرقه، ابن حجر، ص -  1
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 عصر و را با نماز ظهر خدا رسول چرا شما شیعیان بر خالف سنت: نواب
  کنید؟  عشا جمع میرا بامغرب 
 هم وآله  علیه  اهللا یصلّاکرم  بر خالف سنت نیست؛ حضرت رسول: واعظ

  .فرمود ها را ادا می گاهی جمع و گاهی به تفریق این نماز
  فرمایند؟  آیا همین گونه است که می!جناب آقاي حافظ: نواب
 ، اینکه امت در سختی و مشقت واقع نشوندنخیر؛ آن حضرت براي: حافظ

  .فرمود گونه عمل می فقط در سفر و مواقع عذر این
کنم؛ این مطلبی که عرض کردم در کتابهاي  بنده اشتباه نمی: واعظ

عباس منقول است که  مسلم از ابن در صحیح. است  خودتان ثبت شده
 غیر سفر  نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بدون خوف و درخدا رسول
 البته این اختالفات جزء فروعات است لذا بهتر آن 1.دفرمو می ادا جمعاً

  .ابتدا به مسائل اصولی بپردازیم است که
آید این است که چرا شخص  مطلبی که به نظر من عجیب می: حافظ

ه اید و روی شریفی مثل شما از راه و روش جد بزرگوارتان منحرف شده
  ؟اید  را در پیش گرفتهپرست سیاسی ایرانیان آتش

ه ایرانیان چیست که من پیرو آن مگر روی ،متوجه منظورتان نشدم: واعظ
  !م؟باش  شده
یک از پیامبران الهی کتب ایشان  دانیم که پس از درگذشت هر می: حافظ

دلیل حفظ   است؛ اما در مورد قرآن به مورد دستبرد دشمنان قرار گرفته
سبا و  بن اهللا ن برخی از یهود مانند عبدالهی چنین اتفاقی رخ نداد لیک

                                                
؛ و نیـز  56 ح1/491؛ و همـان  ا کتاب صالةالمسافرین و قـصره 49 ح1/489 صحیح مسلم، - 1

   مسند ابن عباس1/221مسند احمد بن حنبل،
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االحبار با ارائه عقاید باطل در قالب احادیث نبوي موجبات انحراف را   کعب
بعضی از این احادیث مربوط است به روایاتی که داللت بر . پدید آوردند

وجهه و نادرست بودن خالفت خلفاي راشدین   اهللا  مخالفت بالفصل علی کرّ
که در اثر  ث تشکیل حزب سیاسی شیعه را موجب گردیداین احادی. دارد

ایرانیان هم که . گسترش فعالیت همین گروه، خلیفه عثمان به قتل رسید
 بر علیه اعراب قیام نمایند این حزب را به تااي بودند  دنبال بهانهه ب

رسمیت شناخته و مذهب رسمی خود قرار دادند؛ لذا در یک کالم 
  . باشد اي از یهود می عه شعبهتوانیم بگوییم که شی می

 شدت   شیعیانی که در مجلس مناظره حضور داشتند به،هاي جناب حافظ در خالل صحبت
تحمل داشته : عصبانی گردیده بودند؛ لذا براي تسکین حال ایشان رو به آنها نموده و گفتم

  . شاهنامه آخرش خوش است،باشید
را در چنین مجلس ی مطالب نادرستاز شما بعید بود که چنین : واعظ

اساس   بیپایه و   هاي شما مشتی مطالب بی این گفته. مهمی بیان کنید
 با دالیلی متقن ،اگر اجازه بفرمایید براي روشن شدن مطلب. است

  !!پاسختان را بدهم؟
  .م هستسراپا گوش: حافظ
تقاضاي من این است که در گفتارتان دقیق باشید تا پس از : واعظ

 شیعه یک مذهب است نه اوالً. یدشوزدگی ن   خجالتشنیدن جواب دچار
م  یک حزب؛ و آن هم مذهبی که در زمان رسول ریزي    اسالم پایهمکرّ

  وجود داردنیز طبق اخبار معتبري که در کتب تفسیري شما ثانیاًگردید؛ 
  به وآله  علیه  اهللا صلیاالنبیا    در زمان حیات حضرت خاتم»شیعه«   اصطالح،

اعطا  السالم علیهابیطالب   بن   حضرت به پیروان امیرمؤمنان علیدستور آن
  .شد 
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  !!ایم؟ است که ما ندیده  کجا چنین خبري بوده: حافظ
ایم و حق را  ما دیده. اید دیگر تقصیر ما نیست  شما ندیدهاینکه: واعظ
عذاب ي   وعده،کنندگان حق بدانید که خداوند متعال به کتمان. ایم یافته
  .ت اس داده
بفرمایید حق . گردانیم نمی از آن برروي هم اگر حق را بیابیم   ما: حافظ

  !چیست تا روشن شویم؟
  است که وقتی آیه شریفه  نقل شدهعباس  در کتب خودتان از ابن: واعظ

 ،نازل شد 1﴾هالبری ولئک هم خیرأالصالحات  والن الذین آمنوا وعمإ(
 السالم علیه رو به امیرالمومنین علی آلهو  علیه  اهللا  یصلّرسول بزرگوار اسالم 

ه هستید؛ در روز قیامت البری یا علی تو و شیعیانت خیر« : و فرمودکرد
شما از خدا راضی خواهید بود و خدا نیز از شما راضی خواهد بود و 

 است وارد  شدهدشمنان تو در حالی که دستهایشان به گردن بسته
 شما عمل اصحاب ین روایت، مگرصرفنظر از ا. 2»شوند صحراي محشر می
  دانید؟ مین  و دلیلپیامبر را حجت

 اصحاب من مانند ستارگانند، براستی«: ، در حدیث آمده استچرا: حافظ
  .»شوید به هر کدام آنها اقتدا کنید هدایت می

اید که ابوذر و سلمان و  بسیار خوب؛ آیا در کتب خودتان نخوانده: واعظ
؛ زیرا در روز سقیفه از بیعت اند خوانده مییعه مقداد و عمار را با لفظ ش

 اصحاب و به قول شما در شمارآیا ابوذر و سلمان . دندکرابوبکر خودداري 

                                                
  . آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به حقیقت بهترین اهل عالم هستند- 1

صـواعق المحرقـه، ابـن حجـر، ص     ؛ و 274 ما نزل من القرآن فی علی،ابو نعیم اصفهانی، ص - 2
  1، فصل 11، باب 161
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اکرم   هاي خودتان از رسول ستارگان هدایت نیستند؟ آیا در کتاب
خدا مرا به دوستی علی و ابوذر و «است که    روایت نشدهوآله  علیه  اهللا  یصلّ

 گویا شما تنها همان چند نفري که 1.»است  ان دستور دادهمقداد و سلم
  !!دانید اختند را صحابه میاند  در سقیفه بلوا راه

ابیطالب هستند و حال   بن  فرمایید که ایرانیان پیرو علی چطور می: حافظ
  !دانند؟ آنکه آنها علی را خدا می

ن تمام تا حرفشما با این !! باز هم که بدون تحقیق حرف زدید: واعظ
القتل  خوانید و آنها را مشرك و واجب پرست می شیعیان ایرانی را علی

صالح پروردگار و ي  را بنده السالم علیهما علی امیرالمومنین . شمرید می
دانیم و از کسانی که آن حضرت را خدا   میخدا رسولمنصوب ي  خلیفه
دا بر لعنت خ« :فرماید امام ششم ما می. جوییم دانند بیزاري می می

خدا    گردید؛ بهالسالم علیهسبا که قائل به الوهیت امیرالمومنین   بن عبداهللا
واي بر کسانی که به ما . مطیع خدا بودي  سوگند آن حضرت بنده

 جناب 2.»گوییم دهند که ما در حق خودمان نمی هایی را نسبت می چیز
را  هاي معتبر شما گونه که ما کتاب است همان  خوب حافظآقاي 
افترا به شیعیان وارد بینید تا هاي معتبر ما را ب خوانیم، شما نیز کتاب می

  .نسازید
پذیرم اما خواهش من این است که اجازه  نصایح برادرانه شما را می: حافظ

  .تان عرض کنم بفرمایید تذکري خدمت

                                                
، 5/356، و احمد بن حنبـل در مـسند،   2، فصل 9، باب 122لمحرقه، ابن حجر، ص  صواعق ا- 1

  مسند بریده
  40، ح 25/286 بحاراالنوار، مجلسی،- 2
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  . بفرمایید؛شوم بسیار ممنون می: واعظ
کنیم ولی   غلو نمی خودامامان ي   گویید ما درباره شما با اینکه می: حافظ

  تان کنید و هر باري که نام امامان تان مکرر در مکرر غلو می هاي در صحبت
 :فرمایید می »عنهم اهللا رضی«برید عوض آنکه بگویید  را می

 ( :فرماید  و این بر خالف نص صریح قرآن است که می»علیهم اهللا صلوات«
علیه   ها الذین آمنوا صلوایأه یصلون علی النبی یا تن اهللا ومالئکإ

  1.)وسلموا تسلیما
 در ثانیاً در این آیه سالم و صلوات بر دیگران منع نشده است؛ اوالً: واعظ

االنبیا   که یاسین نام خاتم 2)سالم علی آل یاسین( :جاي دیگر داریم
  . آل پیامبر هستند،باشد و آل یاسین  میوآله  علیه  اهللا  یصلّ

چه کسی . تان را ثابت کنید  حرف،ید با سحر بیانخواه شما می: حافظ
  این آیه را به این صورت تفسیر کرده است؟

 ، پس از شنیدن جوابتاخواهشمندم این قدر قاطع صحبت نکنید : واعظ
 فخر رازي که همگی شما او را قبول حجر به نقل از  ابن.شویدنخجل 
اول در  ر مشترکند؛اهل بیت پیامبر در پنج چیز با پیامب« :گوید میدارید 
 گونه که بر پیامبر اسالم سالم فرستاده شده  زیرا در قرآن همان،سالم

است؛ دوم در صلوات بر پیامبر در   است بر آل او نیز سالم فرستاده شده 
دلیل آیه تطهیر؛ چهارم در تحریم صدقه و ه تشهد نماز؛ سوم در طهارت ب

                                                
اي اهـل ایمـان بـر او درود    فرستند شما هـم    خدا و فرشتگانش بر روان پاك پیامبر درود می- 1

  سوره احزاب56بفرستید؛ آیه 

 2 سوره صافات۱۳۰  آيه- 
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 حدیثی از رسول اکرم ، عالوه بر این1.»جوب محبت پیامبرپنجم در و
صلوات بریده و ناتمام «:فرماید می وارد شده است که وآله  علیه  اهللا  یصلّ

 بگویید اینکه:  صلوات ناتمام چیست؟ فرمود:عرض شد. بر من نفرستید
پس تصدیق کنید 2.»اللهم صل علی محمد و سپس آل محمد را نگویید

  .عبادت استکه بلعت نیست دکه صلوات بر آل پیامبر نه تنها ب
و آثار خستگی را در سیماي دوستان دیدم مجلس  در این هنگام چون نیمی از شب گذشته بود
بعد از صرف چاي و .  مجلس زودتر شروع گردد،را ختم نموده و قرار گذاردیم که فردا شب

  .  همه متفرق شدند،پذیرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  3 آیه 1 فصل 11 باب 149عق المحرقه، ص  صوا- 1
 2، آیه 1 فصل 11 باب 146حجر مکی، ص  صواعق المحرقه، ابن- 2
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 ومسشب 
 . جلسه حالت رسمی به خود گرفت،پس از پذیرایی از نماز مغرب آقایان تشریف آوردند وپس  

در کتابهاي اخبار و ادعیه شما مطالب کفرآمیزي وجود دارد که با : حافظ
  .توان کفر شیعیان را اثبات نمود استفاده از آن می

خوب است بعضی از آن مطالب را بیان کنید تا ببینیم کجاي آن : واعظ
هاي  کنم شما تا بحال در مطالب کتاب  فکر میضمناً. ك و کفر استشر

اگر در صحاح خودتان . اید تا کفریات آن را بنگرید خودتان دقیق نشده
در مورد دیدید که دیگر  در آن مینادرست شدید بقدري مطالب  دقیق می
  .گفتید نمیچیزي هاي ما  کتاب
هاي   حقی به کتاب شما به چه! استنادرستحرفهاي خودتان : حافظ

دانید که تاکنون هیچ کتابی به عظمت   آیا نمی؟کنید معتبر ما اهانت می
این دو کتاب است؟   هاي صحیح بخاري و صحیح مسلم نیامده کتاب

مورد قبول تمام امت   است که مجید سنت پس از قرآن اهلاساس مذهب
  .باشد می

حرف ل تمام امت است و اما اینکه فرمودید، این دو کتاب مورد قبو: واعظ
باشند این   است، زیرا بیش از صد میلیون شیعه که جزء امت میباطلی
 مشابه گویید، ی که میکنم این اجماع تصور می. قبول ندارندها را  کتاب

 من آنچهباشد؛  اکرم براي تعیین خلیفه می اجماع امت پس از وفات نبی
تان  ب مندرج در صحاح لذا بعضی از مطال؛گویم با دلیل و برهان است می
   . قضاوت کنیدگویم تا خودتان را می
  !!بفرمایید حضرت آقا: حافظ
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در صحیح بخاري حدیثی از طریق ابوهریره به رسول اکرم نسبت : واعظ
شود  در روز قیامت، خدا به صورت خاصی ظاهر می« :است که  داده شده

روردگار شما من پ: فرماید سپس می. توانند او را ببینند که آدمیان می
بریم که تو خداي ما   پناه به خدا می:کنند منان عرض میؤم. هستم
 ؛ما گروهی نیستیم که غیر از خداي یکتا را عبادت کرده باشیم!!! باشی

ست که هاي   نشانهوندتانیا بین شما و خداآ: گوید خدا در جواب آنها می
ي خود را آري؛ پس خدا ساق پا: گویند بوسیله آن او را بشناسید؟ می

منین سر خود را باال ؤدهد؛ در این هنگام م به آنان نشان میکرده و برهنه 
بینند و اقرار   دیده بودند میقبالًکنند و خدا را به همان شکلی که  می
 بر خالف ها حرف شما را به خدا آیا این 1»!!!کنند که تو خداي مایی می

ؤیت خود را با  سوره اعراف ر143نص قرآن نیست؟ آیا خدا در آیه 
 صراحت نفی نکرده است؟

خداوندي را که « :است  وجهه فرموده  اهللا  علی کرم :الحی سید عبد
  .توان دید  که خداوند را میشود میمعلوم پس  .»کنم نبینم بندگی نمی

 من تمام  اگر اجازه دهیدشما فقط بخشی از این حدیث را خواندید: واعظ
 نقل السالم علیهاز امام صادق . را دریابید  مطلبخوانم تا خودتان میآن را 

 آیا : عرض کردالسالم علیهیک عالم یهودي به امیرمؤمنان « :شده است که
خدایی را که : بینی؟ حضرت فرمود تو در هنگام عبادت خدایت را می

ذات : بینی؟ فرمود  میچگونه او را : کنم؛ عرض کرد  عبادت نمی،نبینم

                                                
کتـاب  298-296ح1/163 و مسلم در صـحیح  کتاب الرقاق1434 ح 7/502 صحیح بخاري، - 1

 االیمان
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 عالوه بر تمام 1.»بینم میم بلکه با چشم دل بین باري را به چشم سر نمی
   که دیدن خدا محال عقلیاند  علماي خودتان ثابت نموده،این مطالب

  خواهید؟ آیا باز هم دلیل می. اي کفر محض است  و چنین عقیده2است
  .کافی است! خیر: حافظ
هاي به اصطالح معتبر شما نقل شده  از ابوهریره در همین کتاب: واعظ

آن . روزي حضرت موسی به کنار آبی رفت تا غسل کند« :است که
 و باالي سنگی گذاشت؛ در این هنگام  حضرت لباسهایش را در آورده

 حضرت !سنگ به حرکت درآمده و به همراه لباسها شروع به دویدن نمود
لباسهایم را کجا ! اي سنگ: گفت دوید و می دنبال آن میه موسی ب

اي که  دوید به گونه ب بدنبال آن میبري؟ موسی بدون پوشش مناس می
مردم عورت او را دیدند و اقرار کردند که فتق داشتن موسی تهمتی بیش 

آنگاه سنگ ایستاد و موسی لباسهایش را برداشت و سنگ را . است  نبوده
 3.»اي که آن سنگ شش یا هفت مرتبه ناله کرد با تازیانه زد به گونه

 است که نیاز به روشنقدري ه  ب این حدیثنادرستی مطالب موجود در
بگذارید حدیث دیگري که در کتابهاي معتبرتان روایت شده . توضیح ندارد

 آن حضرت ،در هنگام قبض روح موسی «: آمده است؛است را نیز نقل کنم
اي که چشم او کور  الموت نواخت به گونه  یک سیلی محکم به گوش ملک

آید  انه براي قبض روح افراد میالموت مخفی  از آن زمان به بعد ملک!! شد

                                                
  باب ما جاء فی الرؤیه6،ح 109 توحید صدوق، ص - 1
  ۱۴۹-۲/۱۴۷ الكشاف، زخمشري، - 2
 هریره  مسند ابی2/315حنبل،  بن  مسند احمد- 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  26

   البته من از ابوهریره.»شدید حضاري  خنده« 1.»تا دیگر سیلی نخورد
 ، بلکه از شما در عجبم که پس از دیدن این همه جعلیات؛کنم تعجب نمی

  !دانید میپس از قرآن ها  ترین کتاب صحیحرا باز هم این کتب 
م کفریات بسیار دیده هاي ادعیه شما نیز از این رق  در کتاب:حافظ
  .شود می

  ؟مثالً :واعظ
براي خدا اي  در هیچ زمینهاز بدیهیات دین ما این است که : حافظ
 از غیر خدا طلب حاجت مکرراً شما ي در کتب ادعیه. ویمشن قائل شریک
  .شود و این یک نوع شرك واضح و آشکار است می

  . تان برسیم خشرك چیست؟ تا بعد به پاسمعناي شما اول بگویید : واعظ
  در صورتی،کسی که خداي یکتا را قبول دارد. مطلب واضح است: حافظ

خدا شرك  نذر براي غیر. که از غیر خدا حاجت بخواهد مشرك است 
آیا شرك جز . کنید ها نذر می بسیاري از شما براي امامان و امامزاده. است

  این است؟
 شرط اساسی بیان شده در کتب فقهی ما براي انعقاد نذر، دو! بلی: واعظ

شرط اول آن .  نذر باطل است،است که اگر یکی از این دو شرط نباشد
است که نیت نذر براي خدا باشد و شرط دوم آن است که بایستی 

نذر خوانده شود و تا نام خدا در صیغه برده نشود نذر محقق ي  صیغه
 براي کند اگر حاجتش برآورده شد گوسفندي را  نذر می مثالً.شود نمی

  کجاي این عمل شرك است؟. خدا در حرم امام یا امامزاده قربانی کند
  .خدا شرك است  حاجت خواهی از غیر: حافظ

                                                
  کتاب الفضائل158 ح 4/1843 صحیح مسلم، - 1
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عالم ي  خدا شرك است که همه اگر حاجت خواستن از غیر! عزیزم: واعظ
 آیا حضرت ؟گرفتند آیا انبیا از مردم کمک نمی! و آدم مشرك هستند

 از مخلوق کمک نخواست؟ آیا شما براي سلیمان براي آوردن تخت بلقیس
علی  گوییم یا  وقتی ما می؟گیرید  از مردم کمک نمی ج روزمرهئرفع حوا

وسیله ایشان ه کنیم و ب ادرکنی؛ در حقیقت از ایشان درخواست کمک می
  .کنیم به خدا توجه می

 از خود مستقیماًدنبال وسیله هستید؟ چرا ه  بها  شیعهچرا شما: حافظ
  ؟کنید نمیطلب  خدا حاجت

 نیز مورد توجه ما هست  باریتعالیحاجت خواهی مستقیم از ذات: واعظ
شود به دستوري که  دنبال وسیله هستیم مربوط میه ولی اینکه چرا ما ب

 سوره مائده به ما مؤمنین داده است و فرموده 35خداوند متعال در آیه 
م تور نبیبینید که ما طبق دس  می؛)هلیه الوسیلإوابتغوا ( :است  مکرّ
سوي ه تقرب خود بي   خاندان آن حضرت را وسیلهوآله علیه اهللا یصلّ اسالم
  .دانیم اهللا می
  اند؟ در کجا پیامبر چنین دستوري داده: حافظ
  : فرمودعلیها  اهللا  سالمکند که حضرت زهرا  الحدید نقل می  ابی  ابن: واعظ
ل آسمان و زمین کنم خدایی را که از پرتوي نور عظمتش اه حمد می«

باشد؛ و مائیم  کنند و ذات اقدس او هدف تمامی وسائل می بندگی می
و نیز در حدیث معروف ثقلین که در منابع معتبر  1»وسائل در میان خلق

                                                
 45 نامه 16/211الحدید،  ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 1
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اگر به عترت من « : از قول رسول اکرم آمده است که،شما موجود است
  1.»متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد

کنید؛ زیرا سند حدیث ثقلین صحیح  شتباه میکنم ا تصور می: حافظ
  .که بخاري در صحیح خود آن را نیاورده است باشد چرا نمی
قدري مسلم ه صحت اسناد این حدیث ب. کنم نخیر، اشتباه نمی: واعظ

این حدیث از طریق بیست «: نویسد حجر متعصب می است که حتی ابن
دیثی که بخاري نقل  مگر هر ح2.» نقل شده استخدا رسولنفر از اصحاب 

ي  قیهباین فرمایش شما توهین به ! نکرده باشد غیرصحیح است؟
  .باشد هاي معتبرتان می کتاب
علت این عرض من آن است که بخاري در نقل احادیث بسیار : حافظ

  .محتاط بوده و احادیث ضعیف را نقل نکرده است
؛ ایشان  اصالً: واعظ هماهنگ ایدش ، اگر با عقشنیده را میچه  هرو ابداً
را کنار آن  ،هماهنگ نبوده با عقایدش چنانچه و کرده مینقل بوده 
  .گذاشته است می
 نقل نموده »کتاب اهللا و سنتی«حدیث ثقلین را با قید ابوهریره : شیخ
  .است
اعتبار ساقط است زیرا با نقلهاي ي   ابوهریره از درجهي این گفته: واعظ
ه که توسط ي مشهور علماي خودتان مطرح شده است در کثیري از ي  عد
 این را هم اضافه کنم که نقل ابوهریره با مبانی عقلی ضمناً. باشد تضاد می

تواند چیزي باشد که خودش نیاز  قرآن نمیمبین هم ناسازگار است؛ زیرا 

                                                
 1905، ح2/185، و ابی داود در سنن  کتاب فضائل الصحابه36 ح 4/1873 صحیح المسلم، - 1
 4، آیه 1، فصل 11، باب 150مکی، ص حجر  صواعق المحرقه، ابن- 2
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؛ خود سنت احتیاج به مبین دارد پس چگونه ممکن است به مبین دارد
  ر از دالیل ما در جواز توسل به اهل و اما یکی دیگکه مبین قرآن باشد؟

 حدیث بسیار معتبر سفینه است که بیش از صد نفر از علماي شما ،بیت
جز این نیست « : فرمودوآله  علیه  اهللا  یصلّرسول اکرم . به آن اقرار دارند
که بر آن  هر. بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است  که مثل اهل

 1.»شود کند هالك می سرپیچی از آن ه کیابد و هر سوار شود نجات می
هم دوم ي  در تاریخ مضبوط است که خلیفه. آمددیگري اآلن یادم ي  نکته

مشرك و  هم ي دومتان   شما خلیفهپس بنا به قول. ه استشد میمتوسل 
  . استغیرموحد
در . شنوم یعنی چه؟ این اولین باري است که چنین حرفی را می: حافظ

   ؟است   کاري را مرتکب شدهکجا خلیفه عمر چنین
ه پروردگارا ما ب« :گفت بخاري از قول عمر نقل کرده است که او می: واعظ

 2؛»جوییم تا به ما باران بدهی سوي تو توسل میه وسیله عموي پیامبرت ب
 بدانید که واقعیت غیر از آن است ؟اید از آش داغتر شدهي  کاسه  شماآیا

ز این گفتارتان توبه کنید، و این را بدانید  استدعا دارم ا.گویید که شما می
تعالی    بلکه آنها را آبرومند درگاه باريددان پیامبر را خدا نمی   آلشیعه،که 
  .دده بین خود و خدا قرار میي   لذا ایشان را واسطهددان می

  .آید ایم جور در نمی  شنیدهقبالًهاي شما با آنچه که   این صحبت: حافظ

                                                
؛ و احمـد بـن حنبـل در    7، آیـه  1، فـصل  11، باب 152مکی، ص حجر  صواعق المحرقه، ابن- 1

 1402ح2/987الصحابه، فضائل
 ، کتاب االستسقاء947، ح 2/453 صحیح بخاري، - 2
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آیا . بینید صحبت کنید اید را دور بریزید و از آنچه می آنچه شنیده: واعظ
  .اید هاي دعاي ما را خوانده تاکنون کتاب

  .سفانه دسترسی نداشتمأمت! نه: حافظ
کردید سپس اشکال  نیکو بود ابتدا نگاهی به این کتابها می: واعظ
  .توانید ببینید االن دو کتاب دعا همراه دارم که می. نمودید می

در . وضوح مطالبی را که گفتم یافتنده توسل را خواندند و ب ایشان دعاي.  ایشان دادمکتاب را به
  . از مضامین دعا متعجب شده بودند حاضر در مجلساین بین بعضی از اهل سنت

بینید که محتواي این ادعیه چیزي جز توحید و یکتاپرستی  می: واعظ
تحریک عوام شما علماي اهل سنت با تهمت زدن به شیعیان و . نیست
 است که یدرستکار آیا این . کنید  مردم را از راه خدا منحرف می،متعصب

  !دهند؟ می شیعیان را مورد لعن و طعن قرار ،برخی از علماي شما
  یک از علماي ما چنین کرده است؟  کدام. کنید کم لطفی می: حافظ
 :نویسد کند می فخر رازي در کتاب خود هر جا که از ما یاد می: واعظ
 براي خودم اتفاقی پیش آمد که شنیدنی اتفاقاً »اهللا  واما الرفضه لعنهم«

 وارد مسجد ،براي اداي نماز. المقدس عازم دمشق بودم  از بیت. است
 ،نمازبعد از . اي رفتم و مشغول خواندن نماز شدم به گوشه. جامع شدم

 پس از. شدم، متوجه نگاه خشمگین عالمی که مشغول قرائت قرآن بود
 منتظر حرکت ماشین بودم که صداي .اداي نماز از مسجد خارج شدم

با این  فکر که ممکن است ماشین براي اداي  .اذان نماز عشا بلند شد
از درب آخر شبستان وارد .  وارد مسجد شدم،شب توقف نکندي  نافله
بعد از تمام شدن نماز عشاء اهل تسنن، همان عالم براي مردم . شدم

 روز قیامت بایستی جواب نشما مسلمانا: گفت د و میکر سخنرانی می
 مشرکین نجس هستند آنها را به مسجد راه :خدا فرموده است. بدهید
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کمی قبل یک مشرك به مسجد آمده بود و در مقابل شما بر بتی . ندهید
به قدري ! چرا او را نکشتید؟! کرد؛ شما که نمرده بودید سجده می

 کشته بودم قطعاً نمود که اگر من آنجا میاحساسات مردم عوام را تحریک 
ه ،بعد از تمام شدن سخنرانی! شدم می اي از مردم متوجه حضور من  عد
اي : گفتند تا  چشمشان به من افتاد مرا به باد کتک گرفتند و می. شدند
یوس شده بودم تا اینکه به أاز زنده ماندن خود م!! برو بیرون! مشرك

 در بین آنها اختالف افتاد که ، نمازشهادتینبا گفتن . تشهد نماز رسیدم
اکرم  این دیگر چگونه مشرکی است که به وحدانیت خدا و نبوت رسول

نمازم که تمام شد شروع به صحبت کردم و آنها را . دهد شهادت می
 بین افکن   و اختالفانداز   تفرقهخبر را کردم و آن عالم از خدا بیمغلوب 

خواهی کرده و برخی از آنان مرا   از من عذرایشان. مسلمین معرفی نمودم
اي است که در  این یک نمونه از صدها نمونه. به منزل خود دعوت نمودند

آن علماي شما باعث تحریک عوام بر علیه شیعیان موحد و خداپرست 
  .گردند می

این شما هستید که باعث تحریک اهل سنت !! ما تقصیري نداریم: حافظ
  .شوید می

  !!؟چگونه: واعظ
روزي هزاران شیعه در مقابل قبور . کنند پرستی می شیعیان مرده: حافظ

آیا این کار شرك نیست؟ وقتی . کنند نهند و سجده می صورت بر خاك می
   .شوند بینند تحریک می هاي پاك این حرکات را می سنی

وردي دست زد تا به م ما را ورق میي  السالم یکی از کتب ادعیه  جناب شیخ عبد،ر این میاند
صحبت آقاي حافظ که به اینجا رسید شیخ سرش را بلند . کار برده یابد و آن را بر علیه ما ب

اي مهم را به چنگ آورده است رو به من نموده و وارد بحث  نموده و همچون کسی که وسیله
  . گردید
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  گویید؟ در این مورد چه می! بفرمایید آقاي گرامی: شیخ
  چه موردي قربان؟: واعظ
 زائر دو رکعت نماز ،اند که پس از زیارت علماي شما دستور داده: خشی

 درآیا نماز براي امام و رو به قبر او شرك نیست؟ این . ردجاي آوزیارت ب
  . است موجودکتاب خودتان

 ؛ آقایان خسته شوندو ممکن استچون خیلی از شب گذشته؛ : واعظ
  .کنم جوابتان را فردا تحویل بگیرید پیشنهاد می

رویم تا جواب جناب  میما از اینجا بیرون ن! نخیر: مامی اهل مجلس به صدا درآمده و گفتندت
 چون جناب شیخ بسیار داغ هستند و : رو به جناب حافظ کردم و گفتم،با خنده. شیخ را بدهید

اند اگر شما اجازه بفرمایید ابتدا جواب ایشان را بدهم و بعد پاسخ  بزرگی را تهیه نمودهي  حربه
  . شما را به محضرتان عرض کنم

اید و اعمال  بفرمایید ببینم آیا تاکنون به زیارت رفته! جناب شیخ: واعظ
  اید؟  را از نزدیک دیدهشیعیان
  !نخیر: شیخ
  خوانند؟ گویید شیعیان رو به قبر امام نماز می پس از کجا می: واعظ
  .از روي همین کتاب: شیخ

 از حسن تصادف زیارت امیرالمؤمنین ،هد شیخ نظر کردمکتاب را از ایشان گرفتم و به محل شا
  . بودالسالم علیهعلی 
. خوانم خود شما قضاوت نمایید من این قسمت را از روي کتاب می: واعظ
شود؛ دو   شش رکعت نماز خوانده می،بعد از تمام شدن زیارت«: نویسد می

رت آدم و ؛ دو رکعت هدیه به حضالسالم علیهرکعت هدیه به امیرالمؤمنین 
 شأنال جوار قبر آن امام عظیم دو رکعت هدیه به حضرت نوح که در

 حال بفرمایید آیا نماز هدیه شرك است؟ و اما در ادامه آمده .»مدفونند
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خدایا . زائر پس از نماز رو به قبله بایستد و دعاي زیر را بخواند«: است
  .»تبراي تو نمازم را خواندم زیرا براي غیر تو نماز جایز نیس

مگر اینجا نوشته نشده است که زائر عتبه را ببوسد و ! عجیب است: شیخ
 سجده ،رسند وارد حرم شود؟ شیعیان که به درب حرم امامان خود می

  آیا این عمل شرك نیست؟. کنند می
 بعد از شنیدن این جواب مستدل و ،جاي شما بودمه اگر من ب: واعظ

. کردن فرق دارد دن با سجده بوسیاوالً .کردم منطقی سکوت اختیار می
دیدم  گیرم که وقتی به دیدن قبر ابوحنیفه رفته بودم و می خدا را گواه می

 چنین قضاوتی را اصالًافتند؛  ها از روي محبت به خاك می که سنی
 ، این را بدانید که سجده اگر بدون نیت عبودیت باشدثانیاً. کردم نمی

مالئکه بر حضرت آدم از ي  برادران یوسف و سجدهي  سجده. شرك نیست
ي این نگرش سطحی این است که باید به  نتیجه. این قبیل بوده است

خود ذات مقدس خداوند که دستور فرمود مالئکه بر آدم سجده کنند نیز 
 که تا این حد تفکر سطحی و غلطی چنین رويچرا . شود اشکال وارد 

ستید از فکر کنید و حاضر نی  پافشاري میتا این حدساز است  مشکل
ي   مگر شما آیه،و اما جواب جناب آقاي حافظدیگران استفاده کنید؟ 

وال تحسبن الذین (:فرماید اید که می  را نخواندهآل عمران سوره 169
 اگر ما در 1)حیاء عند ربهم یرزقونأمواتا بل اقتلوا فی سبیل اهللا 
کنیم  نمیزنیم؛ با مردگان تکلم  ایستیم و حرف می مقابل قبور ائمه می

و از منظر خداوند از نظر ما . گوییم بلکه با زندگان حقیقی راز دل می
الشهدا که جان خود را در راه  حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سیدمتعال، 

                                                
 .شوند  و نپندارید که شهیدان راه خدا مردگانند بلکه زنده هستند و در نزد خدا روزي داده می- 1
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امیه و یزید پلید نتوانند اساس دین را از بین   دین فدا نمودند تا بنی
تقرب ما به ي  شنوند و وسیله می زنده هستند و صحبتهاي ما را ،ببرند

کنم؛ اگر عمق تفکرات خود را   باز هم تکرار می.باشند میپروردگارمان 
  .شوید افزایش دهید هرگز دچار این شبهات نمی

ي   مالك شرعی به خلیفهبر طبق کدام! من از شما در عجبم: حافظ
کنید؟ این کار شما توهین به تمام  معاویه اهانت می  بن مسلمین یزید

 قبل از ایشان است که وي را به خالفت منصوب مسلمین و خلفاي
آیا انجام یک گناه صغیره که قتل حضرت حسین بوده است و . نمودند
 را داده که به ایشان جرأت هم توبه کرده است به شما این بعداًالبته 

  اهانت کنید؟
آیا به !  انتظار این مقدار تعصب را در این محفل علمی نداشتماصالً: واعظ

 و هفتاد نفر از یاران آن حضرت یک گناه خدا رسولقتل فرزند نظر شما 
آیا به اسارت درآوردن دختران پیامبرتان فقط یک گناه ! صغیره است؟

آمیز او  ها مگر شما اشعار کفر عالوه بر این نشانه!! کوچک و ناچیز است؟
  !ید؟ا هرا نخواند
   بیان کنید؟کنم دالئل کفر یزید را براي ما خواهش می! سرور من: نواب
یزید پلید در بسیاري از اشعارش منکر خدا و حشر و نشر شده : واعظ
دینی در مجلس جشنی که براي شهادت حضرت  ي بی این جرثومه. است

منکر خواند که در آن   برپا کرده بود؛ اشعاري را میالسالم علیهامام حسین 
کومت  او در دومین سال ح. شده استالشأن اسالم نبوت پیامبر عظیم

خود به مدینه حمله کرد و قتل عام وسیعی به راه انداخت و در سومین 
  !سال حکومتش کعبه را به منجنیق بست
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تواند فسق یزید را ثابت کند نه کفر   فقط می،اینها را که فرمودید: حافظ
  . او را
آیا انکار مبدأ و معاد کفر نیست؟ آیا قتل سید جوانان اهل بهشت : واعظ

 ظالمین را ،خداوند متعال در قرآندانید که  یست؟ آیا نمیظلم آشکاري ن
  صلیمسلم از رسول اکرم صحیح  در صحیح بخاري و ؟است لعن فرموده

کسی که اهل مدینه را از روي ظلم و « : روایت شده است کهوآله  علیه  اهللا
  1.»ستم بترساند ملعون خدا و مالئکه و مردم است

  .  لس ختم گردید مج، اذان صبح شدن نزدیکبدلیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                
 ، کتاب فضائل المدینه129، ح 54-3/53 صحیح بخاري، - 1
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  چهارم شب

  
 وآوري نمودند که همه روزه در مساجد، ادارات   یاد،هنگام مغرب چند تن از آقایان اهل تسنن

انتشار این مباحث در روزنامه . شود بازار صحبت از مطالبی است که در این مجلس مطرح می
فروش . ز مردم به مذاکرات مطرح شده در این محفل شده استباعث عالقمندي بسیاري ا

  .ها بطور چشمگیري افزایش یافته است روزنامه
 متذکر گردید که این مباحث موجب ،بسیار نموده و پس از تمجید واعظ یکی از آقایان رو به 

مکان حل بسیاري از شبهاتی که از کودکی ذهن ما را اشغال کرده بود شده است؛ لذا در همین 
  .خواهیم ایم معذرت می زده میهایی که به شیعه   از شما از بابت تهمترسماً
چون موضوع امامت ریشه و اساس بسیاري از مطالب ! سرور من :نواب

  .است استدعا دارم در این جلسه پیرامون این موضوع بحث نمایید
 اهللا  یصلّ اهللا رسول اختصاص به عترت پاك  امامت شیعهدر نگاه: ظواع

  مربوط به مجتهدینی امامت فقط اهل سنتاز منظر ولی ؛ داردوآله  علیه 
بینیم که  کنند؛ لذا می  که با استنباط خود احکام دین را مشخص میاست

جالب ي  نکته. شود میدر کتابهاي فقهی ایشان اختالفات بسیاري مشاهده 
و دانند  میتوجه آن است که اهل سنت اجتهاد را مختص به چهار نفر 

حال آنکه در میان آنان، دانشمندانی که به مراتب از این چهار نفر اعلم 
علیرغم مطالعات و تحقیقات فراوانی که  ؛ وجود داشته و دارداند بوده
  آقایان اهل سنت که روي چه حساب،ام بفهمم ام هنوز نتوانسته داشته
توري دسهیچ از پیامبر ! ؟اند کرده به همین چهار نفر محدود  رااجتهاد

 .علما هستندي  براي پیروي از این چهار نفر نرسیده و اینها هم مثل بقیه
 چهار نفر تبعیت از ایناهل سنت چرا  است که  اساسی همینسؤالیک 

  ؟دندان میرا واجب 
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 عالوه بر علم و اجتهاد داراي تقوا و عدالت و زهد ،ماي  ائمه: حافظ
  .ست لذا پیروي از آنها بر ما واجب ا؛اند  بوده
 مگر! اند؟  بودهتقوا و عدالتمگر به عقیده شما دیگر علمایتان فاقد : واعظ

اند   را درك کردهوآله  علیه  اهللا  یصلّ خدا رسول ،کدامیک از این چهار امام
 در پیروي از آنان وآله  علیه  اهللا  یصلّ خدا رسولو یا دستوري از جانب 

د کورکورانه از این چهار نفر آمده است؟ به چه دلیل مسلمانان را به تقلی
  کنید؟ مجبور می
تان مجبور  به همان دلیل که شما مردم را به پیروي از امامان: حافظ
  !کنید می

 ؛نظر ما نبوده استطبق بیت   اجبار به پیروي از ائمه اهل!! احسنت: واعظ
مدستور صریح نبی طبق بلکه  امام علی  ،یس شیعهئر. استبوده  مکرّ
 مکرراً.  پرورش یافتوآله  علیه  اهللا یصلّر دامن رسول اکرم د السالم علیه
اطاعت تو اطاعت من است و « :فرمود گرامی به امیرالمؤمنین می  رسول

بر قرآن و «: فرمود  همچنین می1.»مخالفت با تو مخالفت با من است
 باز 2.»برنتابید تا هالك نشوید عترت من تقدم نجویید و از خدمت آنها سر

شما که گفتید امامان شما داراي علم و تقوي و  گردیم به گفته می بر
پس چرا بعضی از آنها  ؛فرمایید اگر چنین است که شما می. عدالت هستند

  !نمودند؟ برخی دیگر را تکفیر می

                                                
 4617، ح 3/131المستدرك علی الصحیحین، حاکم نیشابوري، - 1
 ، خاتمه229-228مکی، ص  حجر  صواعق المحرقه، ابن- 2
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 واقعیت این حرف شما!! گویید؟ آید می تان می چرا هر چه به زبان: حافظ
 از سوي شیعیان  استه شده؛ هر حرفی که پشت سر امامان ما زدندارد

  .بوده است
شود که جنابعالی حتی کتابهاي خودتان را نیز  معلوم می: واعظ
: گوید دانند که شافعی شیعه نیست؛ با این حال می میهمه . اید نخوانده

 غزالی که از ؛1»!!تر از ابوحنیفه متولد نشده است در اسالم کسی شوم«
شریعت را واژگون نمود و هر یک ابوحنیفه  «: نویسد بزرگان شماست می

 شرع انور ویران ،ي آن از قوانین شرع را با اصلی مقرون کرد که در نتیجه
 انجام دهد کافر است و اگر بدون تعمد عمداً این عمل را هک هر. شد

اهللا تاکنون این را ء انشا2.»مرتکب عمل ابوحنیفه گردد فاسق است
. گویم من واقعیت را می! زنم اید که من حرف بدون مدرك نمی یافته
 آن است که امامان شما با هم اختالف دارند ولی امامان ما هیچ تواقعی

خوبی حق را براي   هتواند ب ي دقیق می  این نکته. اختالفی با یکدیگر ندارند
ما در مورد امامت که ي  این است اجمالی از عقیده. افراد زیرك آشکار کند
  .اصلی از اصول دین است

 اشتباه باشد؛ زیرا احتماالًگویید امامت از اصول دین است   میاینکه: شیخ
  .اند  امامت را از فروع دین شمرده،بزرگان
 یصلّاگر امامت از فروع دین بود رسول اکرم ! کنم من اشتباه نمی: واعظ

زمان   اگر کسی بمیرد و امام«: فرمود در اهمیت آن نمی وآله  علیه  اهللا 

                                                
ــدادي،  - 1 ــداد، خطیــب بغ ــاریخ بغ ــماره 22، ح 13/419 ت ــه ش ــاري در 7297، ترجم ، و بخ

 1196 ح 2/77االوسط  تاریخ
 3، مسلک 8، فصل 2، کتاب الفتوي، باب 613المنخول، غزالی، ص  - 2
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 از همین حدیث 1.»اشد به مرگ جاهلیت مرده استخودش را نشناخته ب
 از بسیارياین مطلب را . شود که امامت از اصول دین است معلوم می

امام بایستی . و اما از اصل بحث دور نیفتم. علماي خودتان هم قبول دارند
اشجع  ،افضل ،داراي تمام اخالق حسنه باشد و از مردم زمان خودش اعلم

امی باید از طرف خدا و رسول منصوب شود و چنین ام. و ازهد باشد
چنین امامی مقامش باالترین مقام روحانی و حتی باالتر از مقام انبیاء 

  .باشد عظام می
کنید و   بدگویی میغلوکنندگاناز یک طرف شما از !! جالب است: حافظ

 است و اساس بیبرید؛ این حرف  از سوي دیگر امام را از انبیاء هم باالتر می
  .پذیریم ن را نمیما آ
براي ! شمرید؟  میاساس  حرف مرا بی،اید هنوز دلیل مرا نشنیده: واعظ

ذ ابتلی إو(:  سوره بقره آمده است124در آیه . آورم شما از قرآن دلیل می
ماما قال و من إ جاعلک للناس یناتمهن قال أه بکلمات فبراهیم ربإ

کند که امامت   میاین آیه ثابت 2)نال عهدي الظالمینتی قال ال یذری
باالتر از نبوت است؛ زیرا پس از اینکه حضرت ابراهیم از امتحانات الهی 

پروردگار از مقام نبوت به مقام باالتري که ي   از ناحیه،سربلند بیرون آمد
  .امامت است ارتقاي درجه یافت

                                                
 110؛ و تفتازانی در العقائدالنسفیه ص1498، ح 2/296الجمع بین الصحیحین، حمیدي، - 1

 به یاد آور هنگامی را که خداوند ابراهیم را به اموري امتحان فرمود و او همـه را اتمـام کـرد    - 2
گفت این امامت را به فرزندان من نیز عطا    . اي مردم امام قرار دادم    خداوند به او فرمود من تو را بر       

 .عهد من که امامت است، به مردم ستمکار نخواهد رسید: خواهی کرد فرمود
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 علیه  اهللا  یصلّ از مقام پیامبر خاتم السالم علیهپس باید مقام علی : حافظ
  آیا این غلو نیست؟.  هم باالتر باشدآلهو 

. دانید که بین نبوت خاصه و نبوت عامه تفاوتهاي زیادي است می: واعظ
متر از نبوت خاصه یعنی مقام نبی  امامت از لحاظ رتبه پایین  اسالم مکرّ

 و باالتر از مقام نبوت عامه است؛ زیرا امیرالمؤمنین وآله  علیه  اهللا  یصلّ
 لذا ، است نبیاء داشتهاأل   بوده و اتحاد نفسانی با خاتمواجد مقام نبوت

  . فضیلت داردگذشتهواجد مقام امامت شده و بر انبیاء 
 ،هنوز مشکل اول حل نشده. کنید تر می  مطلب را مشکلدائماًشما : حافظ

  .شود  مطرح میياشکال دیگر
  چه مشکلی؟: واعظ
کنم بتوانید  ن نمیهایتان مشکالتی وجود دارد که گما در صحبت: حافظ

وجهه داراي مقام   اهللا  شما اآلن فرمودید که علی کرم. آنها را درست کنید
 داشته است و از تمام انبیاء باالتر اهللا نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول

  .است
تمام این مشکالتی که به نظر شما الینحل است با یک حدیث : واعظ

 اهللا  یصلّ خدا رسولبر منزلت از قول حدیث بسیار معت. شود جواب داده می
ن أما ترضی أ «:  خطاب به امیرالمؤمنین صادر شده است کهوآله  علیه 

یعنی اي  1»عدي بنه ال نبی أالإرون من موسی ا ههتکون منی بمنزل
علی آیا راضی نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من همچون مقام 

  .هارون نسبت به موسی باشد
                                                

-30 ح1871-4/1870؛ و مسلم در صحیح ، کتاب المغازي857، ح 6/309 صحیح بخاري، - 1
  باب فضائل علی32
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 اگر هم درست باشد خبر ثانیاً صحت این حدیث نامعلوم است؛ اوالً: حافظ
  .کنیداعتنا نخوب است شما هم به آن واحد است لذا 

مطالعه   مجبورم که بگویم یا شما کم!! خواهم می خیلی عذر: واعظ
به چه دلیل . خواهید زیر بار حرف حساب بروید می نعمداًهستید و یا 

د و یا خبر واحد است در حالی که گویید این حدیث سند صحیح ندار می
هم بخاري و هم مسلم و هم بسیاري از علماي خودتان این حدیث را در 

ي  اند؛ حتی برخی از آنان همین حدیث را از زبان خلیفه کتب خود آورده
  اند؟ نقل کردهنیز دوم 
کنم بفرمایید این حدیث از قول خلیفه عمر چگونه  خواهش می: حافظ

  است؟  نقل شده
قدر از علی غیبت    این:عمر گفت«: عباس منقول است که  از ابن: عظوا

نکنید؛ زیرا پیامبر سه خصلت را براي او شمرده است که اگر به من یکی 
  دوست  تابد بیشتر شد آن را از تمام آنچه آفتاب بر آن می میاز آنها داده 

هروزي من و ابوعبیده و . داشتم می کرم بودیماي از اصحاب نزد رسول ا عد .
 یا علی تو :در حالی که به علی تکیه داده بود خطاب به علی فرمودپیامبر 

. از حیث ایمان نخستین مؤمن هستی و از حیث اسالم اولین مسلمانی
. منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است
 ،هرکس که ادعاي دوستی مرا بکند ولی تو را دوست نداشته باشد

ی حرف او جرأتبه چه !  این قول خلیفه دوم خودتان است1.»گوستدروغ
ید این حدیث خبر واحد است و خبر فتنکته دیگر آنکه گ!! کنید؟ را رد می

                                                
المهمـه   ؛ و ابـن صـباغ مـالکی در فـصول    36392، ح 123-13/122 کنزالعمال، متقی هندي، - 1
 1 فصل 1/588
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در صورتی که علماي شما منکر خبر واحد را کافر و ! واحد معتبر نیست؟
  .دانند میفاسق 
م شما به بین برم از اینکه می  لذت میواقعاً! خیلی عالی است: حافظ
من شنیده بودم علماي شیعه کتابهاي ما را با . هاي ما تسلط دارید کتاب
گیرند تا دستشان به جلد کتاب نخورد تا چه رسد به   می و انبرپارچه

  اینکه آنرا مطالعه کنند؟
ید و به یخوب است بیا. این دیگر از کم اطالعی شماست: واعظ
نید که محصلین شیعه، قسمت ها و مدارس ما سري بزنید تا ببی کتابخانه

  .کنند زیادي از علوم صرف و نحو را از کتب علماي شما اخذ می
توان این نتیجه را  حدیث میاین حال بفرمائید چگونه از . بگذریم: حافظ

   است؟ بودهوجهه واجد مقام نبوت اهللا  گرفت که علی کرم
 لسالما علیه از این حدیث شریف، سه خصلت براي امیرالمومنین: واعظ

   دوم، خالفت و وزارت پس از نبی؛شود؛ اول، معنا و حقیقت نبوت ثابت می
م  و سوم، افضلیت ایشان بر تمامی صحابه؛ زیرا وآله  علیه  اهللا  یصلّ مکرّ

 اهللا  یصلّ است و پیامبر اسالم  حضرت هارون واجد این سه خصلت بوده
  .عرفی فرمودهارون مي   را به منزلهالسالم علیه  علیوآله  علیه 

  .است  پیامبر و مبعوث بر خلق بودهنیز  علی ،پس با این قاعده: حافظ
و  دانید که از بین حدود یکصد خود شما می. گونه نیست نه این: واعظ

به عبارت دیگر حضرت . اند بیست هزار پیغمبر تنها پنج نفر اولوالعزم بوده
مر نبوت نداشت و هارون از جمله پیامبرانی بوده است که استقالل در ا

ممقصود نبی . تابع شریعت برادرش بود  این بوده وآله  علیه  اهللا  ی صلّمکرّ
گونه که هارون واجد مقام نبوت و در عین حال تابع  همانبه است که 

 السالم علیهپیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی بوده است؛ حضرت علی 
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شافعی . باشد  میوآله  علیه  اهللا  ی صلّاهللا رسولهم واجد مقام نبوت و تابع 
منزلت هارون نسبت به موسی این بوده است «: نویسد در این زمینه می
پس علی نیز .  وزیر، خلیفه و شریک در نبوت موسی بود،که وي برادر

  1.»واجد تمام این خصوصیات بوده است
 وآله  علیه  اهللا  ی صلّخواهید بگویید اگر حضرت محمد مییعنی : حافظ
اهللا  کرم علی ،بود و بنا بود پیامبري بعد از ایشان بیاید  نمی پیامبران خاتم

  شد؟ پیامبر میوجهه  
 بلکه بعضی از علماي ؛گوییم این حرف را فقط ما نمی! کامالً! بلی: واعظ

مالک روایت شده است که   بن  از انس. اند ز بدان اقرار کردهیخودتان ن
 مرا بر تمام انبیاء برگزید و سپس  خداوند متعالبراستی «:پیامبر فرمود

را برگزید و بازوي مرا به م ويعم براي من وصی انتخاب کرد و علی پسر
 همچنان که بازوي موسی را به برادرش  هارون محکم ،دفرمواو محکم 

پس علی خلیفه و وزیر من است و اگر بنا بود بعد از من پیامبري . دفرمو
 ؛2»عد از من پیغمبري نخواهد آمدآینه او علی بود؛ لیکن ب بیاید هر
کالم آنکه علی امیرالمؤمنین واجد تمامی صفات و خصوصیات ي  خالصه

  .باشد پیامبر می
وجهه غلو   اهللا  چرا شما در مورد علی کرم! خیلی عجیب است: حافظ
 اهللا  ی صلّاهللا رسولگویید علی واجد تمامی خصوصیات  کنید؟ چرا می می

  باشد؟ می وآله  علیه 

                                                
  5، فصل 1، باب90-88 صشافعی،  طلحه بن  مطالب السؤول، محمد- 1

باب 823 ح 2/288الموده قندوزي   با استفاده از ینابیع6 موده القربی، سید علی همدانی، موده - 2
56 
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 غلو نیست، بلکه عین واقعیت است؛ حتی از لحاظ عقلی هم اصالً: اعظو
بایست در جمیع  پیامبر میي  عقلی، خلیفهي  طبق قاعده. قابل اثبات است

 وآله  علیه  اهللا  ی صلّپیامبر اکرم و امیرالمؤمنین. صفات مانند پیامبر باشد
ر از جهت طهارت ذاتی نظی. از جهت اصل و نسب نظیر یکدیگرند

دلیل ه ایشان ب. از جهت والیت و مقام تبلیغ نظیر یکدیگرند. یکدیگرند
 مکرّمگونه که درب منزل رسول  همان. ستخدا رسولمباهله نفس ي  آیه
 به مسجد باز بود؛ درب منزل امیرالمؤمنین هم باز وآله  علیه  اهللا  یصلّ

 گذارده شد و حال آنکه درب منازل تمامی اصحاب به دستور خداوند
  .مسدود گردید

 جناب ،سبب را جویا شدم. اي در میان مستمعین افتاد  همهمه،وقتی صحبت به اینجا رسید
 جناب حافظ با ذکر احادیثی فتح ،اي که گذشت  همین شب جمعهاتفاقاً: آقاي نواب فرمودند

 کري ابوب  اال درب خانهي تمام صحابه  ابوبکر شمردند و گفتند درب خانهامتیازاتباب را از 
  .  من رو به جناب آقاي حافظ کردم و مطلب را جویا شدم؛مسدود شد
رسول اکرم امر داریم که در کتب معتبر از طریق ابوهریره حدیثی : حافظ
ي   درب خانه االّ؛شد را بستند هایی که به مسجد باز می تمام دربتا فرمود 

  .ابوبکر از من و من از ابوبکر هستم: ابوبکر را و سپس فرمود
هاست که تالش داشتند در  ي اموي این حدیث ساخته و پرداخته: اعظو

  .قبال هریک از فضایل موالي مؤمنان فضیلتی را براي دیگران جعل نمایند
دلیل، مطلب را براي ما و تمامی افراد ي  کنم با ارائه خواهش می: نواب

  .جویاي حقیقت تبیین نمایید
 ،عباس بن اهللا زرگانی چون عبد به نقل از ب1بسیاري از علماي شما: واعظ
 اهللا رسولاند که  خطاب روایت نموده بن انصاري و عمر  عبداهللا بن جابر

                                                
ح ١١٣- ۵/١١٢دبن شعیب نسائي الكبري، احم ؛ و سنن١/١٧۵ مسند، احمد بن حنبل -   1

   كتاب الخصائص٨۴٠٩
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شد را  هایی که به مسجد باز می  امر فرمود تمام دربوآله  علیه  اهللا  یصلّ
 به مسجد در  را از دخول را و مردمالسالم علیهي علی   درب خانهببندند االّ

  این که بودالسالم علیه علی  و فقطفرمودنع  محالت حیض و جنابت
 داشت حتی در حالت جنابت نیز در مسجد بماند؛ که البته علت  رااجازه

حال براي اینکه . آن هم طهارت آن حضرت از هرگونه رجس و پلیدي بود
تان  دومي   حدیثی را از قول خلیفه،کنم بدانید من هیچگاه غلو نمی

آینه به علی سه خصلت داده  هر« :ه است کهاز قول عمر نقل شد. آورم می
 مو برایم با  شده است که اگر یکی از آنها براي من بود از شتران سرخ

ي او به   بازگذاردن درب خانهدوم ، ازدواج با دختر پیامبر اول.تر بود ارزش 
بینید که علماي   پس می.1»راش در روز فتح خیب   پرچمداريسومجد ومس

 اهللا رسول در جمیع صفات با السالم علیه که علی خودتان هم معترفند
با توجه به این خصایص ممتاز بود که . باشد  می شریکوآله علیه اهللا صلی

پیامبر از خداوند متعال درخواست نمود که علی را وزیر و شریک 
  .پیامبرش قرار دهد

  آیا در این زمینه حدیثی هم وجود دارد؟: نواب
 :عمیس آمده است که  بنت  ل از ابوذر و اسماءدر منابع شما به نق: واعظ
 پس از اداي نماز ظهر به امامت نبی اسالم. روزي در مسجد بودیم«

 کمکی ینیک از حاضر  هیچ.  فقیري عرض حاجت نمودوآله علیه اهللا صلی
 که در حال نماز و در رکوع بود با السالم علیهبن ابیطالب   علی. به او نکرد
 نموده و او نیز انگشتر را از انگشت مبارك اي اشاره  فقیر آنانگشت  به

رسول اکرم که این جریان را . ایشان بیرون آورد و از مسجد خارج شد

                                                
؛ و سیوطي در تاریخ الخلفا، ٣ فصل ٩ باب ١٢٧المحرقھ، ابن حجر مكي ص   صواعق-  1

  ١٧٢ص
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خدایا : مشاهده فرمود؛ دست به دعا برداشته و به خدا عرضه داشت
 براي من هم علی را ،دادي گونه که براي موسی وزیر و شریک قرار همان

 هنوز دعاي آن ،به خدا قسم: گوید  ابوذر می.وزیر و جانشین قرار ده
  1.»حضرت تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و آیه والیت را وحی نمود

ایم حدیث منزلت اختصاص به علی  جایی که ما شنیده تا: نواب
. وجهه ندارد بلکه در مورد ابوبکر و عمر هم نقل شده است اهللا کرم
ابوبکر و عمر براي من به منزله هارون :  فرمودوآله علیه اهللا  صلیاهللا رسول

  .براي موسی هستند
احادیث این شخص از نظر . راوي این حدیث قزعه بن سوید است: واعظ

عالمه ذهبی در . اعتبار است علماي رجالی خودتان مردود و بی
  2.االعتدال این حدیث را جعلی دانسته است میزان

 لذا بقیه مذاکرات به شب آینده ؛شته استدر این هنگام متوجه شدیم که شب از نیمه گذ
  .موکول گردید

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 375 ح 328؛ و ابن مغازلی در المناقب ص 2، باب 24جوزي، ص  ابن  تذکره الخواص، سبط- 1
  ۶٩٠٠ ترجمھ شماره ۵/۴٧٢االعتدال، ذھبي،   میزان-  2
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  پنجم شب
  

کردم به این  هاي دیشب شما فکر می ي صحبت امروز که درباره: حافظ
نتیجه رسیدم که گویا شما با سحر بیان در صدد اثبات خالفت بالفصل 

دانید حدیث منزلت در  یوجهه هستید در حالی که خودتان م اهللا علی کرم
غزوه تبوك و به منظور دلجویی از علی بیان شده است و هیچ ربطی به 

  .بحثی که شما کردید ندارد
 براي اثبات خالفت بالفصل امیرالمؤمنین دالیل متعددي وجود اوالً: واعظ

 صدور این حدیث تنها مربوط ثانیاً. لت نیستز حدیث منبهدارد و منحصر 
 متعددي این فرمایش از نبی اکرم هاي مکان بلکه در ؛ستبه تبوك نبوده ا
  .نقل شده است

 اهللا رسولآخر چگونه ممکن است دستوري از ناحیه : حافظ
وجهه صادر شده باشد و با   اهللا  کرم   در مورد خالفت علیوآله علیه اهللا یصلّ

  فرد دیگري را بهخدا رسول اصحاب بزرگ ،این حال پس از رحلت پیامبر
  .ان خلیفه برگزینندعنو 

  جریان اما به مقتضاي بحث یک؛براي این اشکال پاسخ بسیار است: ظواع
 ،حضرت موسی هنگام عزیمت به کوه طور. کنم تاریخی را برایتان بیان می

اما مردم گول سامري را خوردند و از . هارون را جانشین خود معرفی نمود
 را از این کار منع نهاآهر چه هارون . تبعیت هارون دست برداشتند

در . صدد قتل هارون برآمدند  گوششان بدهکار نبود و حتی در،فرمود می
 گفتار هارون را خطاب به موسی پس ،قرآن مجید پس از نقل این جریان

 !اي پسر مادرم«: نماید  از کوه طور چنین نقل می آن حضرتاز برگشت
 شما را به .»ساننداین قوم مرا خوار شمردند و نزدیک بود مرا به قتل بر
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  آیا این اجماع بنی!  قضاوت کنیدفانهصمنخدا تعصب را کنار بگذارید و 
تصور ! تواند باشد؟ میاسرائیل بر ترك هارون دلیل بر حقانیت سامري 

 بر این امر باطل از اجماع ادعایی شما بر اسرائیل  بنیکنم که اجماع  نمی
 همان وآله علیه اهللا ی صلّاکرم بیبعد از وفات ن.  باشدتر  ضعیفخالفت ابوبکر

 السالم علیههاي آن حضرت را در مورد خالفت علی  مردمی که توصیه
راه ه دنبال دیگران به  را کنار گذارده و بالمومنین امیرشنیده بودند؛ 

ي   نقل شده است که وقتی آتش به درب خانه1از علماي خودتان. افتادند
 ،براي اخذ بیعت به مسجد آوردندعلی بردند و با تهدید آن حضرت را 

 خود را به قبر پیامبر رسانید و همان جمالتی که السالم علیهامیرمؤمنان 
  .هارون به موسی گفت را به پیامبر عرض کرد

 وآله علیه اهللا ی صلّ مورد نظر پیغمبروجهه اهللا  کرماگر خالفت علی: نواب
 تا دیگر این همه ودنفرم ایشان را معرفی صراحتاًبوده است؛ چرا پیامبر 

  اختالف بین امت بوجود نیاید؟
 خالفت بالفصل را حق امیرمؤمنان صریحاًبحمداهللا احادیثی که : واعظ
شود؛ ولی از این نکته هم غافل  داند در کتابهاي شما فراوان یافت می می

  .نباشید که در کنایه لطافتی است که در صراحت نیست
یثی که تصریح به امر والیت علی اگر ممکن است برخی از احاد: نواب
ایم که هیچ   شنیدهمکرراً دارد را براي ما بیان نمایید؛ زیرا ما وجهه اهللا کرم

  .بعد از خودشان وجود نداردي  اکرم در باب خلیفه  حدیثی از رسول
اند  علماي شما نقل کرده. الدار است  روایت یوم،یکی از این احادیث: واعظ
 نبی گرامی 2)قربینک األتنذر عشیرأو(پس از نزول آیه« :که

                                                
  ١/٢٠ االمامھ و السیاسھ،ابن قتیبھ -  1
   سوره الشعراء١۴ آیھ -  2
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 را نیز تهیه کرده طعامی خویشان خود را دعوت فرمود و وآله علیه اهللا یصلّ
 : فرموده سپس اقوام خود را به توحید دعوت نمود،بعد از صرف غذا. بود
 به خدا ایمان بیاورد و مرا یاري کند همانا او برادر و وزیر و وارث و ههرک«

بار تکرار   آن حضرت این جمله را سه. ن خواهد بودي بعد از م خلیفه
 السالم علیه مگر امیرمؤمنان علی ؛احدي جواب آن حضرت را نداد. فرمود

 پس ؛کنم خدا من شما را یاري می اي رسول: که برخاست و عرض کرد
این علی وصی و خلیفه من در میان :  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاکرم رسول
 اکرم  رسول. کنم ي دوم نقل می ي را از قول خلیفهروایت بعد1.»شماست

این علی در دنیا و آخرت برادر من است و « : فرمودوآله علیه اهللا یصلّ
ي  کننده او وصی من و وارث علم من و ادا. ي من در اهل من است خلیفه

نفع او نفع من و ضرر او . مال او از من و مال من از اوست. دیون من است
 او سک کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر هر. ضرر من است

 حدیث در این مورد فراوان 2»را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است
توانید به کتب معتبر خودتان   اگر طالب دالیل بیشتري باشید می؛است

   .مراجعه کنید
جالب است بدانید که بعضی از علماي مشهور خودتان هم به این مسئله 

 علی وآله علیه اهللا ی صلّاهللا رسول«: نویسد مینظام معتزلی . اند ودهاعتراف نم
 ؛ را به همین عنوان شناختند؛ علیرا به عنوان امام تعیین کرد و صحابه

 بد نیست این روایت 3.» را کتمان نموداو خالفت ،ولی عمر به نفع ابوبکر
ن قلم اگر تمامی درختا:  فرمودخدا رسول« : کهاز عمر بشنویدنیز را 

                                                
 1/111؛ و احمد بن حنبل در مسند 286-1/285حلبی،  الدین برهان بن  السیره الحلبیه، علی- 1
 56 باب 825ح2/289الموده   با استفاده از ینابیع6همدانی، موده  علی  موده القربی، سید- 2
 91، ترجمه شماره 6/15،  وافی بالوفیات، صفدي- 3
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گردند و دریاها مرکب و جنیان شمارشگر و آدمیان کاتب شوند؛ 
  1.»توانند فضایل علی را شماره کنند نمی

در اگر اجازه بفرمایید : ندالسالم رو به حافظ نموده و گفت در این هنگام جناب شیخ عبد
  . من مختصري صحبت کنم،کنید  شما استراحت میاي که فاصله
 ینچن ولی ؛ نیستیم وجهه اهللا کر فضایل علی کرمما من! آقاي محترم: شیخ

 بلکه خلفاي راشدین هم ؛باشدنیست که فقط علی صاحب این کماالت 
کنید و امر را  طرفه صحبت می شما یک. اند شماري بوده داراي فضایل بی

!! کنند حق با شماست اي که گمان می  به گونه،کنید بر آقایان مشتبه می
 از فضایل خلفاي راشدین را عرض کنم تا اي شمهاگر اجازه دهید من هم 

  .د کسی ضایع نشوحق
اگر . کنم خدا گواه است که من از روي تعصب جاهالنه صحبت نمی: واعظ

البته الزم است طبق قراري . فضیلتی وجود دارد حاضرم سراپا گوش باشم
استناد طرفین ي اول گذاشتیم فقط به احادیث مورد اتفاق  که در جلسه

  .شود
  !!پس هدف حضرتعالی طفره رفتن است: شیخ
  !چرا؟: واعظ
چون در کتابهاي شما حتی یک حدیث هم در فضایل خلفا وجود : شیخ
   .ندارد
این شرطی بود که خودتان فرمودید و تاکنون من هم بر اساس : واعظ

 ولی چون خیلی عالقمند به ذکر فضایل ؛ما هکرد همین شرط ارائه سند 
  .گیرم ی سخت نم،خلفا هستید

                                                
 2، باب 23جوزي، ص  ابن تذکره الخواص، سبط- 1
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 شهابی در شب  53

اي «:  به عمویش فرمودخدا رسولکند که  خالد نقل می بن ابراهیم: شیخ
از او فرمان ببرید تا . من قرار دادي  عمو بدرستی که خدا ابوبکر را خلیفه

  .»رستگار شوید
  . مردود استکامالًاین حدیث : واعظ
خواهید با حرف  ي مطالب را می چگونه مردود است؟ شما همه: شیخ

  !درست کنید
احادیث  1علماي خودتان. ما اهل حرف نیستیم. اشتباه نکنید: واعظ
  .دانند  میغیر معتبرخالد را   بن  ابراهیم
 است که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و عرض  ابوهریره نقل نموده: شیخ
تو . فرماید؛ من از ابوبکر راضی هستم رساند و می سالم میتو را خدا «: کرد

  » هم از من راضی است یا نه؟از او بپرس که آیا او
بدیهی است که خدا بر تمام احواالت آدمی آگاه است و هیچ : واعظ

آیا ابوبکر از او که شود خداوند نداند  چگونه می. چیزي از او مخفی نیست
این حدیث هم از جعلیاتی است که توسط متاسفانه !! راضی است یا نه

دانید که ابوهریره به خاطر  ی محتماً. ابوهریره ساخته و پرداخته شده است
 احادیثی را بر علیه امیرالمؤمنین ،مطامع دنیوي و به دستور معاویه

کرد و راه را براي سب و لعن آن حضرت هموار   جعل میالسالم علیه
  2.نمود
گویا شما شیعیان منتها . زنید  تهمت میخدا رسولچرا به اصحاب : شیخ
  .بزرگان استگویی به   تان دشنام هنرنماییي  درجه

                                                
؛ و خطی  ب در ت  اریخ بغ  داد    ۶٠۵٠ ترجم  ھ ش  ماره   ۵/٢١٧ می  زان االعت  دال، ذھب  ي    -  1
  ۵٩٠۵ ترجمھ شماره ١١/٢٠٢

   كتاب االیمان۵٢ ح١/۶٠، و مسلم در صحیح ٣٧١-٣/٣٧٠ ربیع االبرار، زمخشري -  2
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 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  54

یک از ما اهل  کنم که کدام ثابت می! کنم تند نروید خواهش می: واعظ
 آنهاییآیا ما اهل تهمت زدن هستیم یا .  است زدن و تهمتگویی دشنام

گناه  بیصدها تهمت و هزاران دشنام به شیعیان مملو از ان ش تابهايککه 
طالقه   ن سهها به قانو چه کسی گفته است که شیعیان مثل یهودي! است؟

هو  ي طالق اعتقاد ندارند؟ بگذارید جریانی را که براي خودم اتفاق  عد
  .تر گردد  افتاد را برایتان نقل کنم تا مسئله واضح

  !بفرمایید: شیخ
ههمراه : واعظ رفتم ها بوسیله قطار از کاظمین به سامرا می اي از ایرانی عد .
ند که پیوسته ما را به زبان ي ما دو نفر از علماي اهل تسنن بود در کوپه

. کردند؛ غافل از اینکه من تسلط کامل به زبان عربی دارم عربی مسخره می
کردیم تا اینکه یکی از آنها گفت این رافضی  گفتند و ما سکوت می میآنها 

هاي اینان این است که بعد از سالم  از جمله بدعت. ها اهل بدعت هستند
 »مینخان األ« ،گویند میکنند و  می سه مرتبه دستها را بلند ،نماز

 خدا رسولگوید  میشیعه : گفت.  پرسیدنداین جمله از معناي اطرافیانش
مور شد نبوت را أکوه حرا بودند؛ جبرئیل از طرف خدا م و جعفر و علی در

  .به علی برساند ولی خیانت کرد و به پیامبر رساند
:  و رو به او کرده گفتمدار را که شنیدم دیگر طاقت نیاوردم این دروغ شاخ
 ،چرا؟ : آیا تهمت و دروغ از گناهان کبیره است یا نه؟ گفت! جناب شیخ

شما اآلن هم دروغ گفتید و هم به شیعیان تهمت زدید؛ با کمال : گفتم
من هم ده دوازده نفر از ! مطلب همین است که گفتم: پررویی گفت

را صدا زدم و از شیعیان که در قطار بودند و از مطلب بی خبر بودند 
گویید؛ همگی گفتند سه  میایشان پرسیدم که شما بعد از نمازتان چه 

ي ما بودند گفتم شما  به جوانان سنی که در کوپه. گوییم مرتبه تکبیر می
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هاي دیگر هم سري بزنید و از مردم روستایی و شهري شیعه  به کوپه
گشتند و با آنها رفتند و پس از مدتی بر.  فاش شودحقیقتبپرسید تا 
: شیخ جواب داد!! گویی؟ چرا دروغ می:  رو به شیخ کرده و گفتندناراحتی

  .ام من این مطلب را در کتابها خوانده
بدرستی «: آیا در این حدیث نیز تردید دارید که رسول اکرم فرمود: شیخ

 اما براي ابوبکر به ؛کند صورت عمومی جلوه میه که خدا براي همه ب
ابوبکر و عمر بهترین «:  و همچنین فرمود»کند میصورت خصوصی تجلی 

  .»اولین و آخرین و دو سید پیران بهشت هستند
نیز سنت   این احادیث نه تنها از نظر ما بلکه از نظر علماي اهل: واعظ

 عالوه بر اینکه از لحاظ عقلی مخالف با مسلمات دین ؛ساختگی است
  .مبین اسالم است

   مخالفت دارد؟کجاي این احادیث با دین: شیخ
ه کفر در حدیث اول خداوند متعال جسم فرض شده است؛ ک: واعظ

 جوان البطالن است زیرا بهشتیان تماماًح حدیث دوم نیز واض. محض است
محض . هستند و پیري وجود ندارد که سید پیران موضوعیت داشته باشد

 با هقابلمبیت این حدیث را در   اطالع شما عرض کنم که دشمنان اهل
  .اند بیت است جعل نموده  حدیث مشهوري که در مدح اهل

  .محبت بفرمایید و این حدیث مشهور را بیان نمایید: نواب
حسن و حسین دو سید «:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّرسول اکرم: واعظ

 این حدیث را .1»جوانان اهل بهشت هستند و پدر آنها افضل از آنهاست
  .ددانن تمام علماي شما معتبر می

                                                
  5/391؛ و احمد بن حنبل در مسند 9، باب211جوزي، ص  ابن ط تذکره الخواص، سب- 1
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:  فرمودخدا رسولکنم منکر این حدیث شوید که  دیگر فکر نمی: شیخ
  .»اگر ابوبکر در میان قوم باشد سزاوار نیست کسی بر او مقدم شود«

اگر . پذیرید سفم که هر خبري را بدون فکر میأبراي شما بسیار مت: واعظ
  باوآله علیه اهللا ی صلّاین حدیث جعلی نیست؛ پس چرا خود نبی بزرگوار

   را بر او مقدم شمرد؟السالم علیهوجود ابوبکر حضرت علی 
وجهه را بر ابوبکر  اهللا علی کرم وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولکجا  در: شیخ

  ؟ستا  مقدم داشته
ي تبوك؛ در امر   به عنوان مثال در غزوه،در بسیاري از مواقع: واعظ

  .شکستن بت هبل دري برائت و  براي تبلیغ سورهمبلغ وصایت؛ در اعزام 
  : سؤال شدخدا رسولاز قول عمروعاص نقل شده است که از : شیخ
از مردان؟ : عایشه؛ سؤال شد: ترین زنان نزد شما کیست؟ فرمود محبوب
ترین افراد نزد   ابوبکر محبوب،با توجه به این حدیث!! ابوبکر: پاسخ داد

  .ق تقدم داردي امت ح  لذا در احراز مقام خالفت بر همه؛باشد میپیامبر 
ي بکریون است و با احادیث قطعی سر  این حدیث ساخته: واعظ

  .ناسازگاري دارد
  با چه احادیثی ناسازگار است؟: شیخ
  اند که بارها و بارها خاتم بسیاري از علماي خودتان نقل کرده: واعظ
 1»فاطمه بهترین زنان امت من است«: فرمود می وآله علیه اهللا ی صلّاالنبیاء
قل ال ( ي ي شریفه وقتی آیه«: عباس نقل شده است  ین از ابنهمچن
نازل شد؛ جمعی از اصحاب  )القربی   فیهالمود الإجرا أسئلکم علیه أ

 نزدیکان شما که مودتشان بر ما واجب است اهللا رسولیا : عرض کردند
                                                

  32925، ح11/605 کنزالعمال، متقی هندي،- 1
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 حسن و حسین و فرزندان او ، فاطمه،ایشان علی: کیانند؟ فرمود
بیت   اي اهل« :نویسد است که شافعی در کتابش می جالب اینج1.»هستند
در عظمت . اهللا محبت شما را خداوند متعال بر ما واجب کرده است رسول

 که اگر کسی در نمازش بر شما صلوات نفرستد بسو قدر شما همین 
 حدیث دیگري را برایتان نقل کنم تا بدانید 2.»شود نمازش پذیرفته نمی

امبر محبوبترین افراد است علی است نه آن کس که نزد خدا و پیکه 
خداوند کسی را محبوبتر از علی نزد « :از عایشه منقول است که. ابوبکر

این علی محبوبترین : روزي پیامبر به من فرمود. پیامبر خلق نکرده است
ترین آنهاست؛ پس حق او را بشناس و منزلت او را  مردان نزد من و گرامی

معروف دیگر که به حدیث طیر مشوي شهرت  و اما حدیث 3»داربگرامی 
کند که  میدارد و نزد سنی و شیعه معتبر است به طریق دیگر اثبات 

  . استالسالم علیهالمؤمنین علی   امیر،محبوبترین افراد نزد خدا و رسول
  کنم حدیث طیر مشوي را براي ما بیان فرمایید؟ استدعا می: نواب
.  مرغ بریانی هدیه آورده شدوآله یهعل اهللا ی صلّاهللا براي رسول: واعظ

: حضرت قبل از تناول آن دست به دعا برداشته و به خدا عرض کرد
غذا   ترین خلق خودت را نزد من بفرست تا با من هم  محبوب!پروردگارا
پس : گوید انس که ناقل این جریان و خدمتکار پیامبر بوده است می. شود

من او را نپذیرفتم و عذر آوردم . رداز مدتی علی درب خانه را به صدا درآو

                                                
 1 فـصل  11 بـاب  170؛ و ابن حجر در الصواعق المحرقه ص8/310 الکشف و البیان، ثعلبی، - 1

 14آیه 
  59، باب 197، ح2/434الموده،   ینابیع- 2
 91، باب324الطالب، گنجی شافعی، ص   کفایه- 3
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 درب مجدداً. ي خودم بیاید و صاحب این امتیاز شود تا شاید یکی از قبیله
 به من خدا رسول ،ي سوم پس از مرتبه. خانه کوبیده شد و دیدم علی است

 1»غذا شد  خدا هم پس علی وارد شد و با رسول. امر فرمود درب را باز کنم
  .تواند در سند آن تشکیک کند کس نمی  این حدیثی است که هیچ

گوییم  تمام آنچه را ما میکه اید  کنم شما تصمیم گرفته تصور می: شیخ
  رد کنید؟
کنم که در حضور این همه شاهد و  از عالمی مثل شما تعجب می: واعظ

. دهید می ن چنین نسبتی را به م،اي که با هم بودیم بعد از چندین جلسه
ید و من ه باششما دلیل منطقی آورده است که تاکنون موردي بودآیا 

  !!م؟ه باشلجاجت کرد
ما مناظرات !  حق با شماستکامالًخیر هیچ موردي نبوده است، : شیخ

ایم و مشی و مرام شما را در مناظره  ها خوانده قبلی شما را در روزنامه
 آیا اگر از قرآن دلیل ،حضرتعالی احادیث ما را رد کردید. قبول داریم

  کنید؟ ورم آن را نیز رد میبیا
اما دقت داشته باشید . خدا آن روز را نیاورد که من قرآن را رد کنم: واعظ

بیت ایشان    و اهلاهللا رسول از اهل قرآن که دکه معناي قرآن را بای
  .باشد پرسید می
 والذین معه اهللا رسولمحمد (: فرماید ي فتح می  سوره29آیه : شیخ
 دا سیماهم فیجعا سکنهم تراهم ر بیاءالکفار رحم  شداء علیأ

                                                
؛ و احمـد بـن حنبـل در فـضائل الـصحابه      1، فـصل  1/210المهمه، ابن صباغ مـالکی،    فصول- 1
 945 ح2/560-562
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ي خلفاي   این آیه برتري ابوبکر و طریقه1)السجود  ثرأوجوههم من  
ي چهارم  وجهه را خلیفه اهللا  علی کرمصریحاًکند و   میتأییدراشدین را 
  .کند معرفی می
  !!اید؟ ها را از کجاي این آیه بدست آورده گیري این نتیجه: واعظ
. باشد  یار غار یعنی خلیفه ابوبکر می»الذین معه«راد از در این آیه م: شیخ

 او بود که  زیراباشد الخطاب می  بن  عمر »الکفار  شداء علیأ«اما مراد از 
خلیفه  »رحماء بینهم« کرد؛ و منظور از  برخورد میتشدبا همواره با کفار 

ت ي چهارم علی اس مان عثمان است و باالخره در رتبه دل و مهربان  رحم
امیدوارم با این . است »السجود ثرأوجوههم من   سیماهم فی«که مصداق 
  . اقرار کنید که حق با ماست،دلیل قاطع
پایه و   یک کار ذوقی است و بیصرفاًاین تفسیري که شما فرمودید : واعظ
 نزولی را براي این شأنیک از علماي شما چنین    هیچاوالً. اساس است بی

 بعد از ،بود می اگر این آیه دلیل خالفت ابوبکر انیاًث. آیه ذکر نکرده است
بار مورد استناد ابوبکر و  بار بلکه صد   نه یکوآله علیه اهللا ی صلّوفات نبی
. آید نمی  این تفسیر از لحاظ ادبی هم جور درثالثاً. گرفت میعمر قرار 

براي شخص متبحر در ادبیات عرب واضح است که سیاق آیه حاکی از آن 
که این صفات مربوط به یک نفر است نه چهار نفر؛ اگر آن یک نفر است 
  .شود یک از این اشکاالت مطرح نمی   باشد هیچالسالم علیهعلی 
. خواهید زیر بار حرف حساب بروید شما نمیگویا  ،عجیب است: شیخ
روا فالذین ک  خرجهأ  ذإاهللا   فقد نصره(پذیرید که میاهللا این آیه را ءانشا

                                                
ي خداست و یاران او بر کافران بسیار سخت و نسبت به یکدیگر بسیار رئوف و   محمد فرستاده- 1

 . سجده پیداستآنان را بسیار در حال رکوع و سجود بنگري و بر رخسارشان آثار. مهربانند
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اهللا معنا   نإالتحزن   یقول لصاحبه ذإالغار   هما فی ذإنین اث  ثانی
 ابوبکر و شأندر  1)تروها  ده بجنود لمیأ علیه و اهللا سکینته  نزلأف

باشد؛ زیرا او مصاحب پیامبر بوده  مؤید افضلیت او بر تمامی خالیق می
 اهللا رسولاست و علت این مصاحبت هم این بوده است که چون 

 لذا براي حفظ ؛ي بعد از او ابوبکر است دانست خلیفه  میوآله هعلی اهللا یصلّ
  .جانش او را با خود به غار برد

اش   اگر علت همراهی ابوبکر علم پیامبر به اینکه او خلیفهاوالً: واعظ
نه برد  اش را با خود می بایست هر چهار خلیفه  می،باشد بوده است می

 در معرض قتل قرار المبیت یلهجریان ل را در  خودي چهارم خلیفهاینکه 
  .شدهمراه  پیامبر  باصورت اتفاقی  ابوبکر بهتاریخ به شهادت ثانیاً. دهد
  ده است؟شادعا چیزي  چنین در کجا: شیخ
 خود نقل کرده است که ابوبکر از جریان هجرت 2 طبري در تاریخ:واعظ
ز آن که نزد علی رفت و سراغ پیامبر را ا  هنگامی.  خبر نداشتخدا رسول

 ابوبکر با عجله خود .به وي فرمودجریان را حضرت گرفت؛ امیرالمؤمنین 
تر اینکه برخی از   نکته جالب. را به پیامبر رسانید و با ایشان همراه شد

  از ترس اینکه مباداوآله علیه اهللا ی صلّ حضرت رسول:اند علماي شما نوشته
در اینجا سؤالی .  بردابوبکر محل اختفاي ایشان را لو دهد، او را با خود

 چرا شما براي اثبات خالفت ابوبکر به اصالًمطرح است و آن این است که 
  این آیه استناد کردید؟

                                                
   سوره التوبھ۴٠ آیھ -  1
  ٢/١٠٠ تاریخ طبري، محمد بن جریر طبري، -   2
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 اهللا رسولشرافت ابوبکر با توجه به اینکه خداوند او را مصاحب : شیخ
 و اینکه از »خدا با ماست«نامیده است و نیز با توجه به قول پیامبر که 

  .شود نه بر ابوبکر نازل شده است؛ ثابت می سکی،جانب خداوند
قرآن . رساند  شرافتی را نمیگونه هیچ مصاحب بودن با پیامبر اوالً: واعظ

کریم افرادي که با حضرت یوسف در زندان بودند را به عنوان مصاحب 
 خدا با همه ثانیاً. اند کند با اینکه آنان کافر و مشرك بوده یوسف یاد می

  .به ابوبکر ندارداست و این اختصاص 
 این است که ما محبوب خداییم و خدا رسولمراد از این فرمایش : شیخ

  .لطف خدا شامل حال ماست
حتی اگر مراد، این باشد که فرمودید؛ باز هم دلیل بر شرافت : واعظ

 اما ؛دائمی نیست؛ چه بسیار افرادي که در ابتدا مشمول لطف الهی بودند
دانید که در مثل  می.  متعال گردیدنددر انتهاي عمر مبغوض خداوند

لذا براي تقریب اذهان توجهتان را به ابلیس و بلعم و  ،مناقشه نیست
  .کنم میبرصیصاي عابد جلب 

از حضرتعالی بعید است که مثل ابلیس و بلعم را در این مورد : شیخ
  !بیاورید
  .من در ابتدا عرض کردم که در مثل مناقشه نیست: واعظ
   سکینه بر ابوبکر نیز شرافت نیست؟آیا نزول: شیخ
  بلکه بر پیامبر اکرم؛نزول سکینه بر ابوبکر نبوده است: واعظ
ي شریفه  ي آیه دلیل ما بر این مسئله ادامه.  بوده استوآله علیه اهللا یصلّ
  .است
  !نصیب نبوده است   ابوبکر هم بی،باالخره: شیخ
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صورت   رفته در آیه به ي ادعاي شما این است که ضمایر بکار الزمه: واعظ
ماند  اي نمی تثنیه آورده شود در حالی که تمام ضمایر مفرد است؛ لذا چاره

  .جز اقرار به اینکه سکینه فقط بر پیامبر نازل شده است
  ! به سکینه نداشته استی احتیاجوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول: شیخ
 از الطاف الهی نیاز  احدي از خالیق بی. این حرف شما باطل است: واعظ
 سکینه را بر ،گاه خداوند آن« :اید که آیا این آیه را نخوانده .نیست
ي کریمه  بینید که بر طبق این آیه  می1.» مؤمنان نازل فرمودو خدا رسول
ي دیگري که از همین آیه  نکته.  نیز نیازمند سکینه استخدا رسول

د خداوند در انزال  مؤمنین بوجزءشود این است که اگر ابوبکر  فهمیده می
 راویان اخبار و احادیث ،عالوه بر این. نمود سکینه بر او کوتاهی نمی

این نکته را در  کنار .  خائف و مضطرب بود،اند که ابوبکر محزون گفته
بگذارید تا 2)یحزنون هم اهللا الخوف علیهم وال  ولیاءأن اال أ(ي  آیه
  .عایدتان گرددزیادي لب امط

ان به مهماناز . ي بعد موکول گردید ي بحث به جلسه  ادامه،شته بودچون شب از نیمه گذ
  .پذیرایی شدبه صرف شیرینی و شربت  وآله علیه اهللا ی صلّاالنبیاء  مناسبت مبعث خاتم

  
  
  
  
  

                                                
  سوره التوبه26آیه  - 1
  سوره یونس62  آیه . آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و اندوهی در دل ندارند- 2
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  ششم شب
  

زودتر خدمت رسیدم تا : بیان داشتسنت    یکی از تجار محترم اهل،قبل از شروع مجلس
هاي محلی    در روزنامه،هاي شما در این جلسات  صحبت. ض کنممطالبی را به محضرتان عر

ما تاکنون چنین حرفها و . ي بسیاري را مجذوب خود نموده است عدهشود و  چاپ می
 اعتراض  شدیداً به آقایان علما ،شب گذشته که از اینجا رفتیم. هایی را نشنیده بودیم استدالل

تان گفته  قبل از شروع مجلس این جریان را خدمتخواستم   می.شد دلخوري منجر بهکردیم که 
  .باشم تا جوانب کار را مد نظر داشته باشید

  .تان را بشنویم هاي دیشب ي صحبت  مایل هستیم ادامه!حضرت آقا: نواب
 ،ي فتح  سوره29ي  در شب گذشته اثبات کردیم که مصداق آیه: واعظ

 صفات مذکور در این کنیم که ثابت خواهیم  می اآلن اماباشد؛  خلفا نمی
  . استالسالم علیهابیطالب   بن  آیه منطبق با امیرمؤمنان علی

 بس نیست که ،ي علی نقل کردید همه آیات قرآن را درباره  این: حافظ
  !!به زور در وصف علی تفسیر کنید؟هم خواهید این آیه را  حاال می
 ، داشتیمکه با هماي  باعث شگفتی است که بعد از این همه جلسه: واعظ

 نزول آیات قرآن به شأن مگرکنید؟  چنین قضاوتی را در حق من می
گویید؟ تمام این مطالبی را که  است که چنین می و شماختیار من

گویم در تفسیرهاي خودتان آمده است؛ اگر به کتب خودتان مراجعه  می
مان نیازي  ما براي اثبات حقانیت مذهب. زدید نمی این حرف را ،کردید می
کنم از علی  تعجب می«: گوید شافعی می. ه جعل و زور نداریمب

 ،خاطر دشمنی با او و دوست از ترس دشمن اوه دشمن ب؛ السالم علیه
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ها از فضایل و مناقب او  کرد؛ با این حال تمام کتاب فضایلش را نقل نمی
   .»لبریز است
رمایید بفکنم  استدعا می. وجهه نیستیم اهللا ما منکر فضل علی کرم: حافظ

  کند؟ ي ما را نمی که چرا این آیه اثبات طریقه
  یوسف  بن  ي محمد  این گفته،قبل از اینکه پاسختان را بشنوید: واعظ

 علی شأنسیصد آیه از قرآن در « :گوید شافعی را بشنوید که می گنجی 
 علی وآله علیه اهللا ی صلّعلت اینکه پیامبر«: نویسد  میاو 1.»نازل شده است

 علی  شداءأ« را تشبیه به نوح کرده است این است که او لسالما علیه
که خداوند متعال در   و نسبت به مؤمنین مهربان بود همچنانبود  »الکفار 

والذین « و اما جناب شیخ» قرآن او را به این صفات وصف نموده است
ه شب گذشته عرض کردم که ابوبکر ب. را در وصف ابوبکر دانستند »معه

 را هم در تصادفدفی با پیامبر همراه شد؛ البته حتی اگر این صورت تصا
دائمی  همراهی پیامبر براي چند روز قابل مقایسه با همراهی ،نظر نگیریم
م از دوران طفولیت همراه نبی السالم علیهعلی . نیستالعمر  و مادام  مکرّ

ي شما بت  گانه آن زمانی که خلفاي سه. شدبود و توسط ایشان تربیت 
او اولین . کرد همراهی می وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول با علی ،ندپرستید می

سیزده سال از عمر فقط مردي است که به پیامبر ایمان آورد در حالی که 
  .شریفش گذشته بود

 این لطفاً صحیح است؛ اما ، علی سبقت در ایمان داشته استاینکه: حافظ
ضل از ایمان یک طفل نابالغ را هم بگویید که ایمان یک پیر ورزیده اف

  .است
                                                

 122 ص 23الطالب، گنجی شافعی، باب  کفایه- 1
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ایمان علی ي شما؛   به عقیدهآیا . این گفتار شما باعث تعجب است: واعظ
ي خودش بوده است یا در پاسخ   در همان سن به میل و ارادهالسالم علیه

   صورت گرفته است؟وآله علیه اهللا ی صلّبه نبی گرامی
  . به دعوت پیامبر بوده استمسلماً: حافظ
دانسته است که بر طفل نابالغ تکلیفی نیست؟  یا رسول اکرم نمیآ: واعظ

  واالّ؛دیده است  آن حضرت را الیق می،یابد که پیامبر انسان فهیم می
تواند عظمت امیرمؤمنان را   این مسئله میاتفاقاً. کرد چنین کاري را نمی

ایمان علی .  بلوغ عقلی است نه بلوغ سنی،مالك پذیرش ایمان. نشان دهد
 زیرا ابالغ پیام الهی به ي کمال عقل اوست  در کودکی نشانهالسالم علیه

همین نکته را پیامبر نیز به عظمت . یک خردسال در شأن پیامبر نیست
 نیز سبقت در ایمان را از السالم علیه و خود امیرمؤمنان فرمود یاد می

از « : نقل شده است که سعد  بن  از محمد. کرد فضایل بارز خود معرفی می
! نه: آیا ابوبکر اولین مسلمان است؟ گفت: وقاص پرسیدم  ابی  بن  پدرم سعد

 السالم علیه ایمان امیرالمؤمنین علی .1»قبل از او پنجاه نفر اسالم آوردند
 احدي از افراد این امت !به خدا قسم« :گوید عباس می  ابن. از فطرت بود
 در 2» بودپرست بت قبالً  مگر اینکه؛ به خداوند ایمان نیاورد،بجز علی

گویم تا خود به  برایتان میرا  وآله علیه اهللا ی صلّاهللا رسولاینجا حدیثی از 
اگر ایمان علی با « : فرمودآن حضرت. اساس بودن حرفتان پی ببرید  بی

 ایمان او بر ایمان تمام امت تا روز قیامت برتري ،ایمان امت مقایسه شود
   .3»دارد

                                                
   ھجري٢٣ حوادث سال ٣/٢٧١ تاریخ طبري، محمد بن جریر -   1
 1 فصل9باب120صواعق المحرقه، ابن حجر ص - 2
  ٣٣٠ ح ٢٨٩ مناقب، ابن مغازلي ص -   3
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چنین    این،دیدید ما را در خصوص فضایل ابوبکر میاگر اقوال عل: شیخ
  .گفتید نمی
 به اقوال علماي ،جاي قول برخی افراد متعصبه شما نیز اگر ب: واعظ
ابوجعفر . کردید کردید؛ حرف مرا تصدیق می تان مراجعه می منصف

 ولی ؛کنیم ما فضل صحابه را انکار نمی«: دسویناسکافی در کتابش می
  پسر امام احمد1.» احدي از آنان بر علی برتري نداردواقعیت آن است که

او ابوبکر و عمر و . از پدرم جویاي فضل صحابه شدم« :گوید حنبل می  بن 
: پس علی چه؟ گفت: از وي پرسیدم. عثمان را نام برد و یادي از علی نکرد

  2.»بیت رسالت است او از اهل. یک از صحابه نیست او قابل قیاس با هیچ
برسانم تا بیش از پیش در   دیگري را در اینجا به عرضي نکته

 خدا رسول ،عبداهللا بن ربه نقل از جاب. تان دقیق شوید اعتقادات
یا «:  در حضور مهاجرین و انصار خطاب به علی فرمودوآله علیه اهللا یصلّ
اي عبادت خدا کند و عبادتش را کامل نماید سپس در   اگر بنده!علی

  3.»یت تو شک کند همانا جایگاه وي آتش دوزخ استب  تو و اهلافضلیت 
 دالیل زیادي را السالم علیهبراي اثبات افضلیت حضرت امیرمؤمنان علی 

 عرضي جنگ خندق را   واقعه، لیکن به مقتضاي بحث؛ دارمحافظهدر 
 هالك السالم علیهعبدود به دست امام علی  نوبپس از اینکه عمر. مکن می

ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و فضیلت «:  فرمودخدا رسولشد؛ 
 یک عمل ، طبق این گفتار ارزشمند.4»استبرتر انس تا روز قیامت 

                                                
 238 ح13/275الحدید،  ابی البالغه، ابن  شرح نهج- 1
 56باب 851الموده   با استفاده از ینابیع7همدانی، موده  علی  موده القربی، سید- 2
 65باب 853الموده  با استفاده از ینابیع 7، موده همدانی علی  موده القربی، سید- 3
   كتاب المغازي۴٣٢٧ ح ٣/۴٣ المستدرك، حاكم نیشابوري -   4
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ي   لذا جایی براي مقایسه؛استبرتر تمام صحابه اعمال امیرالمؤمنین از 
 با ،چون وقت نماز نزدیک است. ماند آن حضرت با دیگران باقی نمی

 علی ،در قرآن. کنم می ختم موقتاًي یک دلیل قرآنی جلسه را  ارائه
 اهللا رسول را نفس پیامبر نامیده است و لذا به همان علت که السالم علیه
الناس    هم افضلالسالم علیه علی ،الناس است   افضلوآله علیه اهللا یصلّ
  . باشد می

ا پی  جلسه را ترك کردند و پس از بازگشت ایشان و صرف چاي، بحث ر،آقایان براي اداي نماز
  .میگرفت
 در شب هجرت با وجهه اهللا کرمحضرت آقا، چرا حضرت علی : نواب
  ؟همراهی نکرد و در مکه ماند وآله علیه اهللا ی صلّاهللا رسول
 در شب هجرت همراه پیامبر السالم علیهت اینکه امیرالمؤمنین عل: واعظ

پیامبر اماناتی که از مردم دست . داد مینبود اموراتی بود که بایستی انجام 
 السالم علیه بایستی توسط امین پیامبر یعنی علی ؛بودسپرده شده 
ي مسلمانان باید به  خاندان پیامبر و بقیههمچنین . شد برگردانده می

 خوابیدن در بستر پیامبر ،ي اینها مهمتر از همه. شدند هدایت می مدینه 
س ي نف هاي الهی و بر عهده  برنامهءجهت حفظ جان آن حضرت نیز جز

اگر ابوبکر به طفیل همراهی با .  بوده استالسالم علیهپیامبر یعنی علی 
 شأني مستقل در  در همان شب یک آیه. اثنین شده است  ثانی،پیامبر

  . نازل شدالسالم علیهامیرالمؤمنین علی 
  .تر شرح دهید کنم جریان آن شب را مفصل خواهش می: نواب
تعال هجرت به سوي مدینه را  به امر حق مخدا رسولهنگامی که : واعظ

 دستور داد که در بستر السالم علیهاراده فرمود؛ به امیرالمؤمنین علی 
 متوجه ،ي ایشان را محاصره کرده بودند ایشان بخوابد تا مشرکانی که خانه
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 با رضایت کامل فرمان السالم علیهحضرت علی .  نشوندخدا رسولغیبت 
در این هنگام از «: ده است کهدر روایت آم. آن حضرت را اطاعت نمود

من در میان شما : جانب خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل خطاب شد
 از شما حاضر است زیادتی عمرش را یک   کدام،اخوت و برادري قرار دادم

. اختیار است: امر است یا اختیار؟ فرمود: به دیگري ببخشد؟ عرض کردند
خداوند متعال به ایشان . شدندیک از آنان راضی به این امر ن  پس هیچ
پیامبر خودم برادري برقرار   خودم و محمدمن بین علی ولی: فرمود

ي من نمود و در  ساختم؛ پس علی زندگانی خود را فداي زندگانی فرستاده
آن دو . به زمین بروید و او را از شر دشمنانش حفظ کنید. بستر او خوابید

چه کسی مانند ! به  به: عرض کردبه زمین آمدند و جبرئیل به آن حضرت 
 وجودت مباهات ه عزوجل بوندتو است اي پسر ابوطالب که خدا

اس من یشري ومن النّ( : سپس این آیه بر پیامبر وحی شد1»کند؟ می
حال منصفانه قضاوت  2)العباد بفواهللا واهللا ر  نفسه ابتغاء مرضات

خاطر پیامبر ه  بیک از این دو افضلند؟ کسی که جان خود را  کدام. کنید
دهد یا  توزي چون ابوجهل و ابولهب قرار می  در معرض تیغ افراد کینه

و اما !  دو سه روز با ترس و اضطراب در غار همراه پیامبر بوده است؟آنکه
شداء أ« اتصاف عمر به ،مطلب دومی که جناب شیخ عبدالسالم گفتند

 روشن کنید که در  الزم است،قبل از بررسی این ادعا.  بود»الکفار  علی
  ي دوم داراي رشادت و شجاعت بوده است؟ چه جهتی خلیفه

                                                
   حدیث لیله الهجره2 باب 41جوزي، ص  ابن  تذکره الخواص، سبط- 1
گذرند و خداوند به بندگان مهربان   برخی از مردمانند که از جان خود در راه رضاي خدا درمی-1

  سوره البقره207آیه .است
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ایشان هم از لحاظ علمی در مناظرات با کفار و هم از لحاظ عملی : شیخ
  .ستا  در میدان نبرد رشید و دلیر بوده

 رشادتی از عمر نقل گونه هیچ اما از نظر علمی که به شهادت تاریخ :واعظ
پیش براي خلفا که  هرگونه مشکل علمی ،فتدر دوران خال. نشده است

تعداد دفعاتی که خلفا در . شد دست علی امیرمؤمنان حل میه بآمد،  می
برخی از محققین از ابوبکر نقل .  بسیار است،اند درماندهبرابر مسائل علمی 

دارید زیرا من از شما بمرا از این مقام معاف « :گفت میمکرراً اند که  کرده
 بیش از هفتاد مرتبه عمر گفته  و1» علی در میان شماستبهتر نیستم و

  2.»لوال علی لهلک عمر« :است
  آیا این مطلب در کتابهاي ما هم هست؟: نواب
 در میان  زنده نباشممن« :بلی؛ همچنین از عمر نقل شده است که: واعظ

زنان عالم «: گفت  و نیز می»نیستیآنها میان در ، یا اباالحسن امتی که تو
  3.»اند  عقیم،ینکه مثل علی را بزاینداز ا

ي   ناگزیر باید قبول کنید که از خلیفه،با توجه به این مدارك و اسناد
و اما در .  رشادتی دیده نشده استگونه هیچدومتان در مناظرات علمی 

 بلکه برخی از ؛ نه تنها شجاعتی از وي گزارش نشده است،میدانهاي جنگ
 دشمن قرار لشکرر مقابل شجاعان از اند که هرگاه د مورخین نوشته

  .داد گرفت؛ فرار را بر قرار ترجیح می می

                                                
؛ و قرطبي در الجامع الحكام القرآن ١۴٠۵٠ ح ۵/۵٨٩كنزالعمال، متقي ھندي  -   1
   سوره بقره٣٠ ذیل آیھ ١/٢٧٢
 4925 رقم 7/287تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالنی  - 2
 57الطالب، گنجی شافعی، باب  کفایه- 3
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آیا تعبیر فرار نسبت به ! گذرانید میلطفی را از حد   کم بی کم: حافظ
ادبی  نزاکتی و بی است بیعالم ساحت خلیفه عمر که فخر مسلمانان 

  .تان باشید زدن  کنم مواظب حرف نیست؟ خواهش می
 این اعتراض را به مورخین و عالمان ،نزاکتی است تاریخ بیاگر نقل : واعظ

هرچه را آنها . کنم میمن از خودم چیزي را اضافه ن. خودتان بکنید
  .گویم  من می،اند نوشته
   خلیفه را فراري معرفی کرده است؟،در کدام کتاب معتبر: حافظ
حاکم و  ؛در بسیاري از کتاب ها این جریان ضبط و ثبت است: واعظ
خلیفه عمر از میدان نبرد فرار کرد و «: اند که شان آورده  کتابگران دردی

 وآله علیه اهللا ی صلّاهللا  رسول، در جنگ خیبر1.» برگشت وشکست خورد
آن دو با دیدن سازوبرگ جنگی . عمر دادبه پرچم را به ابوبکر و سپس 

 این بعد از.  پا به فرار گذارده و موجب شکست لشکر اسالم گردیدند،یهود
 پرچم را به وآله علیه اهللا ی صلّخدا  رسول،کننده ي ناراحت واقعه

اي نبرد را به سود اسالم  العاده امیرالمؤمنین داد و ایشان با وضع خارق
  شداءأ«کند که مصداق  میپس قضاوت منصفانه ما را ملزم . خاتمه داد

چ تاریخی ي شجاعت حیدر کرار بدانیم که در هی  را شیر بیشه»الکفار  علی
مائده نیز سوره  54ي  همین معنا در آیه.  استفرار نکردهاز میدان جنگ 
نکم عن  آمنوا من یرتد مِ  الذین  یها أیا(: فرماید می. ذکر شده است

                                                
کتاب المغـازي؛ و طبـري در    4341 و 4340 و 4338 ح 3/40المستدرك، حاکم نیشابوري  - 1

 7 حوادث سال 2/300تاریخ 
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المؤمنین    علیهذلأاهللا بقوم یحبهم و یحبونه   تیأدینه فسوف ی
  1)الکافرین  علی  هعزأ

اي که در وصف تمام  این آیهخواهید  چرا شما می! عجیب است: حافظ
  وجهه کنید؟ اهللا  علی کرمشأنمؤمنین است را منحصر در 

ال طرح ؤکنم اعتراضات خود را در قالب س  من پیشنهاد میاوالً: واعظ
 اگر این آیه در ثانیاً افسرده نشوید ،کنید تا وقتی جواب آن را شنیدید

 فرار منان از صحنه جنگؤمنان است پس چرا همین مؤ همه مشأن
  ند؟دگذار  را تنها خدا رسولکردند و   

  .را فراري بخوانیدصحابه که انصاف نیست این : حافظ
 من آنها را اوالً. شوید گویا شما با یک دلیل و دو دلیل قانع نمی: واعظ

اند که در جریان جنگ احد   نوشته2 بلکه علماي خودتان؛فراري نخواندم
به فرار گذارده و پیامبر را تنها  تمام صحابه پا،ه معدوديغیر از عد 
تواند   نمیدانید، اي که شما آن را در شأن خلفا می  این آیهاصالً. گذاردند

 زیرا او بود که ؛ باشدالسالم علیه  کسی غیر از علی امیرالمومنینشأندر 
توان پذیرفت افرادي  چگونه می.  در جنگ پشت به دشمن نکردگاه هیچ

علی .  محبوب خدا و رسول باشند،ا گذاردندکه پیامبر را در جنگ تنه
فردي است که در جنگ احد با  ه منحصر بانسان السالم علیه امیرالمومنین

وجود اینکه قریب به پنجاه زخم و جراحت بر بدن مبارکش رسیده بود 

                                                
آورد که  اید هریک از شما مرتد شود به زودي خداوند قومی را می  اي گروهی که ایمان آورده- 1

خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند؛ نسبت به مؤمنان  فروتن و نسبت به کافران 
 . مقتدرند

  ٢٣٨ خطبھ ١٣/٢٧٨، ابن ابي الحدید البالغھ  شرح نھج-   2
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جنگ را به نفع باالخره  حفاظت نمود تا خدا رسول و از ماندثابت قدم 
  .مسلمین خاتمه داد

 بزرگ باالخص خلفاي ي ا خجالت آور نیست که به صحابهآی: حافظ
 بزرگوار ي  در حالی که این دو خلیفه،دهید راشدین نسبت فرار می

 ایشان حفاظت زگشتند و ا  میخدا رسولهمچون پروانه در اطراف 
  نمودند؟ می

این جریانی را که نقل کردم . یدا ه تاریخ نخواندتاکنونگویا شما : واعظ
جنگ  ، فرار صحابهیکی دیگر از موارد .مام مورخین استمورد اتفاق ت
   بن ابوسفیان عباس، السالم، علیه جز علیدر این جنگ  .باشد حنین می

عالوه بر این، از . تمامی صحابه فرار کردندمسعود؛  بن  حارث و عبداهللا 
به هیچ  علی«: است که  نقل شدهوآله علیه اهللا یصلّ حضرت رسول اکرم

ي وارد نشد مگر اینکه جبرئیل از راست و میکائیل از چپ او را میدان نبرد
افکند تا فتح و ظفر نصیب او  کردند و ابري بر او سایه می یاري می

عباس   ابن، این حدیث را بشنوید، بحث قبلي  و اما در ادامه1.»دش می
  بودیم که علیوآله علیه اهللا ی صلّاکرم  روزي با پدرم نزد رسول« :گوید می
 پیغمبر بلند شده و او را در آغوش ، وارد شد و سالم نمودالسالم لیهع

پدرم  د،یکشید و میان دو چشمانش را بوسید و طرف راست خود نشان
اي عموي  :اهللا آیا علی را دوست داري؟ حضرت فرمود  یا رسول:عرض کرد
خدا قسم محبت و دوستی خداوند به علی بیشتر از محبت من ه ب بزرگوار،

                                                
 27الطالب، گنجی شافعی، باب  کفایه- 1
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کردید که  اگر شما حدیث رایت را شنیده بودید قبول می 1.»ستبه او
  .بوده است و بس  علیوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولمحبوبترین افراد نزد 

کنم حدیث رایت را   اگر زحمتی نیست خواهش می!حضرت آقا: نواب
  .تشریح کنید

حضرت   بود،  اسالم خیبر را محاصره کردهلشکرزمانی که : واعظ
ي   ابوبکر و سپس عمر را به عنوان فرماندهوآله علیه اهللا ی صلّکرما رسول
که هر دو نفر با فرار خود زمینه شکست   براي فتح خیبر فرستادلشکر
این مسئله باعث ضعف روحیه سپاه اسالم .  اسالم را فراهم آوردندلشکر

خدا  هب« :ت قلب سپاه فرمود براي قووآله علیه اهللا یصلّ اکرم  رسول. شده بود
دهم که حمله کننده بر دشمنان و   فردا پرچم را به کسی می،قسم

کند و او کسی   دست او جاري میه  خدا پیروزي را ب،غیرفرارکننده است
دارند و او هم خدا و پیامبرش را  او را دوست می است که خدا و پیامبر 

هاي رزم پوشیده و   چون صبح شد تمام صحابه لباس2.»دارد دوست می
 دادند به امید اینکه این فضیلت ود را در معرض دید پیامبر قرار میخ

 و افکند مختص به آنان گردد، حضرت پیامبر نظري به اصحاب بزرگ
 ایشان اهللا رسول یا :عرض کردند  علی؟ویم،کجاست برادر و پسرعم: فرمود

 سلمان را به خدا رسول. مبتال به درد چشم هستند و توان حرکت ندارند
 السالم علیه حضرت امیرالمومنین.  فرستادالسالم علیهالمومنین   امیردنبال

به  حضرت پیامبر .در حالی که چشم مبارکش بسته بود شرفیاب شد
 بحمداهللا : عرض کرد؟ چگونه استوت  حال!الحسن   ابااي : فرمودایشان

                                                
 7الطالب، گنجی شافعی، باب  کفایه- 1
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 وآله علیه اهللا یصلّ اکرم  حضرت رسول؛ چشم درد شدیدي دارم،خیر است
 را به آب دهان خود متبرك نموده و براي السالم علیهیرالمومنین چشم ام

 سپس امیرالمومنین.  مرض برطرف گردیدفوراً. ایشان طلب شفا نمود
از قول عمر . خیبر را فتح نمود دست گرفته و قلعهه  پرچم را بالسالم علیه

علمداري و فرماندهی جنگ را دوست نداشتم « :نقل شده است که گفت
دادم   نشان می خودم را به پیامبرمکرراًمن در آن روز . برد خیبرمگر در ن

علی را طلب کرد   ولی او؛د و این افتخار نصیب من گرددتا شاید مرا بخوان
شود که  واضح می  با توجه به این روایت،1.» شدعلیو این افتخار نصیب 

فقط و فقط امیرالمومنین  )ار رحماء  بینهمشداء علی الکفّأ(مصداق
جالب این است که بعضی از علماي خودتان نیز به .  استالسالم علیه لیع

 اکرم  شافعی از رسول  گنجی  یوسف  بن محمد. اند این نکته اقرار کرده
خواهد  هر کس می«: است که حضرت فرمود  نقل کرده  وآله علیه اهللا یصلّ

 است علی آن کسی. به آدم و نوح و ابراهیم نظر کند پس به علی نظر کند
ار رحماء بینهم ذین معه اشداء علی الکفّالّي  که خدا در قرآن او را به آیه

عثمان بن  »رحماء بینهم« اما اینکه گفتید مقصود از 2»وصف نموده است
اساس  بی یک ادعاي بی پایه و است   چون بسیار دل رحم بوده؛ان استعفّ

مورد قبول  شوید با استفاده از منابع تاریخی  اگر ناراحت نمی.است
  .دل هم نبوده است  کنم که عثمان چندان رحم ثابت میخودتان 
اگر در نقل تاریخی، فحش و بد و بیراه نسبت به ساحت خلیفه : حافظ

  .نیست مانعی ندارد

                                                
 18، ح15جوزي، ص  ابن  تذکره الخواص، سبط- 1
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عوف با عثمان   بن  شوراي شش نفره عمر، عبدالرحمني  در قضیه: واعظ
خدا و سنت پیامبر و به عنوان خلیفه بیعت نمود مشروط به آنکه به کتاب 

وقتی . امیه را بر مردم مسلط ننماید  طریقه شیخین عمل کند و بنی
شیخین رفتار ي   بر خالف سنت پیامبر و طریقه،عثمان به خالفت رسید

  . و به عهد خود وفا نکرددکر
  است؟  چگونه بر خالف سنت پیامبر و سیره شیخین رفتار کرده: حافظ
شیخین  ي   و طریقهخدا رسولف سنت اولین قدمی که بر خال: واعظ
 مثالً خمس .امیه و خویشانش بود  به بنیبیجاهاي   بذل و بخشش،برداشت

خالد و بن صد هزار درهم به عبداهللا  چهار. آفریقا را به مروان ملعون داد
عمل قبیح دیگرش، روي کار آوردن . هزار درهم به پدر مروان بخشید صد

ار بنی العاص و پسرش مروان است  مله حکم بن ابیامیه است که از ج  فج
  .که هر دو ملعون و مطرود رسول اکرم بودند

  دلیل شما بر طرد و لعن آنها چیست؟: حافظ
ملعونه ي  شجرهبه عنوان امیه را   اوالً خداوند متعال صریحاً بنی: واعظ

اسراء ي   سوره62ه علماي خودتان در ذیل آیه کده است؛ چنانفرمومعرفی 
 در عالم خواب مشاهده کرد وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولکنند که  نقل می
جبرئیل این آیه را . روند هایی از منبر و محراب آن سرور باال می که بوزینه

امیه هستند که بعد از تو غصب    بنی،ها بوزینهآن آورد و خبر داد که 
  .کنند ماه منبر و محراب تو را تصرف می کنند و هزار خالفت می

کند که به مروان  امام فخر رازي در ذیل این آیه قول عایشه را نقل می
تو در صلب پدرت بودي که خداوند پدرت را لعنت نمود؛ پس تو «: گفت
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 و نیز نقل 1.»بخشی از کسی هستی که خداوند او را لعنت کرده است
از به دستور پیامبر  بود که خدا رسول ي اند که مروان رانده شده کرده
ورود ي  در زمان ابوبکر و عمر اجازهاین پدر و پسر .  تبعید شده بودمدینه

 ولی عثمان آنها را به دور خود جمع کرد و بیش از ،نیافتندبه مدینه را 
از یک .  واقعاً کارهاي عثمان خیلی عجیب است.دکر به آنها مهربانی حد

ع اند را به دور خود جم سو چنین افراد ملعونی که مطرود خدا بوده
 را شکنجه و یا تبعید خدا رسولپاك ي  د و از سوي دیگر صحابهرک می
  .دنمو می
  مگر خلیفه چه افرادي را تبعید و شکنجه کرده است؟! حضرت آقا: نواب
عبداهللا بن مسعود حافظ و قاري قرآن و کاتب به دستور عثمان، : واعظ

 و هایش شکست  را آن قدر زدند که دندهخدا رسولوحی و صحابی خاص 
عماریاسر را مورد ضرب و شتم قرار داد و به او . پس از سه روز از دنیا رفت

 خودش از رسول اکرم نقل کرده است که ایمان با اینکهد با کراهانت 
اعظم جنایات او تبعید و . گوشت و خون عمار مخلوط شده است

ساله را به همراه دخترش سوار بر  عثمان ابوذر نود .ابوذر استي  شکنجه
آب و علف ربذه تبعید کرد تا عاقبت در  تر برهنه نمود و به صحراي بیش

  .جا از دنیا رفت  همان
گونه رفتار کردن با کسی که به اقرار علماي خودتان از قرب و  آیا این

 برخوردار بوده است با وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولمنزلت بسیاري نزد 
   : فرمودوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولآید؟  می دلی و مهربانی جور در رحم
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خداوند متعال مرا به دوستی چهار نفر امر فرموده است و خبر داده است «
 نام آن !خدا رسول اي: که او نیز این چهار نفر را دوست دارد؛ عرض شد

 اینعثمان  1.»علی ، ابوذر، مقداد و سلمان: چهار نفر چیست؟ فرمود
 دستور او. م از مدینه اخراج کردچنین شخص شخیصی را با خواري تما 

 وي بر خالف دستور البته. داده بود که کسی به مشایعت ابوذر نرود
 به مشایعت ابوذر رفتند که به همین خاطر مورد اهانت و اي از بزرگان عده

 چهل به عنوان مثال به جرم مشایعت ابوذر، ؛بازخواست قرار گرفتند
  .عبداهللا بن مسعود زده شد تازیانه به
ها تقصیر مأموران بوده است واالّ عثمان بسیار  این آزار و اذیت: حافظ

  . رحیم و مهربان بوده است
 !آقاي عزیز! تر دایه خاتون ز مادر مهربان :گوید ثلی است که میم: واعظ

عثمان به معاویه . تمام این آزارها به دستور صریح خلیفه بوده است
النی سوار کن و به همراه مرد بدخویی پا  ابوذر را بر شتر پیر و بی«: نوشت

.  معاویه نیز این کار را کرد2.»که شب و روز او را براند به نزد من بفرست
  .وقتی ابوذر به مدینه رسیده بود، گوشت رانهاي او ریخته بود

  .خلیفه براي جلوگیري از فساد این کار را کرد: حافظ
  !کدام فساد؟: واعظ
 از پیامبر مخود«: گفته است  کرده و می میابوذر براي علی تبلیغ : حافظ

او علناً خلفا را غاصب معرفی . »من استي   علی خلیفه:شنیدم که فرمود
  .کرد می

                                                
 5مکی، ح حجر المحرقه، ابن صواعق - 1
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 اگر عثمان به دنبال رفع فساد بود باید افراد کثیفی مثل ،اوالً: واعظ
 آیا اگر کسی حرف ، ثانیاً.کرد مروان ملعون و ولید مست را از خود دور می

  زند باید او را تبعید کرد؟ حقی را ب
  .کرده است  می جعلشاید ابوذر حدیث: حافظ
تر از  زمین کسی را صادق«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاالنبیاء  خاتم: واعظ

ابوذر برنداشته است و آسمان بر سر کسی که راستگوتر از او باشد سایه 
ویی در زندگی او اي از دروغگ  این را بدانید که اگر سابقه1.»نیفکنده است

واقعاً کارهاي شما عجیب . کردند بود علماي شما آن را حتماً نقل می
توان اقتدا کرد و از  گویید به هر یک از صحابه می است؛ از یک سو می
شود و  گونه برخورد می  اینخدا رسولترین صحابی  سوي دیگر با برجسته
تلقی جرم  حد آیا طرفداري از علی تا این! شوید شما هیچ متأثر نمی

  !! که کیفر آن تبعید و زجرکش شدن است؟شود می
  .ابوذر به اختیار خودش به ربذه رفته است: حافظ
از ابوذر علت خروجش را جویا شدم؛ «: گوید ابواالسود دوئلی می: واعظ
 به خدا رسولکنند و این خبر را  مرا اجباراً به این منطقه تبعید می: گفت

ود به خدا قسم؛ عثمان خدا را در حالتی مالقات من داده بود و فرموده ب
 آن ،دلی و شفقت  مصداق واقعی رحم 2.»باشد خواهد کرد که گناهکار می

امیرالمؤمنین بر .   معروف بودپدر یتیمانشخص بزرگواري است که به 
با وجود . شد  تفاوتی قائل نمیگونه هیچ المال بیتخالف عثمان در تقسیم 

ه عایشه در جنگ جمل نسبت به آن حضرت از ها و عداوتی ک دشمنی

                                                
 221، ص2 صحیح ترمذي، ج- 1
 156، ص5حنبل، ج بن  مسند، احمد- 2
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 گونه هیچ السالم علیهخود نشان داد؛ پس از اتمام جنگ، امیرالمؤمنین 
اي که حتی خود عایشه هم در  اهانتی را نسبت به او روا ندانست به گونه

فکر «: حضور زنان مدینه از مهربانی آن حضرت اظهار تشکر نمود و گفت
 حتی یک کلمه هم به او. منش باشد  د بزرگکردم که علی تا این ح نمی

این  شود که مصداق  با این همه دلیل و شواهد معلوم می.»روي من نیاورد
  ! است نه ابوبکر و عمر و عثمانالسالم علیهالمؤمنین علی  امیر آیه 
 زیرا در این آیه ،این فرمایش شما از لحاظ ادبی قابل توجیه نیست: یخش

  .تواند به یک نفر تعبیر شود ه است و نمیاز لفظ جمع استفاده شد
مثالً . د در زبان عرب و عجم بسیار متداول استمفراطالق جمع بر : واعظ
نما ولیکم اهللا والذین آمنوا إ( : مائده آمده استي   سوره55ي  در آیه

نیز ر این آیه د 1) وهم راکعونه ویؤتون الزکوهذین یقیمون الصلوال
 یعنییک نفر  در حالی که فقط در شأن به کار رفته استلفظ جمع 

 است که در حال رکوع انگشتر خود را در السالم علیهامیرالمؤمنین علی 
   .راه خدا انفاق نمود

 اینکه این آیه در شأن چه !کنید؟ چرا در بین دعوا نرخ تعیین می: شیخ
سالم و بعضی  بن بعضی آن را در شأن عبداهللا. ست اختالفی استهکسی 
  .اند صامت دانسته بن ه شأن عبادآن را در
اوالً به فرض اینکه در شأن عبداهللا یا عباده باشد؛ باز هم لفظ جمع : واعظ

براي یک نفر به کار رفته است؛ ثانیاً این را بدانید که جز یک یا دو نفر از 

                                                
 همانا ولی امر شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نمازرا بپاداشته و در حال رکوع - 1

  .دهند زکات می
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 این آیه را در شأن علی بن 1ي علماي بزرگ شما تان، همه علماي متعصب
ه. دانند  میالسالم علیهابیطالب  ي استوار براي اثبات  اتفاقاً یکی از ادلّ

  .خالفت بالفصل امیرالمؤمنین همین آیه است
خواهید از این آیه هم براي  شما به هر زوري شده می! یعنی چه؟: شیخ

 به معناي محب است نه به »ولی«تان بهره ببرید؛ در حالی که اثبات حرف
 بایستی افراد دیگري را هم اگر سخن شما صحیح باشد پس. معناي امام
توان بدون  را نمی »کمولی«ي   ي جمع در کلمه  چون صیغه،شامل شود

  .دلیل حمل بر مفرد کرد

 »مکُ« مفرد است نه جمع و ضمیر ، ولی»کمولی«ي  اوالً در کلمه: واعظ
ثانیاً آنچه را که بعضی از علماي . که جمع است مربوط به امت است

 و »یقیمون« و »الذین« اند کلمات هل قرار دادمتعصب شما مورد اشکا
چنانچه عرض کردم در زبان عرب و . باشد  است که جمع می»یؤتون«

البته . کنند عجم گاهاً لفظ جمع را براي اغراض بالغی بر مفرد حمل می
همان قسمی که شما متذکر شدید از نظر ما نیز مصداق این آیه منحصر 

 بلکه یازده امام دیگر نیز مشمول این آیه ؛ نیستالسالم علیهدر امام علی 
  .هستند
 در این آیه به معناي ناصر است نه به این را بپذیرید که کلمه ولی: شیخ

 السالم علیهگویید باشد باید علی  طور که شما می  معنی امام زیرا اگر این
      .طور نبوده است در زمان حیات پیامبر هم امام بوده باشد و حال آنکه این

ي تبوك پیامبر آن   جریان غزوه در؛ بوده استطور  هماناتفاقاً! چرا: واعظ
 آن پایان عمر شریفشي خود در مدینه قرار داد و تا  حضرت را خلیفه

                                                
 431، ص3فخر رازي، ج تفسیر کبیر، امام - 1
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 که شود یحدیث منزلت ثابت مهمچنین با توجه به . حضرت را عزل نکرد
 نیز هوآل علیه اهللا ی صلّآن حضرت در زمان حیات و پس از وفات نبی اکرم

   . بوده استوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولي  خلیفه
این آیه را که اگر دقت کنید خواهید دید که به صالح شما نیست : شیخ

 زیرا این آیه نه تنها اثبات فضیلت ؛وجهه بدانید اهللا  علی کرمشأندر 
  .کند میلطمه وارد آن حضرت کند بلکه به فضایل دیگر  مین

دید من و  چه کسی باشد یا نباشد؛ به صالحشأنه در  اینکه آیاوالً: واعظ
خواهم بدانم چگونه این آیه به فضایل امیرالمؤمنین   میثانیاً. شما نیست

  !زند؟  لطمه میالسالم علیه
. قلب در نماز بوده است  ي آن حضرت حضور یکی از مقامات عالیه: شیخ

رفته  شان فروها تیري به پاي ای در تاریخ آمده است که در یکی از جنگ
بنا شد این تیر را در حال نماز . بود که خارج کردن آن بسیار مشکل بود

 ابیطالب در حال نماز قلباً  بن   زیرا علی،از پاي آن حضرت خارج کنند
حال مالحظه کنید؛ آیا این .  به خود توجه نداردمتوجه خداوند است و ابداً
  دهد؟ او زکات میشود و به  ي سائل می علی در نماز متوجه ناله

در ابتدا به این سؤال من پاسخ دهید که اگر امیرالمؤمنین : واعظ
ار که پیامبر را باشد و در حضور ایشان یکی از کفّ  در حال نمازالسالم علیه

 دست السالم علیه آیا امام علی ، قصد جان پیامبر را بکند،تنها یافته است
د یا به نماز خود ادامه نک میکشد و از جان پیامبر دفاع  میاز نماز 

  د؟ده می
  .باید نمازش را بشکند و از پیامبر دفاع کند. جواب واضح است: شیخ
شود به  پا نمی گویند علی در نماز متوجه درد اینکه می!! احسنت: واعظ

شود به  هوش و حواس  معناي آن است که متوجه خود نیست نه اینکه بی
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آن چیزي که به نماز لطمه . دباشاي که متوجه اطراف خودش هم ن گونه
او در عین حالی که نماز !! خداست نه هر توجهی کند توجه به غیر وارد می
 ،خواند و غرق حضور قلب در محضر رب و پروردگار خویش است می

او که از اول عمر شریفش تا لحظه شهادت حواسش کامالً جمع است، 
 که آمد می پیش  عملیاي شک وتردید در ایمانش پیدا نشد، هرگاه ذره

او در . شد  می و متوجه آن دید  خوبی آن را میه  ببودرضاي خدا در آن 
بهترین دلیل بر . آورد نور را پدید   علی  و مصداق نوردادحال رکوع، زکات 

اینکه این عمل فضیلت است این است که خداوند در این آیه این عمل را 
  .مدح فرموده است

داشته اي  گالیه اگر اجازه دهید از شما ،از این بحث که بگذریم: شیخ
  .باشم
  . بفرمایید: واعظ
 هیچ شک و ، گفتید که علی از اول عمرش تا آخرالناشما : شیخ

رساند   این را نمیي شما کنایتاً آیا این گفته. تردیدي در ایمانش پیدا نشد
  اند؟ قدم نبوده  ي اصحاب در ایمانشان ثابت که بقیه
 اگر این سؤال را خصوصی از ثانیاً. گویی نداشتم  کنایه من قصداوالً: واعظ
  .تر بود  مناسب،پرسیدید من می
مطلبی را در نظر دارید یک طرز صحبت شما حاکی از آن است که : شیخ
  .خواهید بگویید و نمی
 اغلب صحابه که هنوز به مراتب باالي ،ت و روایاتابه شهادت آی: واعظ

بعضی از . شدند ت گرفتار شک و تردید می گاهی اوقا،ایمان نرسیده بودند
اما در مورد برخی . باشند در این شک باقی بودند آنها که منافقین می

  .تان عرض کنم دیگر بهتر است جوابش را خودمانی خدمت
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  .کردند میخواهید بگویید که خلفا هم شک  یعنی می: حافظ
ن هم حال که این گونه است م. کنید شما تحریک احساسات می: واعظ

 عمر بارها و بارها در ،به شهادت روایات معتبر. گذارم میجواب ن  شما را بی
: گوید میدر جریان صلح حدیبیه . کرده است  شک می پیامبر اسالمنبوت
ي شکی   به اندازه شک نکرده بودموآله علیه اهللا ی صلّهرگز در نبوت محمد«

 مکرراًد که او شو  معلوم می، از این حرف.»نمودمکه در روز حدیبیه 
  .شده است گرفتار تردید می

در هنگام پذیرایی . ي بحث را به شب بعد موکول کردیم  ادامه،چون وقت مجلس تمام شده بود
  :ان جناب آقاي حافظ گفتمهماناز 

 از دیدن شما بسیار خوشوقت  من شخصاً،الواعظین  جناب سلطان: حافظ
  از بیانات وحضر شما باشمشدم و خیلی مایل بودم که بیشتر از این در م

  دارم و بایستی ناچاراًمهمیسفانه کارهاي أ استفاده ببرم؛ اما متحضرتعالی
اگر افتخار دهید و به منزل ما تشریف بیاورید خیلی . به وطن برگردم
  .شوم خوشحال می

جاي حساسی رسیده است و تا ه کار ب!! گذاریم شما بروید میما ن: نواب
شما علما همیشه به . دارید جلسه را ترك کنیدمطلب روشن نشود حق ن

ندارند و اگر ها براي مذهب و مرام خود هیچ دلیلی  گفتید که رافضی ما می
بینیم که  خورند؛ اما حاال می میرند خیلی زود شکست یدر مقابل ما قرار گ

کردید و این شما هستید که کم   عکس آن چیزي است که ادعا می،امر
  .آورید می

 فقط به پاس ،گوییم بینید ما چیزي نمی اینکه می. کنید تباه میاش: حافظ
 محترم است و به همین خاطر است که تاکنون مهمانحرمت و شئونات 
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راحتی حق را به جانب ه اگر اراده کنیم ب. ایم وارد مباحث اساسی نشده
   .گردانیم خودمان برمی

همین مجلس آن اگر دلیلی دارید در . تاکنون که چنین نبوده است: نواب
هاي محلی چاپ   در روزنامهرا مطرح کنید زیرا مذاکرات این جلسه تماماً

هاي ما شده است و بسیاري از آنان را در   و نقل محفل جوانشود می
  .عقایدشان سست کرده است

 دیگر این اجازه را ،حتی اگر از کارهاي خودم نیز صرفنظر کنم: حافظ
 زیرا ایشان عازم مشهد ؛محترم باشم مهماندهم که مزاحم  میخود ن به

  .هستند و درست نیست موجبات زحمت ایشان را فراهم آوریم
 خیلی خوشحال هستم اتفاقاً. از طرف من هیچ مانعی نیست! خیر: واعظ

  .پا شده است تا حق و حقیقت آشکار گردد که چنین مجلسی بر
 دعوت را  این،با وجود اینکه توقف در پیشاور برایم دشوار است: حافظ
  .پذیرم می
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  هفتمشب 
  

 چند شب قبل جناب آقاي حافظ سؤالی را ،حضرت آقا: الحی سید عبد
  .طفره رفتیدبه آن  ولی شما از جواب دادن ؛مطرح کردند

  کدام سؤال؟: واعظ
 وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولوجهه با  اهللا دلیل شما بر اینکه علی کرم: سید

  ه است چیست؟اتحاد نفسانی داشت
  .ي مباهله است دلیل ما آیه: واعظ
  ي مباهله چه ربطی به این موضوع دارد؟ آیه: حافظ
مفسرین .  که در آیه شریفه آمده است است»نفسناأ« لفظبط آن ار: واعظ
 همراهیان پیامبر ،ي پیامبر با نصاراي نجران نویسند در جریان مباهله می

امام حسن مجتبی و حضرت سید امیرالومنین و فاطمه زهرا،  منحصراً
 »بنائناأ«یابید که مصداق   می،حال اگر در آیه دقیق شوید. اند  بودهالشهدا

 و حضرت فاطمه زهرا »نسائنا« مصداق ؛امام حسن و امام حسین هستند
 السالم علیهپس امام علی . باشد   حضرت امیرالمؤمنین می»نفسناأ «مصداق
  .باشد ریک و برابر با پیامبر میو در جمیع کماالت ش خدا رسولنفس 

. ي ما وجود دارد  گفتهتأیید احادیث بسیاري نیز در ،عالوه بر این آیه
 هر. علی از من و من از علی هستم«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّرسول اکرم

 مرا دوست بدارد خدا را ه او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کهک
 السالم علیهه دلیل افضلیت حضرت علی  همین نکت.»دوست داشته است
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در «:  منقول است کهخدا رسولاز . االنبیاء است  بر جمیع انبیاء جز خاتم
علی نود خصلت از خصایل انبیاء وجود دارد که خداوند متعال آنها را فقط 

انصافی نیست که چنین   آیا این بی، حال1.»در او جمع کرده است
شانند و فرد دیگري را بدون دلیل و شخصیت بزرگواري را در خانه بن

  !برهان بر او مقدم شمارند؟
 گویید اصحاب پیامبر بدون دلیل انصافیم یا جنابعالی که می ما بی: حافظ
خواهید؟ اجماع  آیا دلیلی بهتر از اجماع می. اند  کاري را انجام دادهو برهان

وجهه  اهللا ابیطالب کرم  بن  ي اصحاب حتی شخص علی امتی که در آن همه
دانید؟ آیا این حدیث را قبول ندارید  اند را دلیل نمی در آن شرکت داشته

 .»کنند میامت من بر خطا اجماع ن«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولکه 
 امت اسالم با وجود اینکه وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولپس از رحلت 

 ابوبکر و ،اري استشم وجهه صاحب فضایل بی اهللا دانستند علی کرم می
 علی جوان ،اوالً:  بودزعلت این انتخاب دو چی. عمر را به خالفت برگزیدند

 نبوت و سلطنت ،ي عمر  بنا به گفتهثانیاًبود و ابوبکر و عمر مسن بودند؛ 
 ي پیامبر  خانوادهجزءشود لذا چون علی  در یک خانواده جمع نمی

  !!نبود واجد مقام خالفت ، استوآله علیه اهللا یصلّ
کنم که ما نیز اجماع امت را  و اما در پاسخ به دالیل شما عرض می: واعظ

 لیکن به شرط آنکه تمام امت اجماع کنند ؛به عنوان یک اصل قبول داریم
 همین اجماع خواهد جزء در این صورت علی امیرالمؤمنین هم مسلماًکه 

 ،ر سقیفه ولی آیا مگر د؛جاست  حق هم همان،بود و هر جا که او باشد
  !باشد؟ امت جمع شدند که مالك شما اجماع امت میتمام 

                                                
 8 موده القربی، میر سید علی همدانی شافعی، موده- 1
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 ولی در ؛تنها چند نفري از بزرگان در سقیفه حاضر بودند! خیر: حافظ
  .ا کرددنهایت اجماع امت به تدریج تحقق پی

  گویید؟  اجماع امت می،شما به جمع شدن چند نفر در سقیفه: واعظ
  .باشد کبار صحابه می اجماع عقال و ،منظور از اجماع: حافظ
 چنین چیزي برداشت وآله علیه اهللا ی صلّاز متن حدیث پیامبر: واعظ
 آیا عقالي صحابه همان چند ،بر فرض که حق با شما باشد. شود نمی

یا در سایر بالد مسلمین هیچ آ! نفري بودند که در سقیفه حاضر شدند؟
 عقالي جزء السالم علیهآیا عباس و علی !  الیقی وجود نداشت؟عاقل

 ابوعبیده قبرکن براي انتخاب خلیفه رأيآیا !! شدند؟ اصحاب حساب نمی
 حضرت امیرالمؤمنین علی ،ي علم نبوي  باب مدینه رأيتر از صائب
  !! است؟ ما لکم کیف تحکمونالسالم علیه
  کنید؟ چرا به صحابی بزرگوار پیامبر، ابوعبیده جراح توهین می: حافظ
 آیا شما منکر این هستید ،بلکه شغل او را گفتم ؛من توهین نکردم: واعظ

  که او قبرکن بوده است؟
اي برپا   چون اوضاع مملکت بحرانی بوده است و ممکن بود فتنه:حافظ
 اینکه کار را یکسره کنند؛ لذا عمر زاي ندیدند ج  ابوبکر و عمر چاره،گردد

عباده   بن  ي معدودي از پیروان سعد هعد غیر ازبا ابوبکر بیعت کرد و 
  . عمر موافقت کردند رأيي اهل مجلس نیز با بقیه
پس خود شما هم قبول دارید که حتی در سقیفه هم اجماع کامل : واعظ

  .صورت نگرفته است
اي جز عجله   چاره وعرض کردم که اوضاع بسیار بحرانی بوده است: حافظ

  .نبوده است
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و عباس و  مالسال علیهآیا این امکان هم وجود نداشت که علی : واعظ
  هاشم را خبر کنند؟  بزرگان بنی
  !!  نه،الظاهر  علی: حافظ
  . آنها را خبردار نکردندعمداً بلکه ؛ فرصت داشتند،خیر قربان: واعظ
   دارید؟ي خود دلیلی هم بر این گفته: حافظ
ي پیامبر آمد؛ ولی براي  چه دلیلی از این بهتر که عمر تا درب خانه: واعظ

 سقیفه خبردار شوند وارد جریان اجتماع درهاشم از  و بنیاینکه مبادا علی 
  .خانه نشد
ي ذهن عوام شیعه است  کنم این حرفهایی که ساخته استدعا می: حافظ

  . مطرح نکنید مهمرا در این مجلس
 دلیل و برهان براي به اندازه کافی ،الحمدهللا در کتب معتبر شما: واعظ

. جه نیازي به جعل حدیث نداریماثبات حرفهاي ما  موجود است و در نتی
ي  سنت آمده است که عمر درب خانه  اهلمعتبر  1در برخی کتابهاي

او توسط شخص دیگري به ابوبکر که داخل .  آمد و داخل نشدخدا رسول
ابوبکر از . به سقیفه بروندبا هم خانه بود پیغام داد که زودتر بیرون بیاید تا 

 پیغام داد که امر مهمی پیش آمده دوباره عمر.  کردخودداريترك منزل 
در . ابوبکر بیرون آمد و با هم به سقیفه رفتند. و وجود ابوبکر الزم است

بین راه ابوعبیده جراح را نیز با خود همراه کردند تا اجماع سه نفري 
از جمله بزرگانی که از بیعت با ابوبکر !!! وجود آورنده تعیین خلیفه را ب

خواهید معناي حدیث  میاگر . دالمطلب بودعب بن  عباس،سرباز زدند
 سفینهاجماع را بیابید الزم است آن را در کنار حدیث ثقلین و حدیث 
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حدیث ثقلین که مورد اتفاق . قرار دهید تا درایت حدیث نصیبتان گردد
من دو چیز «:  فرمودخدا رسولباشد این است که   اسالم میجهان
اگر به این دو . گذارم ما به امانت می را در میان ش، قرآن و عترت،گرانمایه

شوند تا  ین دو هرگز از هم جدا نمیا.  گمراه نخواهید شد،متمسک شوید
بیت  مثل اهل«:  و اما حدیث سفینه1.»در حوض کوثر بر من وارد شوند

یابد و هر  می به آن متوسل شود نجات هک هر.  مثل کشتی نوح است،من
 اگر این دو حدیث را کنار حدیث .»شود  از آن سرپیچی کند هالك میهک

آن اجماعی حجت . آید دست میه  معناي واقعی اجماع ب،اجماع بگذارید
 نیز داخل در آن باشند؛ چرا که وآله علیه اهللا ی صلّاست که عترت پیامبر

  . آنها مالك حق و حقیقتند
 بوده السالم علیهواما اینکه فرمودید سن ابوبکر مالك برتري او بر علی 

ي حرف شما این است که با وجود  الزمه.  بسیار دلیل موهنی است،است
 د ابوبکر نتوان،قحافه که پدر ابوبکر بود و در آن زمان در قید حیات بود  ابی

  . خلیفه شود
خدا را .  لیاقت نیز مالك است؛زیادي سن به تنهایی کافی نیست: حافظ

ه  زمام امور ب،ابوبکرآید که با وجود پیرمرد الیق و کاردانی مثل  خوش نمی
  .دست جوان نورسی مثل علی بیفتد

  خداپسندانه را شخص نبی ر پس اولین کار غی؛گونه است اگر این: واعظ
م ي تبوك با وجود   در غزوهوآله علیه اهللا ی صلّپیامبر.  اسالم انجام دادمکرّ
  .دي خود در مدینه قرار دا  را خلیفهالسالم علیه امیرالمؤمنین علی ،ابوبکر

                                                
 122، ص7 مسلم بن حجاج، صحیح، ج- 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  90

  بهترین دلیل بر مشروعیت خالفت ابوبکر راي اکثریت قاطع مردم:حافظ
  .است
 وآله علیه اهللا ی صلّاکرم این حرف هم درست نیست؛ زیرا از رسول: واعظ

پس در . اي برپا خواهد شد زودي بعد از من فتنهه ب«: منقول است که
وز  چون او اولین کسی است که در ر؛چنین زمانی شما با علی باشید

او . ي من است او با من و در رتبه. کند میقیامت با من مصافحه 
 علی  رأي مالك حق را، این حدیث1.»ي حق از باطل است جداکننده

 حق هم ،هر جا علی باشد.  اکثریت رأيداند نه  میالسالم علیه
  .جاست ولو اکثریت در جاي دیگر باشند همان
  .د است و ارزش ندارداین حدیث که نقل کردید یک حدیث واح: حافظ
سنت خبر واحد را حجت   چه زود فراموش کردید که علماي اهل: واعظ
 بلکه ؛ دلیل ما فقط متکی به این یک حدیث نیست،عالوه بر این. دانند می

 نبی اکرم. در کتابهاي شما از این قبیل احادیث فراوان است
گاه  است و هیچعلی با حق است و حق با علی «:  فرمودوآله علیه اهللا یصلّ

اي جماعت «:  در حدیث دیگر آمده است2.»شوند این دو از هم جدا نمی
، انصار؛ آیا شما را به کسی که تمسک به او مانع از هرگونه گمراهی است

. همانا او علی است:  فرمود!خدا رسول ايچرا : داللت نکنم؟ عرض کردند
مت من او را پس به سبب دوستی من او را دوست بدارید و به سبب کرا

توسط به همانا آنچه به شما گفتم طبق دستور خداوند و . اکرام کنید
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حجت  السالم علیهکالم اینکه اجماع بدون علی ي  خالصه 1.»جبرئیل بود
 با او السالم علیهبایست علی  نیست و اگر خالفت ابوبکر مشروع بود می

 اگر تاریخ .بیعت نکرد و مخالفت نمودایشان کرد و حال آنکه  بیعت می
اي در کار  یابید که دسیسه سقیفه را با دقت مطالعه کنید به وضوح می

هبوده است؛ و  هاشم کار را یکسره  خواستند بدون اطالع بنی اي می عد
  .کنند تا به اغراض دنیوي خود برسند

اي در کار  هیچ دسیسه! کنید؟  چرا القاي شبهه می!آقاي عزیز: حافظ
نی بوده است و عجله در تعیین خلیفه از بابت اوضاع بحرا. نبوده است

  .مصالح اسالم و مسلمین بوده است
 از امام علی جراحي  ي حرف شما این است که ابوعبیده الزمه: واعظ
نسبت به اسالم دلسوزتر بوده باشد؛ و او وجود خطر را درك  السالم علیه

  !ندش باکرده باشد اما خاندان پیامبر هیچ توجهی به اطراف نداشته
چه دلیلی داشته است که آنها تا این حد عجله کنند که حتی : نواب

  بیت را نیز نداشته باشند؟  کردن اهل فرصت خبر
. بیت خبردار شوند  اهلدیدند که  صالح نمیفرصت داشتند؛ اما : واعظ

ن صحابه و گاکردند و نظر بزر ي آنها این بود که اگر صبر می علت عجله
.  دیگر شانسی براي برنده شدن نداشتند،شدند ا میهاشم را نیز جوی بنی

خالفت ابوبکر عجوالنه بوده «: سالها بعد گفت عمر  است که  جالب این
عمر که سلطنت و   و اما این قول.»خداوند امر او را به خیر فرماید. است

خداوند متعال . شود؛ مخالف صریح قرآن است نبوت با هم جمع نمی
 عطا فرموده به آنچه خداوند به آنها تفضالًمردم برخی آیا «: فرماید می
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ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و  همانا ما بر آل. ورزند  حسد می،است
 آیا ممکن است پیامبر بر 1.»به آنها ملک و سلطنت بزرگ عطا کردیم

بر طبق این آیه به همان وجهی که ! خالف نص صریح قرآن سخن بگوید؟
 در دیگران نیز این دو امر ،ت و نبوت جمع بودابراهیم بین سلطن  در آل

اگر جمع . عالوه بر اینکه خالفت غیر از سلطنت است. قابل جمع است
 پس چرا عمر همین علی را در شوراي ،بین خالفت و نبوت محال است

جالب این است که نبوت با خالفت بالفصل ! انتخاب خلیفه وارد کرد؟
آقایان !! شود ي چهارم جمع می ه ولی با خالفت در رتب؛شود جمع نمی
اگر از رموز .  تعصب را کنار بگذارید و حق را به صاحب آن بدهید!محترم

ي عمر را درك  توانستید علت عجله  به راحتی می،داشتید سیاست خبر می
  .کنید
 چون ما در آن ؛ ربطی به من و شما ندارد،اگر غفلتی بوده یا نبوده: شیخ

 آنها مسلماً. هایی را داشته باشیم م چنین قضاوتروز نبودیم لذا حق نداری
 ،آیا غیر از این است که در نهایت. اند دلیلی براي این کارشان داشته

اجماع صورت گرفت و همگی به خالفت ابوبکر رضایت دادند؟ پس نباید 
 بلکه همگی بایستی همان راهی که آنان ؛در برابر این اتحاد مخالفت نمود

  .یمرفتند را ادامه ده
ي  پس بنا به گفته!! آفرین به این عقیده!! آفرین به این استدالل: واعظ

شما هرگاه سه نفر در یک جایی جمع شدند و چیزي را تصویب کردند و 
شود از آنها   بر ما واجب می،به زور همگی را به اطاعت خود واداشتند
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 پیروي وجه   به هیچ ولی این را بدانید که فرد مسلمان واقعیتبعیت کنیم
  .دپذیر کورکورانه و جاهالنه از احدي را نمی

هبه چه دلیل آراء و اجماع : شیخ ي کثیري از صحابه را فقط به این  عد
  گیرید؟  نادیده می، نداده است رأيخاطر که علی به آن

خاطر پیروي از علی ه از ابوایوب انصاري در هنگامی که به وي ب: واعظ
از «: ابوبکر اعتراض کرده بودند؛ منقول است و بیعت نکردن با السالم علیه
 اگر تمام !اي عمار : شنیدم که به عمار فرمودوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول

رود تو به همان  تنهایی به راه دیگر میه روند و علی ب مردم به راهی می
 علی ! اي عمار.نیازي بجوي  ي مردم بی رود و از بقیه راهی برو که علی می

 !اي عمار. کند گرداند و تو را بر هالکت داللت نمی نمی  هدایت برتو را از
  1.»اطاعت علی اطاعت من است و اطاعت من اطاعت خداست

در این هنگام صداي مؤذن بلند شد و آقایان براي اداي نماز عشاء 
  .پس از اداي نماز جناب آقاي حافظ شروع به صحبت نمودند. برخاستند
کنید  چرا ادعا می. ان سخن عجیبی گفتیدهایت شما ضمن صحبت: حافظ

هاشم با ابوبکر بیعت نکردند؛ در حالی که تمامی علما  که علی و بنی
  هاشم و اصحاب همگی با خلیفه بیعت کردند؟ اند که علی و بنی نوشته
 و  زمانی هاشم بیعت کردند؛ اما چه دانیم که بنی ما هم می! بلی: واعظ

هاشم بعد از شش ماه   اند که علی و بنی هچگونه؟ بزرگان از مورخین نوشت
  .هاي بسیار بیعت کردند پس از تهدید به قتل و تحمل اهانتو 
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 مورد استناد قرار از شما بعید است که سخنان عوام شیعه را واقعاً: حافظ
 علی با کمال میل از همان روز اول با بدانید که قطعاًاین را . دهید می

  .ابوبکر بیعت کرد
م آن است که واقعیت تاریخی مسلّ. ایش شما صحیح نیستفرم: واعظ

 بعد از وفات حضرت فاطمه السالم علیهبیعت علی امیرالمؤمنین 
در منابع معتبر مضبوط است که علی .  صورت گرفتعلیها اهللا سالم
 با علیها اهللا سالمماه یعنی بعد از وفات فاطمه    بعد از ششالسالم علیه

سنت در پیشگاه حق و حقیقت   علماي اهل!ا قسمبه خد. ابوبکر بیعت کرد
کنند و حقایق تاریخی   زیرا آنان امر را بر مردم مشتبه می؛مسئول هستند

  در حالی که در کتابهاي،کنند ي شیعیان معرفی می را  ساخته و پرداخته
  .شان عین این وقایع موجود استخود
ته شده است؟ هاي ما چنین چیزهایی نوش یک از کتاب  در کدام: حافظ

ي   به سوي مسجد بردند و درب خانهچه کسی گفته است که علی را جبراً
اش را کشتند؟ این حرفها بخشی  او را آتش زدند و فاطمه را آزرده و بچه

  .زنند میاز تهمتهایی است که شیعیان به خلفا 
بار  خواهید زیر  نمیعمداً اندك است و یا  شما  مطالعاتیا واقعاً: واعظ

 279 متوفی ،مشروح این مطالب در کتاب بالذري. حق برویدحرف 
عبدربه در   ابن،خزابه در غرر  ابن،طبري در تاریخ خود. موجود استهجري 
  هماماال قتیبه در  ابن،البالغه الحدید در شرح نهج ابی  ابن،عقدالفرید

اثیر   کامل ابني شحنه در حاشیه  جوهري در سقیفه و ابن،هسالسیا و
ي امیرالمؤمنین علی  ثرآور هجوم به خانهأي ت یی از واقعهها قسمت
 علی ، جریان این بوده است که ابوبکري خالصه. اند  را آوردهالسالم علیه
ابوبکر .  را براي اخذ بیعت احضار کرد اما امیرالمؤمنین نیامدالسالم علیه
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اهم عمر آتش فر.  حاضر به بیعت نشدالسالم علیهامام علی . عمر را فرستاد
:  فرمودعلیها اهللا سالمدر این هنگام حضرت فاطمه . آورد تا خانه را بسوزاند

 براي این کار ،آري: ي مرا بسوزانی؟ گفت اي خانه  آیا آمده!اي پسر خطاب
وقتی ابوبکر مطلع : نویسد یکی دیگر می. تر است  قوي،ه پدرت آوردهچآن

هشد که  ي علی جمع  انهاند و در خ دهکر پیچیاي از بیعت او سر عد
عمر بر در خانه رفت و از آنها . سوي آنها فرستاده ؛ عمر را بندا شده

عمر هیزم طلبید و . خواست تا بیعت کنند ولی آنها از خانه بیرون نیامدند
  .زنم قسم یاد کرد که یا باید بیرون بیایید و یا خانه را با اهل آن آتش می

 ،ولو او هم باشد: گفت. مه است در این خانه فاط!اي اباحفص: مردم گفتند
 پس همگی بیرون آمدند و با ابوبکر بیعت کردند مگر علی !سوزانم می
وري آ  جمعام که تا قرآن را  من قسم خورده:  که فرمودالسالم علیه
ي   ولی هنگامی که ناله؛عمر قبول نکرد. بیرون نیایماز خانه  ،ما ردهنک

شت و او را براي اخذ بیعت ناچار سوي ابوبکر بازگبفاطمه را شنید 
 ، فرستادالسالم علیهسوي علی ه ابوبکر چندین بار قنفذ را ب. تحریک کرد

به درب   مدینهاوباش  تن ازچندعاقبت عمر با . اما کاري از پیش نبرد
صدا .  صداي آنها را شنیدعلیها اهللا سالموقتی فاطمه . ندي فاطمه آمد خانه

هایی که از عمر و   بعد از تو چه ظلم!خدا سولر ايبابا : به ناله بلند کرد که
 با چشمان ،مردم با شنیدن صداي آن حضرت. رسد ابوبکر به ما می

ه ولی عمر با ؛بار برگشتند اشک علی را به اي همانجا ماندند تا نهایتاً عد 
اجبار از خانه بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند و آن حضرت را امر به بیعت 

به خدا : کنید؟ گفتند  چه می،اگر بیعت نکنم: رمودحضرت ف. کردند
ي  دراین صورت بنده:  فرمودالسالم علیهعلی . زنیم  گردنت را می،سوگند

.  نیستیخدا رسولتو برادر : عمر گفت. اید خدا و برادر رسول او را کشته
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آیا جز این است که ما به امر تو این : سپس رو به ابوبکر کرده و گفت
 او را به !!استزنده تا هنگامی که فاطمه : کنیم؟ ابوبکر گفت میکارها را 

  . کنم میبیعت وادار ن
 رساند و با گریه و ناله همان خدا رسول خود را به قبر السالم علیهعلی 

. عرض نمودبه آن حضرت  ،کلماتی را که هارون به برادرش موسی گفت
 ،د انجام دادندچه خواستن ابوبکر و عمر چند روز بعد و پس از اینکه هر

: فاطمه فرمود. ي او رفتند  به خانهعلیها اهللا سالمبراي جلب رضایت فاطمه 
من در هر نماز . گیرم که شما دو نفر مرا اذیت کردید خدا را شاهد می
. کنم تا پدرم را مالقات کنم و از شما نزد او شکایت کنم شما را نفرین می

 ابوبکر ،فاطمه در حال غضب «:اند  نوشتهصریحاًحتی بخاري و مسلم نیز 
را ترك کرد و بر همان حال باقی ماند و با وي حرف نزد تا از دنیا رحلت 

 شیوع آن در مستندات  که موجب به دلیل اهمیت این وقایع.»فرمود
  .گونه انکاري مسدود است  راه براي هر، شده استتاریخی
ایجاد ظور دهد که فرستادگان خلیفه به من این اخبار نشان می: حافظ

در صورتی .  آتش به درب خانه آوردند،مخالفانپراکنده نمودن  و شتحو
عمر درب خانه را آتش : گویند اند و می که شیعیان تاریخ را تحریف کرده

  .زد و فاطمه را بین درب و دیوار فشرد و محسن او را به قتل رساند
هاي  ابدر کت. شیعیان احتیاجی به جعل و تحریف تاریخ ندارند: واعظ

 لذا نیازي به تحریف اخبار ،ي کافی دالیل موجود است خودتان به اندازه
اش  علی هجوم آوردند و درب خانهي  بر خانه«: نویسد میمسعودي . نداریم

زنان ي دهرا سوزاندند و او را با اکراه و اجبار از خانه بیرون کشانده و سی 
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اي که محسن را سقط  نهعالمیان را میان درب و دیوار فشار دادند به گو
   1.»نمود
من براي استادم ابوجعفر نقیب نقل کردم که  «:نویسد الحدید می ابی ابن

بن اسود با نیزه به هودج زینب    خبر دادند که هبارخدا رسولوقتی به 
اش را سقط  زینب بچهبه همین سبب  و ،دختر پیامبر حمله برده است

اگر : ابوجعفر گفت. مود حضرت خون هبار را مباح فر؛نموده است
جنین  سقط باعث خون آن کسی که ، زنده بودوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
سنت    عالم اهل، و اما نظام معتزلی2.»کرد را نیز مباح میاش شد  فاطمه

به پهلوي فاطمه زد که ضربتی  عمر در روز بیعت «: که نقل کرده است
کنم   خواهش می،ح و تفصیل با این همه شر.»منجر به سقط جنین او شد

ما به غیر از . ما نیازي به جعل نداریم. بدون دلیل به شیعیان تهمت نزنید
 چیز ،عقاید صحیح که مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و اجماع است

  .دیگري نداریم
هاي مهم شما  آور است؛ زیرا در کتاب این حرف شما خیلی تعجب: حافظ 

تاب و سنت است و باعث الابالی شدن  که مخالف کشود میاخباري یافت 
  .شود شیعیان می

بلکه کار شما عجیب است که مطالبی را  ؛حرف من عجیب نیست: واعظ
خوب است تعدادي از . کنید که هیچ ربطی به موضوع بحث ندارد بیان می

ما هم این اخباري که باعث الابالی شدن ما شده است را بفرمایید تا 
  !بدانیم

                                                
 الحسین مسعودي بن کتاب اثبات الوصیه، علی- 1
 ، چاپ مصر351، ص3الحدید، ج ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 2
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 خدا رسولنوار از االباقر مجلسی در کتاب بحار  محمدآخوند مال: حافظ
 السالم علیهابیطالب  بن دوستی علی«:  که استنقل کرده وآله علیه اهللا یصلّ

: کند که  و نیز نقل می.»زند اي است که هیچ گناهی به او ضرر نمی حسنه
 .»شود می بهشت بر او واجب ، گریه کندالسالم علیهاگر کسی بر حسین «

 ،شود  قبیل اخبار که باعث فساد و موجب جسارت شیعیان میاز این
 هر ،سفانه گروه شیعه با اتکاي به این قبیل احادیث جعلیأمت. بسیار است

دهند؛ به این امید که محبت علی  خواهد انجام می کاري که دلشان می
 تمام کارهایشان را درست السالم علیه بر حسین ي  و گریهالسالم علیه
  .دنمای هشت را مختص آنان میکند و ب می

گري برخی از عوام شیعه هیچ ربطی به این  فساد اخالق و الابالی: واعظ
  سرو،شوند غالب افرادي که مرتکب معاصی و فواحش می. احادیث ندارد

ها که غرق در  کاري با حدیث و روایت و قرآن ندارند؛ مثل بسیاري از سنی
آیا جز این است که در . دارندشهواتند و به این احادیث هم اعتقاد ن

 از آن چیزي تربیشبسیار ؛ هاي عمومی شما اقسام منکرات علنی خانه قهوه
؟ اگر ما هم بخواهیم چنین  وجود داردست موجود اکه در میان ما

توانیم بگوییم که علت شیوع منکرات در میان  می ،هایی را ایراد کنیم بهانه
  .است فتاواي بیجاي فقها و امامان شم،شما
  کدامیک از فتاواي امامان ما باعث فساد است؟: حافظ
بودن گوشت    حالل،فتاوایی مثل حلیت لواط در بعضی حاالت: واعظ

زمخشري . کشم آنها را مطرح کنم می که خجالت ییسگ و بعضی از فتاوا
کنم خود را از مذاهب اربعه معرفی کنم با توجه به  من شرم می«: گوید می
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و اما در خصوص  1.» در این مذاهب موجود استفتاواي فاسدي که
جالب است بدانید که این حدیث حدیثی که مورد اشکال شما واقع شد 

مروي است که  در مسند احمد. موجود استنیز  در منابع خودتان عیناً
اي به او  اي است که هیچ سیئه دوستی علی حسنه« : فرمودپیامبراکرم
است که با وجود آن هیچ عمل  و دشمنی علی گناهی ،زند میضرر ن

عباس نقل شده است که رسول اکرم    همچنین از ابن.»خیري نافع نیست
که آتش   بلعد همچنان می گناهان را السالم علیهدوستی علی «: فرمود

  2.»بلعد هیزم را می
  . معناي این حدیث را براي ما شرح دهیدلطفاً: نواب
 گناهان بر دو ،ق آیات قرآنطب بر. معناي حدیث بسیار ساده است: واعظ

در منابع دینی از گناه صغیره به . شود قسم کبیره و صغیره تقسیم می
اگر از «: فرماید  سوره نساء می31در آیه . شود عنوان سیئه تعبیر می

 دوري گزینید سیئات شما را ،اید گناهان بزرگی که از آنها نهی شده
 ، به حکم این آیه.»آوریم یزدائیم و شما را در جایگاهی ارجمند در م می

در این حدیث دوستی . گردد اجتناب از کبائر باعث آمرزش سیئات می
اي که هیچ گناه  گونه  ترین حسنات معرفی شده است بهگعلی از بزر
  .تواند به او ضرر بزند اي نمی صغیره
 زیرا اگر فرد ،کنم تفاوتی بین گناه صغیره و کبیره باشد مینفکر : حافظ
 خداي متعال از تمامی گناهانش اعم از کبیره و صغیره ،وبه کندگنهکار ت

  .گذرد می

                                                
 301، ص3 تفسیر کشاف، زمخشري، ج- 1

   246، ص33، ح56ه، سلیمان بلخی حنفی، باب ینابیع المود 2-
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آمرزد؛ اما اگر   خداوند او را می، اگر شخص گنهکار توبه کند،بلی: واعظ
اي که مرتکب گناهان صغیره شده است بدون توبه از دنیا برود؛  بنده

ردد گ  وارد بهشت می، باشدالسالم علیهچنانچه محب امیرالمؤمنین علی 
این معناي . ولی اگر محبت علی در دلش نباشد جهنمی خواهد بود

پس نه تنها این احادیث باعث جري شدن افراد در ارتکاب . حدیث است
 افرادي که فریب هواي نفس را خورده و مرتکب  براي بلکه؛شود گناه نمی
اگر کسی از رحمت . آورد موجبات امیدواري را فراهم می ،اند صغایر شده

آب که از سر گذشت چه یک نی چه  «امید شود و با این بهانه که ناخدا 
 به هالکت ابدي  در این صورتغرق کند، خود را در معاصی »صد نی
الحسین   و اما حدیثی که در مورد فضیلت گریه بر اباعبداهللا. شود دچار می
 بلکه ؛ صحیح است لیکن نه در مورد همه افراد، بیان فرمودیدالسالم علیه
و عامل به دستورات بوده در مورد کسانی که داراي اعتقادات صحیح ط فق

  .الهی باشند
واضح است که اگر کسی داراي اعتقادات صحیح باشد و به : حافظ

 پس دیگر چه نیازي است به ؛دستورات الهی عمل کند اهل نجات است
  !این مجالس پرهزینه؟ به گریه و
 این نکته عنایت داشته باشید  اما به؛ درست استکامالًحرف شما : واعظ

 ، ولی چون معصوم نیست؛که مسلمان ولو اینکه در اعمالش دقیق باشد
هایی را براي غفران  خداوند متعال اسباب و زمینه. شود مرتکب خطا می

را فراهم نموده است تا انسان مؤمن با اتکاي به این اسباب و وسایل خود 
 مظلومیت حضرت سیدالشهدا گریه بر .در معرض عفو خداوند قرار دهد

 اما من ؛شاید باور نکنید. است این اسباب و وسایل ي از جمله السالم علیه
 مجالس يام که بسیاري از افراد الابالی و گنهکار در پرتو خود دیده
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از عایشه . اند عزاداري سیدالشهدا پشیمان شده و موفق به توبه گردیده
 بر حسین هک هر«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاکرم نقل شده است که رسول

 ،ن بزرگوار بوده باشدآ گریه کند در حالی که عارف به حق السالم علیه
  .»گردد میبهشت بر او واجب 

ه !حضرت آقا: نواب حسین براي حب ریاست خروج کرد : گویند اي می عد
  . و جنگ او براي رسیدن به مطامع دنیوي بوده است

دین مبین اسالم این است که خروج و جنگی  در بدیهیات از اوالً: واعظ
 گناهی بس بزرگ است؛ در ،ریاست و مقاصد دنیایی باشدي  که به انگیزه

 از هر گناهی السالم علیهحسین   صورتی که از نظر ما و شما حضرت امام
خاطر نیل به ه  اگر کسی بثانیاً. ا بوده استه و مبرّحتی گناه صغیره منزّ
تا برد و خود را همراه خود نمیي   زن و بچه،ندریاست و قدرت قیام ک

 خود را به اسباب و ادوات جنگی مجهز حدي که برایش مقدور است
 با اندك دقت و ، را مطالعه کندکربال دنبري  اگر کسی تاریخچه. کند می

این حرفهایی که برخی . برد  پی میهدف متعالی آن حضرتتیزهوشی به 
ر دلیل و مدرك نیست و فقط از روي کنند مبتنی ب معاندان بیان می
  ست؛ چرا که حقانیت حضرت اباعبداهللاخدا رسولبیت  دشمنی با اهل

  .تر است  از آفتاب روشنالسالم علیهالحسین 
 جا دارد که خودم را لعنت کنم که چرا کورکورانه و بدون واقعاً: نواب

ه. کنم کس و ناکسی را قبول می  سخن هر،دلیل و تحقیق مثالً اي که عد 
 زیارت شیخ عبدالقادر و امام اعظم ابوحنیفه را جائز ،هدایتگر ما هستند

آنها نیامده زیارت ي   دربارهخدا رسولدانند در حالی که هیچ حدیثی از  می
 ، را با وجود این همه حدیث و روایتخدا رسولي   ه اما زیارت ریحان؛است

یارت حسین ن تصمیم گرفتم که امسال به زاال. خوانند بدعت می
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ثر خاطر أامشب را با ت. بروم و از خدا طلب عفو و بخشش نمایم السالم علیه
شب مزاحمتان  شویم و براي کسب فیض فردا تان مرخص می از خدمت
  .خواهیم شد
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  1شب هفتم
  

                                                
   شب هشتم در کتاب مرجع-1
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    . مخواهم به عنوان اولین مطلب سؤالی را از شما آقایان بپرس می: واعظ
اهللا و  اال ي الاله  گویندهسنت این است که   اهلي عقیدهدانیم که  همه می
که   اینسؤال این است که با وجود.  مسلمان و مؤمن استاهللا رسول محمد

ها ما را کافر و مشرك  شما سنیچرا  ،ما شیعیان قائل به شهادتین هستیم
اگر به  (:فرموده استگویید که پیامبر   شما نمی آیاخوانید؟  و رافضی می

 جزء آیا علی را ؛)شوید من اقتدا کنید هدایت میي  یک از صحابه هر
 علی ،کنید که پیامبر در بیان این حدیث دانید یا ادعا می صحابه نمی

بیت دالیل    را استثنا کرده است؟ ما براي تبعیت از اهلالسالم علیه
تان هیچ دلیلی دارید؟  ربعه اما آیا شما براي تبعیت از ائمه ا؛بسیاري داریم

 مثل تو و ،علی یا«:  فرمودخدا رسولعباس منقول است که   از ابن
 به آن متمسک گردد نجات یابد و هک فرزندانت مثل کشتی نوح است؛ هر

مثل شما مثل ستارگان است که . شود  از آن تخلف نماید هالك میهک هر
 1.»گردد اي دیگر طالع می  ستاره،اي پنهان شود تا روز قیامت هرگاه ستاره

گاه به  هیچ«:  منقول است کهوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولهمچنین از 
 عجیب و جالب 2.»ترند عترت من چیزي نیاموزید چون آنها از شما عالم

افراد عالم و عامل اگر از «: گوید مکی متعصب می  حجر این است که ابن
 با این حال .»اند  نباشند مقدمبیت  بیت باشند بر علمایی که از اهل  اهل

   دانستهالسالم علیهبیت یعنی علی   خودش دیگران را مقدم بر سرور اهل
  . است

                                                
 4 ینابیع الموده، شیخ سلیمان بلخی حنفی،باب- 1
 92، ص1، فصل11 صواعق، ابن حجر مکی، باب- 2
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حال بفرمایید آیا به ما این اجازه داده شده است که بنا به صالحدید 
   کتاب دیگري را برگزینیم؟،یکدیگر بجاي قرآن کریم

  .هرگز: سید
توان بدل آورد براي  ي قرآن نمیبه همان دلیل که برا. احسنت: واعظ

چه معنی دارد که ما جاي علی . توان بدل انتخاب کرد عدیل قرآن نیز نمی
آیا غیر از این است که هیچ دستوري از جانب خداي . را به ابوبکر بدهیم

 صادر نشده ي شما تبعیت از ائمه اربعهبزرگ و رسول گرامی او در زمینه 
ابیطالب  بن  دالیل روایی بر خالفت علیآیا کتابهاي شما مملو از. است
 نیست؟ آیا دلیلی هرچند ضعیف از قرآن و یا از روایات السالم علیه
 براي لزوم تبعیت از ابوحنیفه و آن سه امام وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول

  !دیگرتان دارید؟
اند و پس از حدود سه قرن   نبودهخدا رسول ایشان در زمان ،خوب: سید

  . در این زمینه مطلبی صادر نشده استخدا رسولاند لذا از  آمدهبه دنیا 
 ما امامان ،پس خود حضرتعالی قضاوت کنید؛ چرا و به چه دلیل: واعظ

تبعیت نام و نشان شما   امامان بیازباعظمت خودمان را کنار بگذاریم و 
همه مستندات مسلم    اینبا وجود ،بر اساس چه مالك عقلی! ؟کنیم

 را کنار بگذاریم و پیرو  معاویه و السالم علیه پیروي از علی ،لیروایی و عق
 مالك شما براي انحصار امامت و مقام افتاء در ائمه مگرابوحنیفه شویم؟ 

  تان چیست؟ اربعه
  . مالك شما براي انحصار امامت در دوازده امام استمانندمالك ما : سید
هپس در ابتدا من مالکات انحصار : واعظ ه را به دوازده نفر ي ائم عد
 ،حسن  بن  یحیی. گویم و سپس منتظر شنیدن دالیل شما خواهم ماند می
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 خدا رسولکند که خلفاي بعد از  عالم سنی از بیست طریق نقل روایت می
  . دوازده نفرند و تمامی ایشان از قریشند

  در سنن ابی، در صحیح مسلم از نه طریق،در صحیح بخاري از سه طریق
 در سنن ترمذي از یک طریق و در جمع ، سه طریقداوود از 

حاال استدعا . الصحیحین از سه طریق به این مطلب اشاره شده است بین
کنم یک دلیل ولو ضعیف براي انحصار امامان به چهار نفر را اقامه  می
 هیچ یک از ائمه شما از جهت توان علمی ،عالوه بر این دالیل روایی. کنید

ي امامان ما نبودند و حتی بزرگترین آنها شاگرد  ازهو فقهی در حد و اند
شما پیروي از شاگرد غیرمنصوص را واجب و . یکی از امامان ما بوده است

  !لکم کیف تحکمون؟ ما. دانید میپیروي از استاد منصوص را حرام 
  اند؟  شاگردان امامان شما بودهجزءچه کسی گفته است که ائمه ما : سید
صباغ مالکی در کتاب خودش ثبت   الدین نور. استگفته  تاریخ : واعظ

 ،سعید  بن  کرده است که جماعت بسیاري از اعیان امت مثل یحیی
حنیفه از امام مطلق و  ثوري و ابو   سفیان، انس   مالک بن،جریح ابن

 نقل السالم علیهالصادق   محمد  بن  فی الکل حضرت جعفر  پیشواي کل
  .اند روایت نموده

 قبول دارم که از جانب ما اشتباهاتی صورت گرفته خصاًمن ش: حافظ
اي هم از شیعیان داشته  است اما اگر اجازه دهید در این فرصت گالیه

سنت از شما شیعیان داریم این است   اي که من و تمام اهل گالیه. باشم
 و برخی از خدا رسولخاص ي  که چرا شما شیعیان بعضی از صحابه

کنید؟ آیا لعن افراد بزرگی که   نموده و نفرین میهمسران پیامبر را لعنت
اند و با کفار جهاد کرده و باعث پیشرفت   بودهخدا رسولسالها در کنار 
 کفر و ناسپاسی نیست؟ آیا جز این است که منکر کمال ،اسالم شدند
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 و آیا جز این ،باشد  منکر پیامبر و قرآن می،ابوبکر و عمر و دیگر صحابه
  ی منکر ضروري دین و کافر است؟است که چنین شخص

علنی ي  میل نداشتم که جنابعالی این قبیل مسائل را در جلسه: واعظ
تان برسم   خدمتاگر اجازه بفرمایید یک روز صبح شخصاً. مطرح فرمایید

  .تر خواهد بود مناسباین شیوه،  .و مسئله را با یکدیگر حل کنیم
تسنن مرا تحت فشار   لمدتی است که آقایان اه. تقصیرم من بی: حافظ
  .اند که این مطلب را مطرح نموده و مورد بحث قرار دهیم قرار داده
 اینکه فرمودید طعن و اوالً. اي نیست  مسئله،فرمایید چون امر می: واعظ

  حرفی بی، موجب کفر استخدا رسوللعن صحابه و بعضی از همسران 
توان   جاهالنه نمیو هیچ دلیلی جز توهم و تعصب. اساس است  پایه و بی 

کسی که به اصحاب «: گوید حزم اندلسی می براي آن بنا کرد؟ ابن
 عمداً از روي جهل و نادانی دشنام دهد معذور است و اگر خدا رسول

مرتکب این عمل گردد فاسق خواهد بود؛ و تنها در صورتی کافر خواهد 
 دشنام  آنها را،باشد  میخدا رسولبود که به قصد آنکه چون منتسب به 

 اگر اندکی دقت کنید خواهید یافت که اعتقاد به کفر کسی که 1.»دهد
دهد مستلزم کافر دانستن بسیاري از صحابه مثل  صحابه را دشنام می

 مسلماًخلیفه دوم و عایشه و معاویه و بسیاري از صحابه خواهد بود که 
  .چنین چیزي مورد قبول شما نیست

  زنید؟ میبه چه دلیل این حرف را : حافظ
اجازه دهید «: الخطاب به پیامبر عرض کرد  بن  دوم عمر لیفهخ: واعظ

 در صورتی که حاطب یکی از صحابه بزرگ ،»گردن حاطب منافق را بزنم

                                                
 227، ص3حزم ظاهري اندلسی، جزء  الفصل فی الملل و النحل، ابن- 1
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اند که عایشه  تمام علما و مورخین خودتان نوشته .و از یاران بدر بوده است
فت را خر این پیر«: گفت داد و می همواره به خلیفه عثمان دشنام می
 ، و نیز در تاریخ ضبط است که معاویه.»بکشید چرا که او کافر شده است

حال . نمود  سب و لعن می را علناًالسالم علیهحضرت امیرمؤمنان علی 
تفتازانی را قبول دارید یا   عمر آیا کتاب شرح عقاید نسفی مال: بفرمایید
  خیر؟
  .کتاب تفتازانی کتاب مقبولی است: حافظ
بعضی از دانشمندان بیش از اندازه به «:  کتابش نوشته استاو در: واعظ

اند بطوري که اعمال بد ایشان را نادیده  گمان بوده اصحاب پیامبر خوش
 از گمراهی و فسق خدا رسولاند و حتی قائل به مصونیت صحابه  گرفته
 ،بهترین دلیل بر این مدعا. چنین نبوده است  که این اند در صورتی شده

تاریخ گواه خوبی بر . ست که بین ایشان رخ داده استجنگهایی ا
   .»ها و اعمال زشت و ناپسند بعضی از اصحاب است طلبی  جاه،ها حسادت

تفتازانی باعث کفر اوست یا خیر؟ بهترین  هاي  آیا گفته: سؤال این است
 این است که در شود میدلیل بر اینکه سب و دشنام به صحابه باعث کفر ن

اند و با این  داده می بعضی از آنها به برخی دیگر دشنام ،بهزمان حیات صحا
اگر دشنام دادن به صحابه باعث کفر است . آمدند شمار نمیه حال کافر ب

 به ،پس چرا به خلیفه ابوبکر که در باالي منبر و در حضور امت
  کنید؟  اعتراض نمی، دشنام داده استالسالم علیهامیرالمؤمنین علی 

جا خلیفه ابوبکر به امیرالمؤمنین علی کزنید؟   میچرا تهمت: حافظ
   دشنام داده است؟السالم علیه
ایم آن  ما اهل تهمت زدن نیستیم و تا وقتی به چیزي یقین نکرده: واعظ

. گردد میهایمان   حرفارزش شدن بقیه  کنیم زیرا موجب بی را مطرح نمی
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بکر در مسجد در مقام ابو«: نویسد البالغه می  الحدید در شرح نهج  ابی  ابن
جز این نیست که علی مانند روباهی است :  گفتالسالم علیهانتقاد از علی 

مردم را به فساد !! گر است ماجراجو و فتنه!! که شاهدش دم اوست
 آیا حرفی براي گفتن 1.»!!گیرد و از افراد ضعیف کمک می!! کشاند می

  دارید؟
  ه هیچ اشکالی ندارد؟فرمایید دشنام دادن به صحاب یعنی می: حافظ
جهت به کسی   بدون دلیل و بی. هرگز من چنین چیزي را نگفتم: واعظ

شما در . شود  باعث کفر نمی ولی؛دشنام دادن امري مذموم و ناپسند است
بینید که در بسیاري از  ي و صحیح مسلم نگاهی بیفکنید؛ میرصحیح بخا

دادند و با این   می به یکدیگر دشنامخدا رسول اصحاب در حضور ،موارد
 این عقیده آن است که ي الزمه. دکر ایشان را تکفیر نخدا رسولحال 

کاري و افعال  بسیاري از مورخین و علماي شما که در کتابهایشان اشتباه
  .اند نیز کافر باشند زشت صحابه را نقل نموده

کنید؟ چرا  بزرگوار توهین میي  به چه دلیل به صحابه !آقا: حافظ
 در حالی که رسول خدا ،اند شده ید اصحاب مرتکب افعال زشت میگوی می

به هریک از آنها اقتدا . بدرستی که اصحاب من مانند ستارگانند: فرمود
  .شوید میکنید هدایت 

 اگر دو دسته از صحابه با یکدیگر جنگ و ،بر اساس این حدیث: واعظ
پاي  تا سر! د؟هدایت خواهند بوي  یک از آنها ستاره   کدام،ستیز نمایند

آیا عقل سلیم این . که این حدیث جعلی است دهد این حدیث نشان می

                                                
 80،ص4الحدید، ج ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 1
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پذیرد که اقتدا به بعضی از صحابه که مرتکب معاصی و گناه  مطلب را می
  اند موجب هدایت و باعث جلب رضایت خداوند متعال باشد؟ شده می

  .اند کرده اند و گناه نمی صحابه عادل بوده: حافظ
.  قضاوت کنیدتانکنم تا خود ان تاریخی را برایتان نقل مییک جری: واعظ

هدر سال هشتم هجري  اي از کبار صحابه مجلس انسی داشتند که در  عد
  .آن مجلس همگی شراب نوشیدند

  . دیگري بیاوریدي نمونه. این خبر از مجعوالت است: حافظ 
  .علماي خودتان استي   جعل آن بر عهده،اگر مجعول هم باشد: واعظ
  ان هم در کتاب آمده است؟مهمانآیا نام صاحبخانه و : نواب
ابوطلحه انصاري مجلس «: الباري نوشته است  حجر در فتح بلی؛ ابن: واعظ

هشرابی تشکیل داد و  اي را به آن مجلس دعوت نمود که همگی شراب  عد
نامهاي . نوشیدند و ابوبکر اشعاري را در مرثیه کفار و کشتگان بدر سرود

 بن   سهل،عبکبن    ابی،جراح   ابوعبیده، عمر،ابوبکر: ان عبارتند ازمهمان
بن   شغوب و انس  بن  ابوبکر،دجانه  ابو،طلحه  ابو،انصاري  ایوب  ابو،بیضاء 

  1.»ساله و ساقی مجلس بوده است  مالک که در آن مجلس هجده
  شدیدي در مجلس ایجاد شدي   همهمه،هاي مجلسمهمانپس از ذکر نام 

  .ي شیعیان است ها ساختهاز  این خبر ! قسم به ذات پروردگار:شیخ
احمد بن این خبر را بخاري و مسلم و . باید کفاره قسم بدهید: واعظ
 یکی دیگر از اعمال زشت اصحاب نقض عهد ،بگذریم. اند  نقل کردهحنبل

نقض عهد یکی از گناهان بزرگ است و خداي متعال افراد . بوده است
  .عن فرموده استناقض پیمان را ل

                                                
 30، ص10فتح الباري، ابن حجر، ج- 1
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  اند؟ کدام عهد را نقض کرده ،اصحاب: حافظ
خدا به امر پروردگار در روز غدیر از آنها  همان عهدي که رسول: واعظ
ها معترفند که پیامبر بزرگ اسالم در  تمام شیعه و اکثر سنی. گرفت
حجه سال دهم هجرت در محلی بنام   الوداع در روز هجدهم ذي هحج
اي بسیار  هزار مسلمان را جمع نمود و خطبه  دخم قریب هفتا  غدیر

در این خطبه آیاتی که در مورد علی . طوالنی براي آنها قرائت فرمود
 نازل شده است را قرائت فرمود و همگان را به مقام قدس السالم علیه

 آیا ،اي مردم:  متوجه ساخته و فرمودالسالم علیهوالیت الهی امیرمؤمنان 
چرا؛ :  عرض کردند؟ي شما نیستمها جانشما در من اولی به تصرف از 

پس هر که من موالي اویم این علی موالي اوست سپس دستها را : فرمود
. به دعا برداشت و دوستان علی را دعا نموده و دشمنان او را نفرین فرمود

اي برپا شد و امیرالمؤمنین   خیمه،اکرم سپس بر طبق فرمان پیامبر
یک با آن   به   و تمامی مسلمانان یکس فرمودجلو در خیمه السالم علیه

با علی بیعت :  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاکرم پیامبر. حضرت بیعت نمودند
کنید چرا که من از جانب پروردگارم ماموریت دارم از شما براي علی 

جالب اینجاست که ابوبکر و عمر و عثمان و .  بیعت بگیرمالسالم علیه
اند که در این روز با خلیفه بالفصل  ن افرادي بوده اولیجزءطلحه و زبیر 

  . بیعت نمودندالسالم علیه امیرمؤمنان علی ،خدا  رسول
توان باور نمود که چنین امر مهمی اتفاق افتاده باشد و  چگونه می: حافظ
  را نقل نکرده باشند؟  یک از علماي بزرگ آن  هیچ
یک از علما نقل نکرده   کسی گفته است که این واقعه را هیچ  چه: واعظ

 چنین حرفی ،است؟ براي عالمی مثل شما که اهل کتاب و مطالعه هستید
بیش از سیصد نفر از بزرگان علماي خودتان این . خیلی زشت است
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اند و حدود صد نفر از صحابه این حدیث را  حدیث را در کتابهایشان آورده
اب مستقل در این ؛ حتی بعضی از اکابر علماي شما یک کتاند روایت کرده
دوم عمر نیز ي  تر آنکه این حدیث را خلیفه بسیار عجیب. اند باب نوشته

  .نقل کرده است
  . روایت خلیفه را بیان کنید،اگر ممکن است: نواب
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خدا علی را به عنوان بزرگ و پیشواي   رسول«: او روایت کرده است: واعظ
 براي دوستان او قوم نصب نمود و او را موالي همگان معرفی نمود؛ سپس

خدایا تو شاهد و : سپس عرض کرد. دعا و براي دشمنانش نفرین نمود
رو به من کرد و . گواه منی؛ در این هنگام جوان زیبارویی در کنار من بود

  هیچ،این عهد را جز فرد منافق. عهد محکمی را منعقد کرد پیامبر: گفت
ه این عهد را نقض  افرادي کجزء مواظب باش تو !اي عمر. شکند کس نمی 

ي  وقتی شما درباره:  عرض کردمخدا رسولپس من به . کنند نباشی می
.  جوانی نزد من بود که چنین و چنان گفت،گفتید علی سخن می

 بلکه جبرئیل بود که به این صورت ؛او از اوالد آدم نبود:  فرمودخدا رسول
 آیا 1.»ید کندگر شده بود تا آنچه را در مورد علی گفتم بر شما تاک جلوه

پا گذارده  ماه زیر چنین عهد و پیمان محکمی بعد از دوبود که سزاوار 
د و گرد پایمال السالم علیه امام علی  حق،هوا و هوسبه خاطر شود و 

ود و با اکراه به ش و با شمشیر تهدید برده شود اش آتش به درب خانه
  .ابوبکر مجبور گرددبیعت با 
  کنید؟  توهین میخدا رسولچرا به اصحاب : حافظ
 قول حق آن« :نویسد العالمین می غزالی در کتاب سر  حامد  ابو: واعظ

 است وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولفصل  ست که علی جانشین و خلیفه بالا 
 .خم واضح است و هر اعتراضی لغو و بیهوده است زیرا صحت قضیه غدیر
 شدن سخنان پیامبرکه عمر پس از تمام  است چه دلیلی بهتر از این

این نحوه تبریک .  تبریک گفتوجهه اهللا کرم به علی ،وآله علیه اهللا یصلّ
 اما ؛ بوده استوجهه اهللا کرمي تسلیم او در برابر خالفت علی  گفتن نشانه

                                                
  5 موده القربی، میر سید علی همدانی، موده- 1
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غالب شد و حب ریاست و جاه طلبی موجب گردید به  آناننفس اماره بر 
 را به وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولقهقرا برگردند و احکام قرآن و فرامین 
 پس چرا در ؛اگر جز این بوده است. بازي بگیرند و دین را به دنیا بفروشند

 .»؟هنگام بیماري و وفات پیامبر، مانع نوشتن وصیت آن حضرت گردیدند
د یاگر با دقت به بیانات این عالم بزرگ سنی گوش ده! آقایان محترم

  .د کردیحساب کار خود را خواه
 و  ه این اهمیت و آببشکی در اصل حدیث غدیر نیست اما نه : ظحاف

ي موال در این حدیث به آن معنایی که  کلمه. دیفرمای تابی که شما می
خواست  پیامبر می.  بلکه به معناي ناصر و دوست است؛ید، نیستیفرما می

  .او را اذیت نکندکسی علی را به مردم کرده باشد که بعد از وي  توصیه
خم   سوره مائده که در روز غدیر67ي   این ادعاي شما با مفهوم آیه:واعظ

ا  ی(: فرماید میمتعال  در این آیه خداوند. کند مینازل شده است مطابقت ن
ن لم تفعل فما بلغت إلیک من ربک وإنزل أیها الرسول بلغ ما أ

  1.)من الناس رسالته واهللا یعصمک
ط به روز غدیر و براي این چه کسی گفته است که این آیه مربو: حافظ

  امر نازل شده است؟
سیوطی نزول   الدین  حدود سی نفر از بزرگان شما از جمله جالل: واعظ

. اند هدانستخم   و در روز غدیرالسالم علیه  امیرالمومنینشأناین آیه را در 
وقتی «: ا وجود عناد و تعصبی که دارد، نوشته استبروزبهان   حتی قاضی
 :را گرفت و فرمود  دست علیوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول شد این آیه نازل

                                                
اي و خدا تو را   اي پیامبر آنچه از خدا بر تو نازل شد را به خلق برسان و اال اداي وظیفه نکرده- 1

 .از شر مردم محفوظ خواهد داشت
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بن   که وي از رزین ي عجیب آن  نکته»من کنت مواله فهذا علی مواله
 این وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولما در زمان «: کند که گفت هللا نقل میاعبد

 من لیکإنزل ایها الرسول بلغ ما أ یا :کردیم چنین قرائت می  آیه را این
 مفهوم این آیه »تفعل فما بلغت رسالته المومنین فان لم  مولین علیاًا ،ربک
کید و تهدید أفهماند که امر مهمی در جریان بوده است که این همه ت می

ي  سوره 3عالوه بر این، توجه به آیه . در کالم پروردگار بیان شده است
نعمتی علیکم تممت أکملت لکم دینکم وأالیوم ( :فرماید مائده که می

کند که جریان مهمی در روز   روشن می1)سالم دیناًإلورضیت لکم ا
  .ید نبوده استیفرما غدیر رخ داده است و طوري که شما می

  .سوره مائده در روز عرفه نازل شده است نه در روز غدیر 3آیه : حافظ
بعضی از دانشمندان شما نزول این آیه را مختص روز عرفه ! بله: واعظ
ه اما ؛اند هدانست احمد بن حنبل  ي بسیاري از معاریف شما همچون امام عد 
جوزي گفته است   بن  سبط. دانند اسکافی آنرا مختص روز غدیر می  و امام

 بار در روز غدیر و یک بار نازل شده باشد، یک که ممکن است این آیه دو
 بسیار وآله علیه اهللا ی صلّ پس از نزول این آیه، پیامبر.بار در روز عرفه

خداوند بزرگ دین را کامل و نعمت « :مسرور شد و خطاب به مردم فرمود
 هیچ معنا ندارد که .»را تمام نمود و به رسالت من و والیت علی راضی شد

 آن جمعیت عظیم را در آن هواي گرم و داغ وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
تمامی افرادي که علف سه روز معطل کند و  و  آب  عربستان در محلی بی

ه باال انشاء فرماید فقط ب و اي بلند اند را برگرداند و خطبه جلوتر رفته

                                                
ما تمام کردم و براي شما به دین تان را کامل کردم و نعمت خود را بر ش  امروز براي شما دین- 1

 . اسالم راضی شدم
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 علی را دوست داشته باشید و او را اذیت نکنید و بعد از :خاطر اینکه بگوید
انسان . متعال آیه اکمال دین و اتمام نعمت را نازل فرماید  آن خداوند

 فهمد که  به خوبی می،شود میزرنگ و فهیم وقتی به این جریان دقیق 
  . یقیناً موضوع بسیار مهمی در کار بوده است

 دلیلی بر بطالن مطلبی مسلماً اما ،ممکن است بعید به نظر برسد: حافظ
  .تواند باشد که من عرض کردم نمی

کنم تا شاید  جوزي را عرض می  بن  گفتار سبط! اي نیست مسئله: واعظ
ولی ألست أي  جمله« :نویسد او می. ماییدآن را به عنوان دلیل قبول بفر

کند   ثابت می،که در ابتداي کالم پیامبر آمده است نفسهمأبالمؤمنین من 
حافظ  1.»صرف استبالتّ  مولی در حدیث غدیر به معناي اولیي  که کلمه

 هر«:  نقل کرده است کهوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولابوالفرج اصفهانی از 
ستاوصرف بالتّ  علی نیز ولی و اولی،هستماو صرف بالتّ  و اولیکه من ولی«. 

مباهله ي  حدیث غدیر از اسرار آیه«: نویسد طلحه شافعی می  بن  محمد
را به  السالم علیه علی ،مباهلهي  باشد زیرا خداوند متعال در آیه می
و علی  خدا رسول خوانده و بین نفس وآله علیه اهللا ی صلّي نفس پیامبر منزله
 احتجاج امیرمؤمنان خوددر مسند حنبل بن  احمد 2»ع نموده استجم

کند که آن حضرت در  میدارد و نقل  پیرامون خالفت و امامت را بیان می
 ه هر ک!شما را به خدا سوگند«: رحبه کوفه در مقابل مردم ایستاد و فرمود

 ،من چیزي شنیده استي   به گوش خود دربارهخدا رسولخم از  در غدیر
ما در روز : سی نفر از اصحاب برخاستند و گفتند. زد و گواهی دهدبرخی

                                                
 2، باب 20جوزي، ص  ابن  تذکره الخواص، سبط- 1
 16، ص1، باب5السؤؤل، محمد بن طلحه شافعی، فصل  مطالب- 2
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 دست تو را گرفت و به وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولخم دیدیم که  غدیر
دانید که من سزاوارتر به مؤمنان از خود آنها  آیا می: جمعیت فرمود

 این علی ،هر که من موالي اویم: فرمودپیامبر آري؛ : گفتندمردم هستم؟ 
ثابت نیز در زمینه جریان   بن   جالب اینجاست که حسان1.»والي اوستم

 قرار خدا رسولغدیر در حضور پیامبر اشعاري را سرود و مورد تشویق 
اي « : به وي فرمود،مروي است که پیامبر پس از شنیدن اشعار او. گرفت
  بیت مرا یاري کنی مؤید به روح   اهل، مادامی که با کالم خود!حسان
 خدا رسول حسان در ضمن این اشعار از قول .»باشی دس میالق
 همانا من راضی شدم که بعد از من ! علیاي«: گوید  میوآله علیه اهللا یصلّ

 حال انصاف دهید که اگر منظور پیامبر از .»تو هادي و امام بر خلق باشی
  میبایست پیامبر به حسان   آیا نمی،موال غیر از امام و هادي باشدي  کلمه

کنی و منظور من از موال دوست بوده است نه  میفرمود که تو اشتباه 
کنم این مقدار استدالل براي اثبات  تصور می! هادي و امام بر خلق؟
صحبت بر سر . پردازیم  میيي دیگر حال به مسئله. موضوع کافی باشد

ولو اینکه مولی به : گوییم ما می. این بود که اصحاب نقض عهد کردند
 باز هم اصحاب شرط دوستی را با آن حضرت وفا ،وست باشدمعناي د

  .نکردند و نهایت دشمنی را نسبت به آن سرور اعمال داشتند
گویید اصحاب حد اعالي  کنید؟ چرا می چرا تحریک احساسات می: حافظ

  وجهه نمودند؟ اهللا دشمنی را با علی کرم
 آزردن ،انهآتش زدن درب خ:  کنیدداوري شما ،کنم من شماره می: واعظ

 ،گویی و اهانت  ناسزا، تهدید به قتل، کشتن محسن،همسر و فرزندان

                                                
 119،  ص1 مسند، احمد بن حنبل، ج- 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  118

آیا به نظر شما !! ریسمان به گردن افکندن و به جبر سوي مسجد کشاندن
ي الهی تمامی شما علما را به پاي  انشاءاهللا ما در محکمه! کافی نیست؟

هایی که  ظلمکنیم تا تقاص  یم و داد خود را طلب میانکش میز محاکمه می
  .در حق ما شده است را در محضر رب متعال از شما بگیریم

   !چه ظلمی؟: حافظ
 غصب ،بزرگترین ظلمی که به ما و بلکه به تمام بشریت شده است: واعظ

  . استعلیها اهللا سالمزهرا ي  ي ما فاطمه حق جده
 ثابت کنید که به ؛ن پاي میز محاکمه الهی هستیدفرض کنید اال: حافظ
  .مه ظلم شده استفاط

تفاوتی که اینجا با محکمه عدل الهی دارد این است که در آنجا : واعظ
  .تعصب و کتمان حق راه ندارد

در طول . باشم  اهل عناد و لجاج نیستم و متعصب نمیاصالًمن : حافظ
 هر زمان که حرف حساب ،این مدتی که در محضر شما بوده و هستم

. توانستم مغالطه و یا مجادله کنم که میام؛ با این ام ساکت مانده شنیده
 مطمئن باشید که من آن آدم شب اول نیستم و امیدوارم با والي آل

  .پیامبر از دنیا بروم 
کنم به عرایض من   استدعا می. کثیر عطا کند خداوند به شما خیر: واعظ

.  بدهیدصاحب آن حق را به ،گوش دهید و به عنوان یک قاضی عادل
 چرا امري که در هزار و سیصد سال قبل رخ :گویند دان میبرخی افراد نا

کنید؟   را مطرح میشود میداده است و طرح آن موجب کدورت و اختالف 
 پس در هر ؛ اگر دعوا بر سر ارث بوده است،اوالً که :گوییم در جواب می
 قابل طرح است ولو اینکه هزار سال از شروع اختالف ورثهي  زمانی بوسیله
 روشن شدن این مطلب باعث تشخیص راه حق از راه ،ثانیاً. دگذشته باش
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گاه  آند که حق با علی است وما روشن شي  همهاگر براي . شود باطل می
شوند و  شود و همگی شیعه می اتحاد واقعی بین مسلمانان عالم برقرار می

 همه و همه ،تاعبادي انجام  نحوه ، پیامبرشناسی،خداشناسی در نتیجه
 تبعات ،بینید که اگر همین دعوا به نتیجه برسد پس می. کند میتفاوت 

دنبال دارد؛ لذا طرح این مباحث تا زمانی ه داري را ب  بسیار وسیع و دامنه
پس از این .  جا دارد،ی روي زمین وجود داردغیرشیعکه حتی یک 

  خواهم سؤالی را از محضرتان بپرسم؟  می،مقدمه
  .بفرمایید: حافظ
 آیا این ،در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش ببخشداگر پدري : واعظ

  آید یا خیر؟  ماترك میت به حساب میجزءملک پس از فوت پدر 
 ماترك نیست و مشمول قانون ءمشخص است که آن ملک جز: حافظ

  .شود ارث نمی
هبعد از فتح خیبر : واعظ اي از رؤساي فدك خدمت پیامبر اکرم عد 
 قرارداد صلحی امضاء نمودند، که بر اساس آن  آمدند ووآله علیه اهللا یصلّ

بعد از این .  گردیدوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولنصف امالك فدك از آن 
: پس جبرئیل عرض کرد .نازل شد 1)هالقربی حقا وآت ذ( واقعه آیه
 فدك در زمان طبق امر الهی.  فدك را به فاطمه بده:فرماید خداوند می

 واگذار علیها  اهللا  سالمزهرا ي    به فاطمهوآله علیه اهللا ی صلّحیات رسول اکرم
و درآمد  قوت خود و فرزندانش را از عوائد علیها اهللا سالمگردید و فاطمه 

غصب فدك توسط . فرمود داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می می فدك بر

                                                
  و حقوق خویشان و ارحام خود را بپرداز- 1
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 خدا رسولپس از وفات یکی از دردآورترین وقایع تاریخ مورین ابوبکر أم
  . استوآله علیه هللا یصلّ

 خدا رسولبلکه به حدیث  ؛غصبی در کار نبوده است: حافظ
 نقل وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولابوبکر از . ه استشد عمل وآله علیه اهللا یصلّ

گذاریم، هرچه  ما جماعت انبیا ارث نمی: کرده است که آن حضرت فرمود
  . از ما باقی بماند صدقه است

د شما نفرمودید که اگر پدر در زمان حیاتش ملکی را  مگر خو،اوالً: واعظ
آید و مشمول  حساب نمیه  ماترك او بجزءبه فرزندش هبه کند دیگر 

به عبارت دیگر اصالً صحبت از ارث و میراث نیست که شما  ؛شود ارث نمی
  . جعلی است،پاي این حدیث تا  سرثانیاً. گویید انبیاء ارث نمی گذارند می

 شما به راحتی چنین حدیث معروفی را جعلی !جالب است: حافظ
  .خوانید می

 اگر اندکی دقیق شوید، شما هم به جعلی بودن این حدیث پی: واعظ
گذاریم و حال آنکه  گوید، ما انبیا ارث نمی این حدیث می. خواهید برد 

. آیات بسیاري در قرآن وجود دارد که راجع به ارث گذاشتن انبیاست
زهرا  ي   حضرت فاطمه.)ورث سلیمان داوود و( :دفرمای کریم می  قرآن
  واي که با ابوبکر داشت، این آیات را عنوان کرد  در محاجهعلیها اهللا سالم
آیا در کتاب خدا نوشته شده است که تو از ! قحافه اي پسر ابی« :فرمود

 ؛بندید  افتراء بزرگی بر خدا می.پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم
اید؟ مگر  سر انداخته   و قرآن را پشت  کتاب خدا را کنار گذاشتهآیا عمداً
 هرگاه یکی از شما را زمان مرگ فرارسید، :مجید نیامده است که  در قرآن

چنانچه داراي متاع دنیا است براي پدر و مادر و خویشانش به نحو 
 شما بر اساس چه حکمی مرا از ارث پدرم محروم .شایسته وصیت کند
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را از آن   پدرمواي مخصوص گردانیده  ا خداوند شما را به آیهکردید؟ آی
 عام قرآن از پدرم محمد  و  ؟ آیا شما به خاصاستآیه اخراج کرده 

 چون خلیفه و » داناترید؟السالم علیه و پسرعمویم علی وآله علیه اهللا یصلّ
اطرافیانش در برابر بیانات مستدل آن حضرت درمانده شدند، بنا را بر 

زهرا  ي  حضرت فاطمه. گري راه انداختند ی و توهین گذارده و هوچیفحاش
امروز دل مرا شکستید و حق مرا « : خطاب به ایشان فرمودعلیها اهللا سالم

 من در روز قیامت در محکمه عدل الهی حق خود را از ؛تضییع کردید
  1.»شما خواهم گرفت

ي   و بضعهپیامبري   جسارت و توهین به ودیعهجرأتکس   هیچ: حافظ
  !!کنید  اشتباه میاحتماالً! ه استرا نداشت وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
ي شما ابوبکر که   خلیفه است جز نداشتهجرأتکس   هیچآري : واعظ

 مجاب شد سوار علیها اهللا سالمهاي حضرت فاطمه  لچون در مقابل استدال
 و شوهر علیها اهللا سالماکی را به فاطمه بر منبر شد و بناي جسارت و هتّ

  . گذاردالسالم علیه گرانقدرش علی
هایی است که عوام  کنم، این حرفها همه و همه تهمت فکر می: حافظ

  .اند شیعه به خلیفه ابوبکر زده
شیعه با وجود این همه مدرك و سندي که در کتابهاي شما وجود : واعظ

تاریخی کنم کتابهاي  پیشنهاد می. دارد، احتیاجی به جعل حدیث ندارد
مطلبی که . خودتان را مطالعه بفرمائید تا به صحت عرایض من پی ببرید

 العزیز عبد  بن  احمد  ي ابوبکر خدمتتان  عرض کردم بر اساس نوشته
  حضرت فاطمهي پس از اتمام خطبه« :نویسد وي می. جوهري است 

                                                
 78، ص4 جابی الحدید،  شرح نهج البالغه، ابن- 1
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چرا : د رو به ابوبکر نمود و فرموالسالم علیه امیرالمومنین ،علیها اهللا سالم
فاطمه را از میراث پدرش محروم نمودي و حال آنکه در حیات پدرش در 

 مسلمانان ي مال همهفدك : ابوبکر گفت. این ملک متصرف بوده است
 آن را به وي ، چنانچه فاطمه شاهدي بیاورد که فدك ملک اوست،است

ه ما بي  آیا درباره:  فرمودالسالم علیهحضرت امیرالمؤمنین . پس خواهم داد
بر طبق ! خواهی حکم نمایی  می،کنی دیگران حکم میي  غیر آنچه درباره

آورد نه   شاهد و گواه را مدعی میوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولفرمان 
خالف این حکم قطعی و مسلم از فاطمه که متصرف در  تو بر. متصرف

دانی که قول فاطمه که یکی از  کنی؟ آیا نمی ملک است شاهد طلب می
باشد؟ آیا اگر  تطهیر است عین حقیقت میي  ب کسا و مشمول آیهاصحا

 چه ،دو نفر در حضور تو شهادت دهند که فاطمه مرتکب حرام شده است
حضرت !! کنم مانند دیگران بر علیه او حکم جاري می: کنی؟ گفت می

 زیرا شهادت خدا را ؛ي کفار خواهی بود صورت از جمله  در این: فرمود
 فاطمه نادیده گرفته و به شهادت دو انسان جایزالخطا ي طهارت درباره

ارزش   براي مال بیعلیها اهللا سالمآیا از نظر تو فاطمه . اي ترتیب اثر داده
 اطهر را رد ي تو شهادت صدیقه! شود؟ دنیا مرتکب دروغ و غصب می

کند را  ي پاي خود بول می کنی و شهادت یک مرد اعرابی که بر پاشنه می
آن حضرت پس از گفتن این جمالت با ناراحتی مسجد را  !ی؟کن قبول می
ه. هیاهوي عجیبی در میان مردم بپاخاست. ترك کرد اي از مردم  عد

گونه  چرا در حق دختر پیامبر این. حق با علی و فاطمه است: گفتند می
! اي مردم: در این هنگام ابوبکر باالي منبر رفت و گفت! ؟شود میعمل 
زند که من   او این حرفها را می،کنید؟ به این دلیل صدا می و چرا سر

!!! ستوادم همانا او مثل روباهی است که شاهدش . ام شهادتش را رد کرده
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دهد و  هاي کوچک را بزرگ نشان می فتنه. انگیز است او ماجراجو و فتنه
گیرد و  میعلی از زنان و ضعفا کمک . کند میمردم را به فساد ترغیب 

   .»باشد  می،اي در دوران جاهلیت بوده است  که زن فاحشه،طحال ممانند اُ
محبوب و دو  ،ها ها و دشنام کنید که منظور ابوبکر از این هتاکی آیا باور می
آیا این پیرمرد که خود را از ! علی و فاطمه است؟یعنی ي خدا  محبوبه

 د؟ اگر کسی بیاید وگوی فهمد که چه می  می،داند خدا می نزدیکان پیامبر
آقاي این :  صدا بلند کند و بگوید،ي حضار در این مجلس در مقابل همه

 و مانند یک زن استدم او مثل حافظ مثل روباه است و جناب شیخ 
ن که در حال گذرد؟ اال زند؛ چقدر به شما و ما سخت می فاحشه حرف می

توانم جلوي اشکهایم را  لرزد و نمی میبیان این مطالب هستم تمام بدنم 
خواهی   به روز حکمرانی تو و انتقامو ام  خدایا به رضاي تو راضی. مبگیر

ما هم پس  ! بلندمرتبه اياي متعال و ؛ما کردهخوش دلم را ي تو  عادالنه
کنیم و منتظر خواهیم ماند مان سکوت می مظلومهي  ههمچون جد.  
از رسول . کنم  حدیثی را برایتان نقل می،بحث گذشتهي  و اما در ادامه

 علی را دشنام دهد مرا هک هر«:  نقل است کهوآله علیه اهللا ی صلّظممع
 هر« و نیز .» خدا را دشنام داده است، مرا دشنام دهدهدشنام داده و هر ک

 مرا آزار دهد خداوند هک  علی و فاطمه را آزار دهد مرا آزرده است و هرهک
گذارند  د ارث می و اما راجع به اینکه آیا انبیا از خو.»متعال را آزرده است

نا أ«: یا خیر؛ خوب است به حدیث معروف پیامبر توجه کنید که
 چگونه ممکن .»تها من بابهاأالمدینه فلی رادأالعلم و علی بابها ومن  همدین

علم نبوي مسائل ارث را نداند؟ چگونه معقول است ي  است که باب مدینه
  !که وصی پیامبر ماترك پیامبر را نداند؟
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 موضوع وصایت ،ثانیاً. حدیث از نظر علما فاقد اعتبار استاین  ،اوالً: شیخ
اند که   زیرا بخاري و مسلم از عایشه نقل کرده؛پیامبر نیز منتفی است

 سر مبارك ایشان بر سینه من بود تا از ،در وقت احتضار پیامبر«: گفت
 انصاف دهید که اگر .»دنیا رفت و من شاهد بودم که وصیتی ننمود

  .شد المؤمنین عایشه از آن خبردار می  ام قطعاً،کار بوده است وصیتی در
این حدیث را . کنید میلطفی    کم،راجع به سند حدیث مدینه: واعظ
ه اما در مورد . اند ي کثیري از علماي خودتان در کتابهایشان آورده عد

  مربوط به آن مااسناد هیچ راهی غیر از پذیرش آن ندارید؛ زیرا ،وصایت
  .اتر استفوق تو
  آیا وصی غیر از خلیفه است؟ !  آقاجناب: نواب
گونه که وصی را پیامبر تعیین  همان. خیر؛ وصی همان خلیفه است: واعظ
شده   این مسئله از نظر ما حل. کند  خلیفه را هم نبی تعیین می،کند می
 و اما در جواب جناب !دانم  نمی؛از نظر شما چگونه است اینکه ولی ؛است

آور   حدیثی را از قول عمر یاد،ه حدیث عایشه استناد کردندشیخ که ب
  . شوم می

 در روزي که عقد اخوت بین وآله علیه اهللا ی صلّاکرم  رسول«: عمر گفت
ي  خلیفه  برادر من در دنیا و آخرت و،این علی:  فرمود،اصحاب برقرار نمود

یون دي  کننده من در اهل من و وصی من در امت و وارث علم من و ادا
نفع او نفع من و ضرر او ضرر من . بین من و علی جدایی نیست. من است
 که او را دشمن هردارد مرا دوست داشته و بکسی که او را دوست . است

   1.»دارد مرا دشمن داشته است

                                                
  6القربی، سید علی همدانی، موده  موده- 1
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به سلمان : مالک گفت  بن  انس«: نویسد  در مسند میاحمد بن حنبلامام 
 اي: سلمان عرض کرد. شان کیستاز پیامبر سؤال کن که وصی ای: گفتم
 وصی موسی که بود؟ !اي سلمان: وصی شما کیست؟ فرمود !خدا رسول

ي    اداکننده،وارث منوصی من، :  فرمود؛نون  بن  یوشع: عرض کرد
   1.»ابیطالب است  هاي من علی بن عدهبه و  من و وفاکنندههاي بدهی

و . افی باشدکنم همین دو حدیث براي اطمینان جناب شیخ ک گمان می
 سر ،خدا رسولسیار معتبر مبنی بر اینکه در هنگام احتضار باما احادیث 

 بوده است؛ در السالم علیهعلی امیرالمؤمنین ي  مبارك ایشان بر سینه
سعد   حنبل و حاکم نیشابوري از ام بن احمد. موجود استهم کتب شما 
 خدا رسولوفات کنند که در هنگام  اهللا انصاري نقل می عبد  بن  و جابر

 السالم علیه بر سینه امیرالمؤمنین خدا رسول سر مبارك وآله علیه اهللا یصلّ
 السالم علیهاز امیرالمؤمنین علی . بود تا روح از بدن شریفش مفارقت نمود

 وآله علیه اهللا ی صلّاکرم  آینه رسول هر«: البالغه نقل شده است که در نهج
من قرار داشت و ي  او بر روي سینهحالی که سر مبارك  قبض روح شد در

روح آن حضرت از دست من خارج شد و من دستهایم را به صورتم 
 چه دلیلی براي اثبات وصایت امیرمؤمنان ،عالوه بر این احادیث 2.»کشیدم
 اعم از غسل و کفن و دفن و پرداخت ، امور مربوط به وصیاینکهبهتر از 

  .دیون توسط امیرالمؤمنین صورت گرفته است
ي   پس چرا هیچ اثري از وصیتنامه؛اگر این اخبار صحیح است: شیخ
اول و دوم ي  که از خلیفه   در حالی؛ در کتابها نیستخدا رسول

                                                
  26جوزي، ص ابن مسند امام احمد حنبل، تذکره خواص االمه، سبط 1 - 

 561، ص2الحدید، ج ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 2
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کریم به   هایی در کتابها وجود دارد؟ با وجود دستور صریح قرآن  وصیتنامه
  ؟  در هنگام احتضار وصیت نکردخدا رسول چرا ،نوشتن وصیتنامه

 و  فرمود کیداتی که براي نوشتن وصیت میأرگوارم با وجود تجد بز: واعظ
اکی برخی از ؛ به علت هتّ دانست مردن بدون وصیت را مردن جاهلی می

  . موفق به نوشتن وصیت براي خود نشد،صحابه
 را از نوشتن خدا رسول داشته است که جرأتچه کسی قدرت و : شیخ

 وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولکه قرآن اطاعت از    در صورتی،وصیت منع کند
  را بر همگان واجب نموده است؟

  !!الخطاب  بن  عمر: واعظ
 به این اخبار مزخرف و جعلی ترتیب اثر ،کنم میبه شما توصیه : شیخ
  .ندهید
بخاري و مسلم و .  تند نروید،کنم من نیز به شما سفارش می: واعظ
 در هنگام وآله علیه هللا ی صلّممعظّ  رسول«: اند که حنبل آورده بن احمد

قلم و کاغذي برایم بیاورید تا براي شما :  به اطرافیان فرمود،مرض وفات
این مرد را :  پس عمر گفت؛مطلبی را بنویسم که بعد از من اختالف نکنید

 این 1.»کتاب خدا ما را بس است!!! گوید به خود واگذارید که هذیان می
 پیامبرر میان مسلمین در حضور  و فسادي بود که دتفرقهاولین فتنه و 

  . اسالم واقع گردید شأنال  عظیم
  .از شما انتظار نداشتم که به مقام خلیفه جسارت و اهانت کنید: شیخ
آیا مقام خلیفه باالتر است یا ! ام یا خلیفه؟ آیا من جسارت کرده: واعظ

 نسبت ،بیت و صحابه با کمال جسارت  عمر در حضور اهل! مقام پیامبر؟

                                                
  118، ص2 صحیح بخاري، ج- 1
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آیا . اندازد  صدا راه می و دهد و سر  میوآله علیه اهللا ی صلّان به پیامبرهذی
  !توهینی از این باالتر در تاریخ اسالم سراغ دارید؟

  کنید؟ چرا نسبت به مقام منیع خلیفه توهین می! آقاي محترم: شیخ
ثر نشدید ولی به محض أ متخدا رسول چرا با شنیدن اهانت به ،اوالً: واعظ

ثر و ناراحت أ عمر مت عملکرد بهنسبت اعتراض بجا و واردشنیدن یک 
  شوید؟  می
 بلکه علماي خودتان ؛کنم  این تنها من نیستم که به عمر اعتراض می،ثانیاً

  .کنند سف بلند میأرسند صدا به ناله و ت هم وقتی به این فراز از تاریخ می
 به ی هیچ ایمان،کالم این ي گوینده«: نویسد قاضی عیاض شافعی می

بهره بوده  پیامبر بیي   نداشته و از معرفت کامل به مقام و مرتبهخدا رسول
است؛ زیرا در نزد ارباب مذاهب متعین است که انبیاء عظام چه در حال 
 صحت و سالمت و چه درحال مریضی و کسالت متصل به عالم غیب

اعت  مردم بایستی از اوامر و نواهی او اط، و لذا در تمامی حاالتهستند 
   .»کنند

اولین «: نویسد شود و می تاریخی میي  شهرستانی نیز متعرض این واقعه
  1.» همین عمل عمر بود،اختالفی که در اسالم واقع گردید

ادب  کنم سوء  گمان نمی،عمر بوده است  اگر این کالم از خلیفه: شیخ
ان بوده باشد؛ بلکه منظور ایشان این بوده است که پیامبر نیز مانند دیگر

  . درد متوجه حرفهاي خود نیست ي در اثر غلبه
 اگر.  ضروریات دین اسالم استجزءاعتقاد به عصمت پیامبر : واعظ

فرماید  هنگامی که نبی اعظم در مقام هدایت و ارشاد است و می

                                                
 4 کتاب ملل و نحل، شهرستانی، مقدمه- 1
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خواهم چیزي بنویسم که گمراه نشوید؛ امکان سلب عصمت از او باشد  می
 چگونه. توان حسابی باز کرد مییک از حرفهاي او هم ن پس براي هیچ

کنید که خدا یک  آیا تصور می! توان به چنین پیغمبري معتقد بود؟ می
گونه قضاوت  چرا این!! فرستد؟ گو براي هدایت خلق می پیامبر هذیان

  کنید؟ می
دوم ي  چون خلیفه. ما توجیه افعال بزرگان استي  باالخره وظیفه: شیخ

 لذا هیچ اعتراضی ، اجتهاد کرده استمجتهد بوده است و براي حفظ دین
  .بر او وارد نیست ولو اینکه در این اجتهادش دچار اشتباه هم شده باشد

 اجتهاد در ،اوالً.  عذر بدتر از گناه است،هر عذري که بتراشید: واعظ
 آیا حفظ دین بر ،ثانیاً.  زیرا نقض غرض است؛مقابل نص باطل است

م به انجام کاري که امبر؟ آیا پیامبر مصمپیي   عهده عمر بود یا بري  عهده
خطاب براي اینکه مبادا دین از  شود و پسر برخالف مصالح دین است می

  ؟ تحکمون لکم کیف  ما!گیرد؟  جلوي پیامبر را می،بین برود
دلیل ه اي بوده است که خلیفه ب شاید اوضاع مملکت به گونه: شیخ

  . این عمل را انجام داده استوخامت اوضاع و براي جلوگیري از بروز فتنه
هیچ «: فرماید خداوند متعال می. دهد جواب حضرتعالی را قرآن می: واعظ

 اراده و اختیاري ،مرد و زن مؤمن را در کاري که خدا و رسول حکم کنند
 همانا در گمراهی آشکاري ،کس نافرمانی خدا و رسول کند نیست و هر
  1.»افتاده است

یابید که نظر او خیرخواهی   می،یفه دقت کنیداگر به آخر کالم خل: شیخ
  .براي دین بوده است
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 دلیل بر ، همین حرف او که گفت کتاب خدا ما را بس استاتفاقاً: واعظ
فهمید   می،شناخت اگر او قرآن را می. عدم معرفت او به احکام قرآن است

 این حرف عمر بر. که کتاب خدا بس نیست؛ بلکه احتیاج به مبین دارد
رسول . ي علماست ف حدیث معروف ثقلین است که مورد اتفاق همهخال
من دو چیز گرانبها در میان «: فرمود م اسالم در مواقف متعدد میمعظّ

شوند تا در کنار حوض کوثر بر  گاه از هم جدا نمی گذارم که هیچ شما می
اگر به این دو . من وارد شوند و آن دو چیز قرآن و عترت من است

 اگر کتاب  1.»شد یابید و هرگز گمراه نخواهید  نجات میید ومتمسک ش
ن کنتم ال إالذکر   هلأسئلوا اف( خدا شما را بس است پس با آیه

  کنید؟   چه می)تعلمون
 عترت پاك نبی ،منظور از اهل ذکر: نویسد سیوطی در ذیل این آیه می

ب ناطق من کتا« :فرماید می  نیزالسالم علیهمؤمنان   امیر چنانچه.باشد می
 جالب این است که یکی از علماي شما .»هستم و قرآن کتاب صامت است

: گوید زند و می ي خلیفه لبخند می شافعی به این گفته  الدین نام قطبه ب
 ،این سخن خلیفه مثل سخن کسی است که بگوید با وجود کتاب طب«

 از عجایب روزگار این است که وقتی .»دیگر احتیاجی به طبیب نداریم
ي بعد از خود  بوبکر در مرض موت قرار گرفت و عمر را به عنوان خلیفها

 عمر بلند نشد و با وجود اینکه در آن مجلس اعتراض صداي ،معرفی کرد
 زیرا از نظر وي اینجا دیگر حاضر بود نگفت کتاب خدا ما را بس است

  . داشته است به وصیت ابوبکر  مبرمی و امت احتیاجکتاب خدا بس نبود

                                                
  122، ص7حجاج، ج بن لم صحیح، مس- 1
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 مربوط به امر خالفت بوده  پیامبر از کجا معلوم که موضوع وصیت:شیخ
  است؟
 ، مطلبی غیر از خالفت بوده باشد، بر فرض که موضوع وصایت،اوالً: واعظ
باهللا   بر فرض که العیاذ،ثانیاً. هم عمل عمر زشت و ناپسند بوده است باز

ت خاطر رعایه گفته است؛ چه مانعی داشت که ب خدا هذیان می رسول
آنچه دلش  دادند هر  اجازه می،احترام و براي دلخوشی او در آخر عمر

صداي عمر براي  و  این همه اصرار و سر،ثالثاً! خواست را بنویسد؟ می
خواست  دلیل بر این است که پیامبر مطلبی را مینیاوردن قلم و کاغذ 

ي  ده با عنایت به این فرمو، رابعاً.بنویسد که بر خالف میل عمر بوده است
شود   که این وصیت مانع گمراهی و اختالف بعد از من میخدا رسول

ما بر .  خالفت و جانشینی بوده است،گردد که موضوع وصیت مشخص می
صدا  و شنوند برخی افراد با سر سخت است که میبسیار امت پیامبر و بر 
اکرم  البته پیامبر. اند جنجال مانع نوشتن وصیت پیامبرشان شده و و جار

صورت شفاهی و زبانی وصایاي خود را در خصوص امیرمؤمنان در ه ب
 لیکن چه خوب بود که خلفاي شما مانع از ؛مواقف متعدد بیان داشت
شدند تا امت دچار سرگردانی و حیرت  میوصیت کتبی آن حضرت ن

 این است که ابوبکر و عمر در مورد ،هاي رفتار مردم دنیا  از تناقض. نشود
 دست به دامان امیرمؤمنان ،اطالع بودند  خود از آن بیاحکام دینی که 

  و تشخیص ماترك پیامبر، اما در مورد احکام خالفت و وصایت؛شدند می
 پذیرفتند بلکه به ایشان توهین و اهانت نه تنها حرف امیرالمؤمنین را نمی

  .نمودند  مینیز
اطالعی از احکام دین را به خلفاي راشدین  چرا نسبت بی: حافظ

   دهید؟ یم
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حنبل منقول است که هرگاه امري بر عمر مشکل  بن از احمد: واعظ
اگر به تاریخ خلفا مراجعه . پرسید  میالسالم علیهرا از علی    آن،شد می

اطالعی خلفا و   کنید موارد متعددي را خواهید یافت که نشان از بی
مان دور  از بحث اصلی.  داردالسالم علیهایشان به امیرمؤمنان ي  مراجعه
ي کالم ما این است که حدیث مورد استناد ابوبکر براي  خالصه. نیفتیم

 زیرا مباین ،اعتبار ساقط است و هیچ ارزشی نداردي  غصب فدك از درجه
  ! با عقل و نقل و حتی مخالف با عملکرد خلفاي راشدین است

یک از خلفاي راشدین را   منظورتان چیست؟ عملکرد کدام: حافظ
  گویید؟ می

  در تاریخ ضبط است که ابوبکر از بابت سهم!! عملکرد ابوبکر و عمر: واعظ 
 ،حفصه ،عمر و به دختر ، عایشه،ش خودرث زنان پیامبر به دختراال

تر اینکه ابوبکر پس از شنیدن  از این جالب. حجراتی را اختصاص داد
دستور استرداد فدك را به صاحب  ،طاهرهي  استدالالت حضرت صدیقه

   صادر کرد؟،زهرا طمه فا،آن
من تاکنون نشنیده بودم که . این حرف شما خیلی عجیب است: حافظ

  .ابوبکر فدك را برگردانده باشد
الدین  برهان  بن  علی. از این موارد عجیب در تاریخ خلفا بسیار است: واعظ
ثر شد و گریه کرد و کاغذي برداشت أابوبکر از گفتار فاطمه مت«: نویسد می

عمر در بین راه فاطمه را دید .  فدك را نوشت و به فاطمه دادو دستور رد
 رد کردن فدك به ورثه ،تر از این  عجیب1.»و نامه را از او گرفت و پاره کرد
  ي خالفت اوست؟ فاطمه توسط عمر در دوره

                                                
 391، ص3الدین شافعی، ج برهان بن  علی  تاریخ سیره الحلبیه،- 1
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  !کنید؟ آیا اشتباه نمی: حافظ
 و من در ابتدا گفتم که از این موارد عجیب. کنم خیر اشتباه نمی: واعظ

: نویسد سمهودي می عالمه. شود غریب در تاریخ خلفا بسیار یافت می
 ولی عمر در دوره ؛فدك را تصرف نمود الفتش منطقهابوبکر در زمان خ«

  .»خالفت خود آن را به علی و عباس واگذار نمود
  .العزیز منظور نظر بوده است عبد  بن  شاید عمر: شیخ
عبدالعزیز در قید حیات   بن  ن عمر و عباس در زماالسالم علیهعلی : واعظ
فاطمه بود را غاصبانه از او گرفتند و وقتی به ي  فدك که نحله. اند نبوده

 آن را به ،مقاصد دنیوي خود رسیدند و بی نیاز از امثال فدك شدند
  .ي آن حضرت برگرداندند ورثه
   پس چرا او ادعاي ارث نمود؟،فاطمه بوده استي  اگر فدك نحله: حافظ
 ولی ادعاي نحله نمود علیها اهللا سالمبی  در ابتدا حضرت بی: ظواع
سفانه بر خالف موازین شرعی و عرفی ابوبکر از ایشان شاهد طلب أمت

 مورد قبول ابوبکر واقع امانمود؛ لذا آن حضرت شهودي را معرفی کرد 
  .حق محقق نشد ادعاي ارث نمود پس از اینکه از این طریق اقامه. نشد
  دلیلی بر این ادعایتان دارید؟آیا : حافظ
به این نکته تصریح  سنت  ترین علماي اهل بلی؛ یکی از متعصب: واعظ
چون . ادعاي فاطمه در ابتدا نحله بود«: نویسد حجر می ابن. کند می

دیگر با شما سخن نخواهم : ثر گردید و گفتأ؛ متندشهودش مردود شد
  1.»اش نیز عمل کرد گفت که به این گفته
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 حرفی نیست؛ ولی ،در اینکه فاطمه خیلی رنجیده خاطر شد: حافظ
خلیفه هم تقصیري ندارد زیرا او مجبور به رعایت موازین و ظواهر شرع 

 شهادت ،ي شهادت عمومیت دارد و براي اثبات ادعا دانید که آیه می. بود
  .دو مرد و یا چهار زن و یا دو مرد و دو زن اعتبار دارد

شما را بدهم بحث طوالنی خواهد شد و آقایان اگر بخواهم جواب : واعظ
ي این بحث را به  خسته خواهند شد؛ لذا اگر موافقت بفرمایید ادامه

  .ي بعد موکول کنیم جلسه
کنم سخن را قطع نکنید؛ زیرا بحث به جاهاي حساسی  تمنا می: نواب

اگر جلسه تا صبح هم طول بکشد ما حاضریم در خدمتتان . رسیده است
  .باشیم
االمر شما مانعی   اما حسب؛کنم ي حال حاضرین را می من مالحظه: ظواع
 خلیفه بر اساس ظاهر شرع :فرمایند اما اینکه جناب آقاي حافظ می. ندارد

 ، زیرا بر طبق موازین شرعی از مدعی؛ کامالً اشتباه است،حکم کرده است
چه عمومیت  ي شهادت اگر  آیهضمناً.  نه از متصرفشود میطلب دلیل 
  ارد ولی استثناپذیر هم هست؟د

  چگونه؟: حافظ
ثابت در نزد پیامبر به عنوان دو شهادت تلقی   بن  شهادت خزیمه: واعظ

پس . گفتند گردیده است که به همین خاطر به او ذوشهادتین می
آیا قبول ندارید . ي شهادت وجود دارد بینید که مورد استثنا در زمینه می

صرفش بر امالك فدك را نداشت باز هم که اگر فاطمه هیچ شاهدي جز ت
 عجیب است که در حکومت ابوبکر  واقعاً؟براي اثبات ادعایش کافی بود

کند مورد قبول  شهادت یک مرد اعرابی که بر پشت پاي خود بول می
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 که مصداق اصیل صادقین السالم علیهاست اما شهادت امیرالمؤمنین علی 
  !!غیر قابل قبول استباشد،  می )وکونوا مع الصادقین(ي شریفه  در آیه
است، وجهه مصداق این آیه  اهللا علی کرمشما بر اینکه دلیل : حافظ
  ؟چیست
اند که منظور از  حنبل در ذیل این آیه نوشته بن ثعلبی و احمد: واعظ

 خداوند بزرگ. باشد اکرم می  محمد و علی و عترت نبیاصادقین همان
دق و صدق به لذي جاء بالصوا(: فرماید زمر میي  مرتبه در سوره 
به شهادت علماي خودتان در این آیه نیز مراد از  1)ولئک هم المتقونأ

عباس روایت شده   از ابن.  استالسالم علیه امیرالمؤمنین علی ،قمصد
 ،حزقیل: صدیقین سه نفرند«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاکرم است که رسول

   2.»ضل استحبیب نجار و علی که علی از آن دو اف
علی با قرآن است و «: کند  نقل میوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولعایشه از 

شوند تا در کنار حوض کوثر  آن دو از یکدیگر جدا نمی. قرآن با علی است
م همچنین از نبی .»بر من وارد شوند  علی را هک هر«:  منقول استمکرّ

 خدا را اطاعت  مرا اطاعت کندهک اطاعت کند مرا اطاعت نموده و هر
 مرا منکر هک  علی را منکر شود مرا انکار نموده و هرهک نموده است؛ و هر

 اگر به همین احادیثی که در کتابهاي .»شود خدا را انکار نموده است
چگونه شما راضی .  مسئله حل است،تان است خوب دقت کنیددخو
یف شوید که شهادت فردي که صادق و مصدق است و انکار او در رد می

خلیفه خیلی :  رد گردد؟ و اما اینکه گفتیداست؛انکار ذات باریتعالی 

                                                
 . آن کس که سخن راست را آورد و آنکه او را تصدیق نمود، همانا آنان پرهیزگارانند- 1
 30المحرقه، ابن حجر مکی،  ح  صواعق- 2
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آیا . کرده است؛ نیز خالف واقع است محتاط بوده است و رعایت شرع می
این را هم بدانید که این ! طلب شهود از متصرف رعایت شرع است؟

زهرا  ه ما فاطمهها و قوانین و موازین فقط در حق جد گیري سخت
سیاست یک . گونه نبود شد وگرنه براي دیگران این  عمل میعلیها اهللا سالم

ابی الحدید از استاد   ابن. جاري و معتبر بودبام و دو هوا در حکومت ابوبکر 
: آیا فاطمه در ادعاي خود صادق بود؟ گفت: بن الفارقی پرسید  خود علی
ی پس چرا خلیفه فدك را به او رد نکرد؟ استاد وي تبسم: بلی؛ پرسید

شد؛ فرداي آن روز  اگر آن روز شهادت فاطمه قبول می: نموده و گفت
  !کرد آمد و براي شوهرش اقامه دعوا می  میمجدداً
 ها فقط براي فاطمه بود؟ گیري فرمایید تمام سخت به چه دلیل می: حافظ
پیامبر به من :  جابر نزد ابوبکر آمد و گفت،خدا رسولبعد از وفات : واعظ
ابوبکر بدون اینکه از او شاهد . ز اموال بحرین را داده بودي مبلغی ا وعده

  .دادبه وي  را المال بیتبخواهد هزار و پانصد دینار از 
 این بود که جابر از ،علت اینکه خلیفه از جابر طلب شهود نکرد: حافظ

 شنیده بود خدا رسول بود و از وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولاصحاب نزدیک 
 بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش آتش دوزخ خواهد اًعمد هک هر«: که
ارزش  واضح است که مرد بزرگی چون جابر براي چند دینار مال بی. »بود

  .کند دنیا خود را گرفتار دوزخ نمی
احدي را «: گوید عایشه می! تر بود یا علی و فاطمه؟ آیا جابر مؤمن: واعظ

یک از    که هیچ این را بدانید»راستگوتر از فاطمه ندیدم جز پدرش
اجمعین  علیهم اهللا توان با علی و فاطمه و حسنین سالم صحابی را نمی

اگر .  ایشان نازل گردیده استشأني تطهیر در  مقایسه کرد؛ زیرا آیه
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زهرا و ي  دروغگویی از جابر بعید است به طریق اولی از فاطمه
  .امیرالمؤمنین ابعد و بلکه محال است

ي  تطهیر بر خالف ظاهر آیه و عقیدهي  ي آیه ادعاي شما درباره: حافظ
باشد و  زنان پیامبر میي   زیرا صدر و ذیل آیه درباره،عموم مفسرین است

  .لذا معنی ندارد که وسط آیه در مورد کس دیگري باشد
تواند راجع به زنان پیامبر باشد زیرا ضمیر  این آیه نمیاصوالً : واعظ

باشد و نه ضمیر    می»کم«ذکر خطاب بکار رفته در آیه ضمیر جمع م
  وجود روایات بسیار در کتب اهل، عالوه بر این دلیل.»کنّ«جمع مؤنث 

طیبه است مؤید ادعاي ي   خمسهشأنسنت مبنی بر اینکه این آیه در  
  . ماست
روزي «: کند که گفت میسلمه نقل   مالمؤمنین اُ  م از اُاحمد بن حنبلامام 
اي را براي آن حضرت  اطمه ظرف هریرهف.  در منزل من بودخدا رسول
 عباي خیبري را زیر پاي مبارکش گسترده وآله علیه اهللا ی صلّپیامبر. آورد
طولی . برو و شوهر و پسرهایت را هم بیاور: پیامبر به دخترش فرمود. بود

در آن . نکشید که علی و حسنین آمدند و مشغول خوردن هریره شدند
 ،پس از نزول وحی. تطهیر را نازل کردي  حال جبرئیل نازل شد و آیه

 زیادتی عبا را بر سر آنها کشید و دست وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
بیت   ا اینها اهلالهبار: سوي آسمان گشود و عرضه داشته مبارکش را ب

نما را پاك ب شانایهر رجس پلیدي را از ایشان دور گردان و . ند هستمن
 خیر رتو ب: ا من هم با شمایم؛ فرمودآی: من عرض کردم. کردنی  پاك
گونه  تن اصحاب کسا از هر   پنج، پس به داللت قطعی این آیه.»هستی

چنین افرادي را به خلیفه است که  ایناسباب تأسف . اشتباهی مصونند
  .کند میمتهم دروغگویی و شهادت زور 
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د  فدك را غصب نموده باشعمداًتوانم باور کنم که خلیفه  من نمی: حافظ
  . در تصرف او بود و نیازي به فدك نداشتالمال بیتو حال آنکه تمام 

خواست دست علی و زهرا از مال   اما می؛احتیاجی نداشتآري : واعظ
ابوبکر . ان نباشدآناي براي اقبال مردم به   باشد تا هیچ زمینهخالیدنیا 

ه را نیز به همین جهت از آنها غصب کرد و ببیت  اهلی رآنحق مسلم و ق
توان همه را به  شود و نمی که خمس مبلغ هنگفتی می بهانه این
  .شان منع کرد القربی اختصاص داد آنها را از حق شرعی  ذوي
دانید؟ خلیفه   و نظر را براي مجتهد جایز نمی رأيآیا شما حق: حافظ

اند و لذا اشکالی بر آنان   چنین کاري را انجام دادهابوبکر و عمر اجتهاداً
  .توارد نیس

 کوشش ،معناي اجتهاد.  جایز نیستاجتهاد در مقابل نص عقالً: واعظ      
 ،باشد به منظور استخراج نظر خداوند متعال با استفاده از منابع دینی می

وضوح روشن ه لذا زمانی که بر طبق نص صریح قرآن نظر خداوند متعال ب
حق ندارد  فردي  هیچ. ماند میشود؛ دیگر جایی براي اجتهاد باقی ن می

جالب اینجاست که خداوند متعال علی .  حرفی بزند،روي حرف خدا
 اما ابوبکر ؛ را به عنوان شاهد بر رسالت پیامبر پذیرفته استالسالم علیه

  !!پذیرد نمیبه عنوان شاهد ایشان را 
 ،منظورتان از اینکه خداوند متعال شهادت علی را پذیرفته است: حافظ

  چیست؟
فمن کان علی أ(ي مبارکه هود   سوره17ي  د آیهبر اساس مفا: واعظ
 را شاهد و گواه السالم علیهخداوند علی  ) من ربه ویتلوه شاهد منهۀبین

  .پیامبر معرفی فرموده است
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 قرآن ، مراد از شاهد در این آیه،تا جایی که من در خاطرم هست: حافظ
  .وجهه اهللا است نه علی کرم

 به حدود سی حدیث مراد از شاهد را سنت با استناد  مفسرین اهل: واعظ
 از ابن«: نویسد خطیب خوارزمی می. دانند می السالم علیهعلی بن ابیطالب 

 خداوند،مراد : مراد از شاهد در این آیه چیست؟ گفت: عباس پرسیده شد 
 آیا شهادت چنین کسی را رد .»علی است که براي پیامبر شهادت داد

 این ؟ خداوند متعال بوده استرضایتمورد کردن و به او توهین نمودن 
دین مبین ي  دیگر چه اجتهادي است که تا این حد مغایر با اصول اولیه

که در تا حدي مورد آزار قرار دهند را چرا باید چنین کسی ! اسالم است؟
مانند کسی که در چشمش خار و در گلویش «: شقشقیه بفرمایدي  خطبه

 آیا خودتان از .» اینان صبر کردم؛ در برابر ظلماستخوانی خلیده باشد
کسی که علی را اذیت کند مرا اذیت کرده «: اید که  نقل نکردهخدا رسول
 علی را آزار دهد در روز قیامت به صورت یهودي یا هک  هر!اي مردم. است

 بیایید و آن زمانی را در نظر بیاورید که شهادت .»شود نصرانی مبعوث می
حقوق .  و به آن دو فحش و ناسزا داده شد فاطمه رد شددادخواهیعلی و 

 و آشکارا در روز روشن به  بود علناًخدا رسولتن  ي  بی که پاره حضرت بی
آیا وجدان به . پیامبر استوار شد  یغما رفت و زیربناي ظلم و ستم به آل

  گوید؟ میچه شما 
و  بین ایشان بعداً لیکن ؛بی در اوایل غضبناك شد البته حضرت بی: حافظ
اصالح شد و با توجه به اینکه متوجه حقانیت اعمال خلیفه شد؛ در لیفه خ

  .نهایت امر از خلیفه راضی شد
: کنند که بخاري و مسلم نقل می. گویید میچنین نیست که : واعظ
فاطمه در حال خشم و غضب ابوبکر را ترك نمود و بر او غضبناك ماند و «
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دن وي نماز گزارد و او را سپس علی بر ب. با او حرف نزد تا وفات نمود
   .»شبانه دفن نمود و ابوبکر را براي مراسم دفن و کفن و نماز دعوت نکرد

: فاطمه در بستر بیماري به ابوبکر و عمر فرمود«: همچنین نقل شده است
گیرم که شما دو نفر مرا به خشم آوردید و  خدا و مالئکه را شاهد می
شکایت به او از شما  ،را مالقات کنماگر پیامبر . رضایت مرا فراهم نکردید

تن من و ي  فاطمه پاره« این احادیث را در کنار حدیث 1.»خواهم نمود
هر . او روح بین دو پهلوي من است. ي دل من و نور چشم من است میوه
 مرا آزار دهد خدا را اذیت ه فاطمه را بیازارد مرا آزرده است و هر کهک

 » غضب آورد مرا به غضب آورده استنموده است و کسی که فاطمه را به
در عجبم که شما علما چگونه این احادیث . گیري کنید قرار دهید و نتیجه

  !کنید میي قهري آن توجه ن کنید و به نتیجه را در کنار هم جمع می
این اخبار صحیح است ولیکن در خصوص علی است که چون قصد : شیخ

 بر او غضب وآله علیه اهللا ی صلّ خدا رسول ،ازدواج با دختر ابوجهل را داشت
  . فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده استهک هر: کرد و فرمود

هر زیبا نیست که انسان .  العظیمىال باهللا العلإ هوال حول وال قو: واعظ
د مگر اینکه ابتدا در مورد سوابق آن فرد کسی بپذیر ی را از هرحرف

 شأن کسی که آیه تطهیر در  این گونه اتهامات به.تحقیق و بررسی کند
. چسبد مباهله در مدح اوست و باب مدینه علم است نمیي  اوست و آیه

تواند  کسی که تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را بداند و اهل اندیشه باشد می
اخباري . امیه است ساختگی و از جعلیات بنیتماماً بفهمد که این احادیث 
 است؛ منحصر به این علیها اهللا سالمدهندگان فاطمه  که در مذمت آزار

                                                
 99 شافعی، بابالطالب، گنجی  کفایه- 1
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مغضوب «:  نقل شده استوآله علیه اهللا ی صلّاکرم  از رسول. خبر نیست
.  مغضوب من است و مغضوب من مغضوب پروردگار متعال است،فاطمه

ه  ظلم کند و واي بر کسی که بر ذری،واي بر آن کس که در حق شوهرش
 قبالًرا در کنار حدیثی که  اگر این حدیث 1.» ظلم روا داردآنانو شیعیان 

 ،عرض کردم مبنی بر اینکه ابوبکر و عمر مغضوب فاطمه گردیدند
شود که ابوبکر و عمر مغضوب  ي قهري آن این می بگذارید؛ نتیجه

اهدنا (ي شریفه   این نتیجه را در کنار آیهمجدداًپروردگار بودند و باز 
ضوب المغ نعمت علیهم غیرأالصراط المستقیم صراط الذین 

در نظر بگیرید خواهید یافت که صراط مستقیم غیر صراط  )علیهم
مغضوبین است و لذا  صراط مستقیم غیر از صراط ابوبکر و عمر است؛ چرا 

   .اند  مغضوبین بودهجزءکه این دو 
  ولی این غضب سریعاً؛ بر ابوبکر و عمر غضب کردحضرت فاطمه: حافظ

 از ابوبکر ،ش کردن احساساتحضرت فاطمه نیز پس از فروک. فروکش کرد
 علی آنکهي دیگر   نشانه.ي رضایت است نشانهسکوت  زیرا ؛راضی شد

  . فدك را ضبط نکرد،خودخالفت ي  در دورهوجهه  اهللا کرم
 ،ي طاهره  غضب حضرت صدیقهأ اینکه فرمودید منش،اوالً: واعظ

 گاه یک  زیرا هیچ؛ مردود استکامالًاحساسات و هوي و هوس بوده است 
تن ي   پاره تا چه رسد بهشود مؤمن کامل به این نوع از غضب دچار نمی

 و کسی که قلب و جوارح او تا استخوان باالي وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
 ، اگر حکم ابوبکر حکم خدا بوده است. از ایمان بوده استي او مملو شانه

                                                
 13القربی، سید علی همدانی، موده  موده- 1
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تراضی را به دهد که کوچکترین اع ایمان فاطمه این اجازه را به او نمی
  .  با حاکم شرع دربیفتدحکم خدا داشته باشد تا چه رسد به اینکه عمالً

 اخبار قطعی حاکی از آن است که آن حضرت تا دم مرگ از آن دو ،ثانیاً
چه بسا قدرت . و سکوت ایشان عالمت رضایت نبوده است نفر ناراحت بود

 توسط شود و اما علت عدم تصرف فدك ظالم موجب اسکات مظلوم می
نبودن آزادي عمل بوده   دارا،خالفتي   در دورهالسالم علیهامیرالمؤمنین 

  .است نه رضایت ایشان به غصب فدك
  اهللا وجهه در عمل آزاد نبوده است؟ گویید علی کرم به چه دلیل می: حافظ
 خدا رسولخواست منبر  ي خالفت خود می آن حضرت در دوره: واعظ
اي اول آن برگرداند که با مخالفت مردم روبرو  را به جوآله علیه اهللا یصلّ
 اما ،تراویح منع نمودجماعت مردم را از برگزاري نماز السالم  او علیه .شد

خواهد بر خالف سنت  علی می: زدند مردم صدا را بلند کرده و فریاد می
هایی بود که خلیفه عمر   از جمله بدعت،نماز تراویح. عمر رفتار کند

 ، به همین علتدقیقاً. دندکرم نیز از آن استقبال اختراع کرد و مرد
 لذا سکوت ایشان از ؛استرداد فدك نیز براي امیرمؤمنان میسور نبود

در اواخر عمر از  بی حضرت بیگفتید اما اینکه . ناچاري است نه از رضایت
. نیز بر خالف احادیث قطعی خودتان است؛ ابوبکر و عمر راضی شد

بیا نزد : عمر به ابوبکر گفت«: کنند که الحدید نقل می  ابی  قتیبه و ابن ابن
ي وحی  با هم به درب خانه. فاطمه برویم چرا که ما او را به غضب آوردیم

 السالم علیهآنها علی . ورود به ایشان ندادي  بی اجازه  اما حضرت بی؛رفتند
سکوت السالم  علیهبی در جواب علی  حضرت بی. را واسطه قرار دادند

 وارد شده آن دو نفر. اجازه ورود دادندخود  کرد؛ لذا امیرالمؤمنین اختیار
کبري جواب آنها را نداده و رو به دیوار ي  و سالم کردند؛ اما جناب صدیقه
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 من قدر و شرف تو را از همه ،خدا ي رسول اي حبیبه: ابوبکر گفت. نمود
ن بود که  و اگر تو را از حق ارث منع کردم فقط به علت ای!دانم بهتر می

. گذاریم ما جماعت پیامبران از خود ارث باقی نمی: خودم از پیامبر شنیدم
: فرمودکرده و  السالم علیه رو به امیرمؤمنان علیها اهللا سالمحضرت فاطمه 

شما را به خدا آیا از آن حضرت . آورم من حدیثی را از پدرم به یاد شما می
ط فاطمه سخط من  رضاي من است و سخ،رضاي فاطمه: نشنیدید که

 مرا دوست داشته و هر کس او را ،پس هر کس او را دوست بدارد. است
 مرا ،راضی نماید مرا راضی نموده است و هر کس فاطمه را به خشم آورد

 این کلمات را خودمان از ،بلی:  ابوبکر و عمر گفتند .به خشم آورده است
گیرم که شما دو  خدا و مالئکه را شاهد می:  فرمودسپس. پیامبر شنیدیم

اگر پیامبر را مالقات . نفر رضایت مرا فراهم نکردید و مرا به خشم آوردید
: بی گریان شد و گفت ابوبکر از بیانات بی. کنم از شما شکایت خواهم کرد

: سپس فاطمه با ناله فرمود. برم از سخط پیامبر خدا به خدا پناه می
ابوبکر با چشم . کنم رین میسوگند به پروردگار که در هر نمازي بر تو نف

. دادند مردم اطراف وي را گرفتند و به او دلداري می. گریان بیرون رفت
به . هیچ احتیاجی به بیعت شما ندارم.  مرا رها کنید،واي بر شما: گفت

 میل ندارم بیعت من بر گردن شما باشد بعد از آنچه از فاطمه !خدا قسم
 علیها اهللا سالم اینکه حضرت زهرا  و اما دلیل دیگر بر1.»دیدم و شنیدم

ایشان است که در آن ي   متن وصیتنامه،گاه از آن دو نفر راضی نشد هیچ
قید شده است که هرگز احدي از این مردمی که به من ظلم نمودند و 

من حاضر نشوند زیرا آنها دشمن من و دشمن ي  حق مرا گرفتند بر جنازه
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یک از این جماعت بر من    و هرگز هیچ هستندوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول
  . مرا شبانه دفن کنخودت !  جانپس علی. نماز نگذارد

هپیامبري که براي سعادت در حق آیا سزاوار است  رنج ،پا و سر  اي بی عد 
 تنها یک دختر از خود به یادگار شبسیار تحمل نمود و در هنگام رحلت

ب صی این دختر را غچند روز بعد از وفاتش حق مسلم و قطع گذارد؛
نمایند و به قدري به او اذیت و آزار برسانند که در جوانی پیوسته از خدا 

 بر من ریخته است که اگر آن قدر مصیبت«: تقاضاي مرگ بنماید و بگوید
 و عاقبت نیز »گردید شد شب تار می ب بر روزها ریخته میئاین مصا

یع و یراب را براي تشمرا شبانه دفن کنید و احدي از آن اع«: وصیت کند
  .»نماز بر من خبر نکنید

.  حالت حزن و اندوه بر مجلس حاکم شده بود،در حین بیان این جمالت
نمود؛ و از آن شب به بعد دیگر  ریخت و استغفار می جناب حافظ اشک می

سه ساعت بعد از نیمه شب و نزدیک اذان صبح . نیامدمناظره  میدانبه 
  . مجلس خاتمه یافت
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  1شب هشتم
  

سنت تشریف آوردند و اظهار داشتند   هنگام غروب چند نفر از آقایان اهل
 خواهیم در این جلسه علناً که حق بر ما واضح و آشکار شده است و می

ساکت باشند و من از آقایان تقاضا کردم که فعالً. ع کنیماظهار تشی 
بعد از اداي . ن برسدمال نسازند تا مجلس به پایا شان را بر ي باطنی عقیده
.  آقایان علما تشریف آورده و مجلس حالت رسمی به خود گرفت،فریضه

طرف صحبت ما جناب شیخ عبدالسالم بود؛ زیرا جناب حافظ از بیانات 
ثر بوده و رغبتی به شرکت در مباحثات أشب گذشته بسیار ناراحت و مت

  .ندنداشت
جماعت    و کردار اهل جنابعالی از اعمال،در طول چند شب گذشته: شیخ

شیعیان . گله کردید و حاال نوبت ماست که از شما شیعیان گله کنیم
به عنوان . نداردشوند که هیچ محمل شرعی  مرتکب اعمال زشتی می

المؤمنین عایشه یکی از   ام،خدا رسول فحاشی نسبت به حرم ،نمونه
کارگی آیا نسبت فحاشی و بد. کنید کارهاي بسیار زشتی است که شما می

  آیا قبول ندارید که. نیستخدا رسولدر حکم توهین به دادن، به عایشه 
زنان بدکار شایسته مردان بدکار «: فرماید ي نور خداوند متعال می در سوره

  .»و مردان ناپاك شایسته زنان ناپاك هستند
اگر تفاسیر شیعه . دهد شیعه هرگز نسبت بدکارگی به عایشه نمی: واعظ

 متوجه خواهید شد که شیعیان در موضوع افک از عایشه ،را نگاه کنید
در مذهب ما نسبت . دانند اي از فاحشه میکنند و او را مبرّ دفاع می

                                                
   شب نهم در کتاب مرجع-1
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اما . خدا رسولبدکارگی به هر مسلمانی حرام است؛ چه رسد به همسران 
نور این نیست که اگر یکی از زوجین بد ي  ي سوره شریفهي  معناي آیه
ي هم بد است و اگر یکی خوب باشد دیگري هم  دیگرحتماًباشد پس 

 در مورد نوح و لوط و فرعون صریحاًخوب است؛ زیرا در قرآن مجید 
 زن نوح و زن لوط به ،در قرآن کریم. فرماید عکس این قضیه را نقل می
  .اند شان مورد نکوهش قرار گرفته علت خیانت آن دو به شوهران

ه هر مسلمان را حرام عجیب است؛ از یک سو نسبت فحشا ب: شیخ
  .نامید کار می دانید و از سوي دیگر زنهاي نوح و لوط را خیانت می

زنان انبیاء از فحشا . بین فحشاء و خیانت تفاوت زیادي وجود دارد: واعظ
اند   خائن به شوهر بوده، لیکن زن نوح و زن لوط بنا به تصریح قرآن؛دورند

اگر ما عایشه . اهی شوهر بوده است تمرد از اوامر و نو،اما منظور از خیانت
از اوامر و نواهی همسر   به این خاطر است کهدهیم را مورد انتقاد قرار می
دار  کرد که تاریخ زندگی او را لکه کرد و کارهایی می بزرگوارش تخطی می

  .نموده است
المؤمنین چنین نسبتی   خود انصاف دهید که آیا درست است به ام: شیخ

  را بدهید؟
مگر . سنت است  ي عالمان اهل  بلکه گفته؛این سخن من نیست: واعظ

زشت کارهاي زشت چه کسی مخفی مانده است که انتظار دارید کارهاي 
  او مخفی بماند؟

  ؟کنید گیري می  خورده،البد از مخالفتی که با علی کرده است: شیخ
 از ؛تگیري اس  خوردهالسالم علیهاز نظر شما جنگ با علی   اگر،اوالً: واعظ

دار بودن زندگی عایشه به   لکه،ثانیاً. گونه نیست لحاظ خداوند متعال این
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 چرا که او پیوسته آن حضرت را اذیت ؛گردد  برمیخدا رسولزمان حیات 
  .داد نمود و آزار می می
المؤمنین افترا بزنید؟  مدهید که به ا  میجرأتچگونه به خود : شیخ
آنان که خدا و رسول را «: انست کهد میعایشه این آیه قرآن را  مسلماً

کنند همانا خدا در دنیا و آخرت آنها را لعن کرده و براي آنان  اذیت می
 پس چگونه ممکن است که .»عذابی با ذلت و خواري مهیا فرموده است

  خدا را فراهم آورد؟ اسباب اذیت و آزار رسول
 و ندز دیده بوداین آیه را عالوه بر عایشه بسیاري از صحابه نی! بلی: واعظ

 را فراهم وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول اسباب آزار و اذیت ،با وجود آن
روزي ابوبکر به مالقات «: از باب نمونه این جریان را بشنوید. نمودند می

بین حضرت رسول و عایشه کدورتی پیش آمده . دخترش عایشه رفته بود
گفتن کلمات   نگام سخن ابوبکر را به قضاوت طلبید و در ه،بود که عایشه

طرز تکلم . گفت اکرم می  آمیزي را نسبت به ساحت مقدس نبی توهین
 لذا سیلی محکمی بر صورت دخترش کوبید؛ ؛عایشه بر ابوبکر گران آمد

 در جاي دیگر همین 1.»ي عایشه سرازیر شد چنان که خون بر جامه آن
بر خدا کنی پیام کس که گمان می  تویی آن«:  گفتخدا رسولزن به 
 و اما بزرگترین گناه عایشه سرپیچی او از فرمان الهی و اقدام به »هستی

  . باشد  میالسالم علیهجنگ و خونریزي بر علیه امیرالمؤمنین علی 
وقرن فی بیوتکن وال (: فرماید خداوند متعال خطاب به زنان پیامبر می

 اطاعت  این فرمان را تمام زنان پیامبر)ولی األۀتبرجن تبرج الجاهلی
بر خالف فرمان  دختر ابوبکر که بر خالف دستور خدا و  االّ،نمودند
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 به همراهی طلحه و زبیر بر علیه حکومت اسالمی قیام نموده و خدا رسول
حنیف که از   بن  صورت عثمان و به بصره رفت و دستور داد که موهاي سر

و بر خود ا. بزرگان صحابه و والی بصره بود را کنده و اخراجش کنند
شتري که با پوست پلنگ پوشیده شده بود سوار شد و به جنگ خدا و 

 روایت شده است خدا رسولاید که از  آیا نشنیده. پیامبر و امام زمانش رفت
اول کسی که .  دوستی تو ایمان و دشمنی با تو نفاق است! علیاي«: که

شود دشمن  شود تویی و اول کسی که وارد دوزخ می وارد بهشت می
علی را دوست «: فرمود  پیامبر مکرراً میکهست دان نمیاو  آیا .»تتوس
علی بهترین افراد « و » کافردارد االّ  مؤمن و او را دشمن نمیدارد االّ نمی

  .»بشر است و هر که در این مورد شک کند کافر است
ي  این قبیل اخبار اختصاص به علی ندارد و مشابه آن در مورد بقیه: شیخ

  .ایت شده استخلفا نیز رو
 ولی باز هم ،چه این صحبت شما هیچ ربطی به این بحث ندارد اگر: واعظ

  .حاضرم یکی از این روایات را بشنوم
:  فرمودخدا رسولکند که  مالک از جابر نقل می  بن  عبدالرحمن: شیخ

دو را  دارد و هیچ منافقی آن ابوبکر و عمر را دشمن نمیهیچ مؤمنی، 
  .دارد میدوست ن
ي ما   قرارداد مباحثهءطرفه جز  چه استناد به احادیث یک اگر: واعظ
 ولی با این حال اگر این حدیث از نظر علماي خودتان معتبر ؛نیست
  .نیمک  پیرامون آن بحث توانستیم میبود  می
  !گوییم توهین کنید گویا شما قصد دارید به هر حدیثی که ما می: شیخ
اید که من   خودتان یافته، هم بودیماي که با پس از این چند جلسه: واعظ

ذهبی و خطیب . کردن به احدي نبوده و نیستم زدن و توهین اهل تهمت
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 ، که او فردي کذاباند مالک چنین نوشته  بن  بغدادي در مورد عبدالرحمن
آیا به روایتی که از چنین فردي نقل شده . ال بوده است و جعدروغگو
 و از ابوذر حدیث بشنوید که مورد وثوق بیایید! توان اعتنا کرد؟ میاست، 
 خدا رسولما افراد منافق را در زمان «: گوید او می. ي امت اسالم است همه
 تخلف از نماز و ،تکذیب خدا و رسول: کردیم  سه عالمت شناسایی میاب

  1.»دشمنی با علی
نقل شده اکنون خبر جالب دیگري به خاطرم رسید که از خود عایشه 

خداوند متعال با من «:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول: ویدگ میاو . است
 بر علی خروج نماید کافر است و جایگاه او آتش هعهد نمود که هر ک
چرا با : کردند که  اشکال میعایشه هنگامی که بر 2.»دوزخ خواهد بود

این : گفت  باز هم بر علی خروج کردي؟ می،وجود استماع این حدیث
  !!وز جمل فراموش کرده بودم تا اینکه در بصره به یادم آمدحدیث را در ر

 چرا ؛شود  او تبرئه می،با توجه به همین سخن عایشه! بسیارخوب: شیخ
  .که انسان جایزالخطاست

اش صادق  حرف شما در صورتی صحیح است که او در این گفته: واعظ
قانه حرف صاد  غیرجا همدهد که او در این باشد؛ اما تاریخ نشان میبوده 

 بسیاري از اصحاب ،هنگامی که وي قصد خروج از مکه را داشت. زده است
کردند و احادیث   زشتی این کردار او را گوشزد میخدا رسولو نیز زنان 

آوردند؛ اما باز هم او به راه خود ادامه داد تا به بصره  نبوي را به یاد او می
 بترس از اینکه در !ایشهاي ع«: ه بودخدا به عایشه فرمود  پیامبر. رسید

                                                
 17طلحه شافعی، ص بن السؤؤل، محمد  مطالب- 1
 3القربی، سید علی همدانی، موده  موده- 2
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هنگامی که در راه . »ب بر تو پارس کنندأهاي حو راهی باشی که سگ
ها اطراف محمل او را گرفته و پارس    سگ؛ب رسیدأحوي  بصره به منطقه

 به یاد گفتار پیامبر !بأحو: اینجا کجاست؟ گفتند: سؤال کرد. کردند می
نریزي عظیمی را برپا کرد و  ولی باز هم به راه خود ادامه داد و خو،افتاد

 منقول است که ،در تواریخ. ي اسالم بوجود آورد شکاف بزرگی را در بدنه
 در این نبرد به قتل رسیدند که در این المال بیتهفتاد نفر از محافظین 

  .میان گردن پنجاه نفر از این مسلمانان زده شد
ه و سخنان شما صحیح است؛ ولی به هر صورت عایشه بشر بود: شیخ

معصوم نبوده است و از روي سادگی فریب دو نفر از صحابه را خورده ولی 
  .توبه کرده است نهایتاً
 خطاکار و فریبکار بودند و حال ، اقرار کردید که کبار صحابه،اوالً: واعظ

از حاضرین تحت شجره و به قول اند که  نفر طلحه و زبیر بودهآنکه آن دو 
خود حدیث عدالت صحابه   به  ؛ پس خوداند مبشره بودهي  شما از عشره
عایشه یک ادعاي محض و باطل ي   پشیمانی و توبه،ثانیاً. شود باطل می
بایست مرتکب خطاهاي بعدي   دیگر نمی، زیرا اگر او توبه کرده بود؛است
  .شد می
   سرزده است؟اودیگر چه خطایی از : شیخ
هاشم   بنی،السالم علیهپس از شهادت حضرت امام حسن مجتبی : واعظ
 دفن جد مطهرش را کنار قبر آن حضرتي مطهر  خواستند جنازه می

عایشه سوار بر قاطر شد و راه را . کنند که با مخالفت عایشه روبرو شدند
  :عباس رو به او نمود و این شعر جالب را انشاد کرد  ابن. بر جنازه گرفت
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الکل  من الثمن و فی لک التسع               ولو عشت تفیلت ، تبغلت،تجملت 
  تصرفت

 
 

نماید و به   خطاهاي بزرگ عایشه را گوشزد می،عباس در قالب شعر  ابن
روزي سوار بر شتر به جنگ وصی پیامبر : گوید زبان کنایه به او می

گیري  ي پیامبر را می ي نوه روي و روز دیگر سوار بر قاطر جلوي جنازه می
شوي و به  سوار بر فیل هم می ، داشته باشیجرأتو اگر زنده بمانی و 
  !جنگ خدا خواهی رفت

  .کنم ادب را رعایت کنید خواهش می: شیخ
  !مردک عباس را ترجمه   ي ابن گفتهفقط من : واعظ
المؤمنین در آخر   م باز هم بعید نیست که اُ،با وجود این مطالب: شیخ

  .عمر توبه کرده باشد
در اواخر عمر نیز دست از دالیل کافی داریم که دختر ابوبکر حتی : واعظ

وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین را به این زن . نداشت دشمنی با علی بر
از بابت علی آسوده خاطر شدم؛ «: ي شکر بجا آورد و گفت  سجده،دادند
 منتظر خبر مرگ علی بودم بسان کسی که منتظر مسافرش باشد و من

پس تاریخ  .»با آمدن او چشمهایش روشن گردد و قلبش آرام شود
حال . توزي برنداشت گاه دست از کینه دهد که این زن هیچ شهادت می

 ، تکلیف کسی که فحش و ناسزا به خلیفه عثمان بگویدآیابگویید 
  چیست؟
ولی این موضوع . فحش و ناسزا به خلفا گناهی نابخشودنی است: شیخ

  چه ربطی به بحث ما دارد؟
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به افعال و کردار خلفا اعتراض کنید که چرا  شما به ما انتقاد می: واعظ
 عایشه به خلیفه عثمان ،کنیم؛ در حالی که بیش از ما و پیش از ما می

این پیرمرد خرفت را بکشید؛ خدا او را «: گفته است کرده و می اعتراض می
 دشمنی عایشه نسبت به عثمان از همه 1.»بکشد زیرا کافر شده است

 را در منزل خود آویخته وآله علیه اهللا ی صلّخدا او پیراهن رسول. بیشتر بود
 ولی ؛ کهنه نشده استخدا رسولهنوز پیراهن «: گفت بود و به مردم می

 عداوتی که عایشه با وجود .»عثمان سنت پیامبر را کهنه کرده است
 پس از قتل عثمان و بیعت نمودن امت با ،نسبت به عثمان داشت

زمانی .  را اتخاذ کرديجدیدگیري  موضع، عایشه السالم علیهامیرالمؤمنین 
اگر امر خالفت به علی برسد در حالی «:  گفت،که جریان بیعت را شنید

آینه آرزو دارم آسمان به زمین آید  که عثمان مظلومانه به قتل رسید؛ هر
سلمه رفت   وي به مالقات ام،هنگام عزیمت به بصره. »و جهان فانی گردد

دیروز به عثمان «: در جوابش فرمود با خود ببرد ولی ایشان تا او را نیز
تو را چه شده است که امروز ! کردي دادي و او را مذمت می دشنام می

اي؟ اگر یادت  قصد خونخواهی او را داري؟ آیا فضایل علی را فراموش کرده
یامبر در خدمت پکه را آن روزي بیاد آور  .آورم  من به یادت می،رفته است
 شرفیاب شد و خدا رسولراه عمر به محضر پدرت ابوبکر به همکه  ؛بودیم

ما قدر و منزلت ! اهللا  رسولیا:  عرض کردوآله علیه اهللا یصلّ خدا رسولبه 
دانیم؛ پس ما را تعلیم دهید که چه کسی بعد از  مصاحبت با تو را نمی
جانشین خود را ي  من مقام و مرتبه: حضرت فرمود. شما فرمانرواي ماست

دانم که او را معرفی کنم زیرا از اطراف وي  ح نمی صال ولی فعالً؛دانم می

                                                
 36جوزي، ص ، ابنتذکره الخواص- 1
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. اسرائیل از اطراف هارون متفرق شدند شوید؛ همچنان که بنی میمتفرق 
ي شما چه  خلیفه! خدا رسول اي:  من گفتم،پس از بیرون رفتن آن دو نفر

از خدمت . کند دوزي می علین مرا پارهنآن کسی که : کسی است؟ فرمود
 نعلین آن حضرت را السالم علیهیم و دیدیم که علی آن حضرت بیرون آمد

پس به : سلمه گفت ام. بلی یادم هست: عایشه گفت. کند دوزي می پاره
 این حدیث .»روم براي اصالح امر امت به بصره می: روي؟ گفت کجا می

 که دهد می نشان ،السالم علیهعالوه بر اثبات خالفت بالفصل امیرالمؤمنین 
 عالوه ،مفاد این حدیث. گناه عظیم را مرتکب شده است این عمداًعایشه 

کند؛  معین مینیز  روش صحیح تعیین خلیفه را بر مطلبی که ذکر کردم،
 شکلیک به  روش تعیین خلفاي راشدین که هرشود که  ثابت میلذا 

  .باشد  غیرصحیح می،اند خاصی به قدرت رسیده
 روش تعیین خلفاي  تفاوتی میانگونه هیچ! فرمایید لطفی می بی: شیخ

  .اند تمام خلفا با اجماع مسلمانان به خالفت رسیده. راشدین نبوده است
اجماعی که . کدام متفاوت با دیگري است روش تعیین خلفا هر: واعظ

حتی . یک از خلفا صورت نگرفته است   در مورد هیچ،مورد ادعاي شماست
رفته است نیز  براي ابوبکر صورت پذی،در همان اجماعی که به قول شما
عمر بر اساس وصیت ابوبکر به . اند بسیاري از بزرگان شرکت نداشته
  .گونه اجماعی نقل نشده است خالفت دست یافت و در مورد او هیچ

 ،خوب؛ چون خلیفه ابوبکر بر اساس اجماع امت تعیین شده بود: شیخ
زي تواند بهترین سند براي تعیین خلیفه بعدي باشد و دیگر نیا قول او می

  !گیري مجدد از مردم نیست  رأيبه
 سند است؛ اما خدا رسولي  قول ابوبکر براي تعیین خلیفه! عجب: واعظ
بگذریم؛ حال !! ي خودش سند نیست  براي تعیین خلیفهخدا رسولقول 
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این ي  ي بعدي کافی است؛ دیگر فلسفه اگر حکم ابوبکر براي تعیین خلیفه
عمر براي  چیست؟ ،دکراز خودش عمر براي تعیین خلیفه بعد کاري که 

ي بعد از خودش شش نفر را معرفی کرد و ریاست شورا را بر  تعیین خلیفه
نظر نهایی با عبدالرحمن : عوف گذارد و گفت  بن  ي عبدالرحمن عهده
 از هم باید بیعت کنند و اگر کسی که بیعت کرد دیگران او با هر. است
انصاف دهید؛ آیا . شود ده  زشگردنبایستی  ،کندسرپیچی اکثریت  رأي

است؟ چه معنا دارد که نظر برتر دانست که علی از پسرعوف  خلیفه نمی
 باشد؟ به چه السالم علیهتر از نظر علی امیرالمؤمنین  عبدالرحمن با ارزش

 خدا رسول باید کشته شود؟ ، سرپیچی کندرأي اکثریتدلیل اگر کسی از 
در آن زمان بر شما الزم . شود پا میاي بر زودي بعد از من فتنهه ب«: فرمود

  و است چرا که او فاروق بین حق و باطل؛است که مالزم رکاب علی باشید
  .» امیرمؤمنان استاو

گویید باشد؛ خالفت علی هم باطل است؛ زیرا  طور که می  اگر این: شیخ
علی هم  همانها ،دندساني قبل را به خالفت ر همان افرادي که سه خلیفه

  .ب کردندونصمفت را به خال
این فرمایش شما در صورتی صحیح است که مالك خالفت : واعظ

امیرالمؤمنین هم مثل مالکات شما باشد؛ اما از نظر شیعه اثبات خالفت 
 بر نص پیامبر خداست و لذا اقبال و اجماع امت فاقد هرگونه ینتبمفقط 

  .ارزش و اعتبار است
ابوبکر :  فرمودوآله علیه هللا ی صلّدر خبر آمده است که پیامبر: شیخ
  .ي من است خلیفه
شیخ مجدالدین . اید گویا قرارداد شب اول را فراموش کرده: واعظ

 از ،آنچه در فضایل ابوبکر نقل گردیده است«: نویسد فیروزآبادي می
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 با .»دهد میگواهی مفتریاتی است که بداهت عقل به دروغ بودن آنها 
  پس در هیچاستر دلیل شما اجماع توجه به مطالبی که عرض کردم اگ

از نظر شما  مگر. گانه این اجماع صورت نگرفته است یک از خلفاي سه 
  ست؟چه چیزي امالك فضیلت 

ایمان به خدا و رسول و نیز نسب :  عبارت است ازتمالك فضیل: شیخ
  .پاك و علم و تقوي

چون امیرالمؤمنین علی . حرف ما هم همین است! مرحبا: واعظ
 لذا ،  از لحاظ حسب و نسب و علم و تقوي از همگان باالتر بودهلسالما علیه

  . ستا  افضل از تمامی صحابه
 را از لحاظ حسب و نسب برتر از السالم علیهبه چه دلیل علی : شیخ

  دانید؟ دیگران می
ي خلقت نوري  از جنبه. فرد استه ب نسب علی از دو جنبه منحصر: واعظ

 خدا اکابر علماي خودتان از رسول. ي نسب جسمانی و از جنبه
من و علی چهارده هزار سال قبل از «: اند که  نقل کردهوآله علیه اهللا یصلّ

هنگامی که خداوند .  به صورت نوري بودیم در ید قدرت الهی،خلقت آدم
 ما را در صلب آدم قرار داد؛ پیوسته با هم بودیم ،متعال آدم را خلق فرمود
 هم جدا شدیم پس نبوت را در من و خالفت را تا در صلب عبدالمطلب از
 و اما از لحاظ جسمانی این خصوصیت عظیم در ؛»در علی ظاهر ساخت

 وجود دارد که تمام آباء و اجداد آن خدا رسولنیز در آن حضرت و 
اند و در صلب و  حضرت تا آدم ابوالبشر همگی موحد و خداپرست بوده

  .ندا رحم ناپاك قرار نگرفته
 آزر ،مطلبی که فرمودید اشتباه باشد؛ زیرا قرآناین کنم   میفکر: شیخ

  .ده استکرکافر و مشرك معرفی را پدر ابراهیم خلیل 
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 زیرا بر طبق نظر علماي ؛گویم اشتباه نیست می مطلبی که ،خیر: واعظ
  .الرحمن تارخ بوده است نه آزر انساب پدر حضرت خلیل

دهید؟   صریح قرآن قرار میچرا نظر علماي انساب را در مقابل نص: شیخ
  .داند نه تارخ  می را آزر پدر حضرت ابراهیم،قرآن
 کنیم؛ بلکه بر طبق راهنمایی نمیاجتهاد گاه در مقابل نص  ما هیچ: واعظ

بریم   به نکات ظریفی از قرآن پی میوآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولخاندان 
در عرف . شوند نمیاین دقایق که افراد محروم از ارشادات ایشان متوجه 

ي آزر  درباره. شود می »باَ«عرب به عمو و شوهرمادر نیز گاهی تعبیر به 
 وي برادر تارخ یعنی عموي ابراهیم بوده است و آنکه یکی ،دو قول است

 لذا ؛ آزر با مادر ابراهیم ازدواج کرده است، بعد از وفات تارخآنکهدیگر 
  .ه استگفت  پدر میبه ويابراهیم 
 در جاي دیگري از قرآن دیده شده است که از عمو یا شوهر آیا: شیخ

  مادر تعبیر به پدر شود؟
حضرت یعقوب به «:  سوره بقره آمده است127ي  بلی؛ در آیه: واعظ

: پرستید؟ گفتند پس از مرگ من چه کسی را می: فرزندان خود گفت
  شاهد من از.»خداي تو و خداي پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را

 اطالق پدر به جناب اسماعیل است در حالی که اسماعیل عموي ،این آیه
 پدر ابراهیم ،بنا به دالیل قطعی تاریخی. یعقوب بوده است و نه پدر وي

 تمام آباء و تارخ موحد و خداپرست بود؛ لذا قطعاً. جناب تارخ بوده است
  .اند المؤمنین موحد و پاك بوده  و امیرخدا رسولاجداد 
 دیگر راجع به ،ي پدر ابراهیم درست کنید ر راه حلی هم دربارهاگ: شیخ

 ابوطالب در حالت کفر از مسلماً زیرا ،توانید بکنید ابوطالب هیچ کاري نمی
  .دنیا رفته است
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خداوند لعنت کند کسانی را که به سبب عداوت با امام علی : واعظ
 حضرت تهمت ند و به آنادد نسبت ناروا  به حضرت ابوطالب ،السالم علیه

 حضرت ابوطالب موحد ،بر طبق نظر خاندان رسالت. نددز کفر و الحاد 
از عموهاي «: نویسد اثیر می ابن. بوده و با ایمان از دنیا رحلت فرموده است

 کس دیگري به پیامبر ایمان ،غیر از حمزه و عباس و ابوطالب پیامبر
هي   عقیده.»نیاورد ت که ابوطالب  دیگري از علماي شما بر این اسعد

 از قدرت خود براي یاري پیامبر استفاده اینکهاسالم آورد اما به دلیل 
 مخالفان مزاحم و به همین جهت بود که ایمان خود را علنی نکرد؛ ،کند
  . شدند می نخدا رسول
 از ضحضاحیابوطالب در : اید که مگر حدیث ضحضاح را نشنیده: شیخ

  .آتش است
الخمر بوده    یک فرد فاسق و زانی و شارب،ناقل این حدیث مسخره: واعظ

آیند معاویه این   و خوشالسالم علیهاست که به سبب دشمنی با علی 
ما دالیل بسیاري بر اثبات ایمان حضرت . حدیث را جعل نموده است

 اشعار آن جناب است که در مدح ،ي این دالیل از جمله. ابوطالب داریم
من بر دین محمد «: گوید  میریحاًص آنهاسروده است و در  پیامبراکرم

گاه باطل در کالم او راه  کنم که هیچ هستم و پیغمبر حقی را یاري می
اگر جناب . اند علماي شما این اشعار را نقل نموده و ثبت کرده. »ندارد

پرست بود بایستی همان روز اول که نبوت حضرت  ابوطالب مشرك و بت
نمود و او را بر حذر  نع می آن حضرت را م،شد مرتبت علنی می ختمی
:  او باشد و به ایشان عرض کندي کننده  مشوق و ترغیباینکهداشت نه  می
 صدد آزار تو بر کس در   هیچ،به خدا سوگند! امر خودت را آشکار کن«

 زبانهاي تند و شمشیرهاي تیز ما را روبروي خود اینکهآید؛ مگر  نمی
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دین تو . خواهد آمد زانو در عرب در مقابل تو به !به خدا قسم. ببیند
 عجیب است که شما براي اثبات ایمان افراد پلیدي . »بهترین ادیان است

  کافر و بیمسلماًلعین و یزید پلید که ي  مثل ابوسفیان ملعون و معاویه
دانید؛ اما براي ایمان  کنید و آنها را مؤمن می  دلیلی طلب نمی،ایمان بودند 

نمایید و   باز هم سرسختی می،دالیل و براهین این همه با وجود ،ابوطالب
  .خوانید ایشان را مشرك می

المؤمنین معاویه را  خالمرتباً درست است که این کار شما آیا : شیخ
اسالم کنید؟ دلیل شما بر کفر معاویه و یزید که از خلفاي بزرگ  میلعنت 
   چیست؟،باشند می

   است؟المؤمنین بودن معاویه روي چه مالکی خال: واعظ
المؤمنین بوده است پس   م و اخدا رسولي  چون خواهر معاویه زوجه: شیخ

  .استمادرمؤمنان یعنی دایی مؤمنان  معاویه برادر
 پس چرا به ؛المؤمنین نبوده است؟ اگر چنین است آیا عایشه ام: واعظ
گویید؟ اجازه دهید جوابش را خودم  المؤمنین نمی  خال،بن ابوبکر  محمد

 دست معاویه به شهادت  و به محمد از شیعیان خالص بود چونبدهم؛ 
 و اما اینکه فرمودید معاویه کاتب وحی بوده است نیز نادرست ؛رسید
. ه سر آمده بود ب زیرا وقتی او مسلمان شد دیگر دوران وحی تقریباً؛است
ها بوده   این است که وي کاتب مراسالت و نامه،چه در مورد او آمدهآن

  .ماشاءاهللا دلیل و برهان داریم   مورد کفر آنها الیو اما در. است
  .تقاضا دارم کمی از این دالیل و برهانها را براي ما بگویید: شیخ
نشان داده  خدا  در عالم رؤیا به رسول،بر طبق نقل اکثر مفسرین :واعظ

. روند مانند بوزینگان بر فراز منبر آن حضرت باال می  امیه به  شد که بنی
اسرائیل از این خاندان به  در سوره بنینیز خداوند متعال این عالوه بر 
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 خداوند متعال در جاي دیگر. فرماید  ملعونه یاد میي عنوان شجره
آنانکه خدا و رسول او را آزار دهند؛ خداوند آنان را در دنیا و «: فرماید می

 .»آخرت لعنت نموده و براي آنها عذاب خوارکننده مهیا فرموده است
این خاندان ورق بزنید تا بیابید که کمی صفحات تاریخ را ا دارم استدع

در .  را فراهم آوردنداوخدا و خاندان  ي آزار و اذیت رسول زمینهچگونه 
 مؤمنی را به قتل برساند عمداً ههر ک«:  دیگر چنین آمده است کهاي آیه

نت لعاو را گیرد و  مجازات او آتش جهنم خواهد بود و خدا بر او خشم می
 ،معاویهدانید که   آیا نمی.»کند و عذابی بزرگ برایش مهیا ساخته است می

 و سید خدا رسول سبط ،مؤمنان بسیاري همچون امام حسن مجتبی
اکرم از جمله  جوانان اهل بهشت را و نیز بسیاري از صحابه بزرگوار نبی

 ،دانید که این فرد ملعون عدي را به قتل رسانید؟ آیا نمی  بن  حجر
سوي مکه و مدینه فرستاد تا  به رحم و خونخوار را  ارطات بی سربنب

 ابیطالب را سرکوب نماید و به نقل مورخین بیش از سی  بن  شیعیان علی
آیا در کتابهاي شما . هزار نفر اعم از زن و بچه را به خاك و خون بکشد 

 علی  بههک هر«:  فرمودوآله علیه اهللا ی صلّاکرم  نقل نشده است که رسول
 مرا سب و هک ناسزا گوید مثل آن است که به من ناسزا گفته است و هر
 و در جاي »شتم نماید مثل آن است که خدا را سب و شتم نموده است

بیت مرا سب نماید پس جز این نیست که  کسی که اهل«: فرماید دیگر می
از دین خدا و اسالم مرتد گردیده و کسی که عترت مرا آزار دهد پس بر 

 را السالم علیه حضرت امیرالمؤمنین علی  معاویه علناً.»و باد لعنت خداا
که از  داد و هر نمود و مردم را نیز به این گناه عظیم دستور می لعنت می

آیا . رسانید نمود و یا به قتل می کرد را شکنجه می این دستور سرپیچی می
 وآله علیه اهللا ی صلّاکرم چنین کسی مورد لعنت خدا و پیامبر نیست؟ رسول
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 دارند االّ  مؤمنین و او را دشمن نمیدارند االّ علی را دوست نمی«: فرمود
به شهادت !  آیا دشمن درجه یک علی کسی جز معاویه است؟.»کافران
 معاویه دشمن علی است پس کافر است و مستحق عذاب ،تاریخ

  .خوارکننده است
که   ت کنید در حالیالمؤمنین اهان  کنید به خال  میجرأتچگونه : شیخ

ست و خداوند در مدح اصحاب خدا رسولایشان از صحابه بزرگوار 
  . آیات بسیاري را نازل فرموده استوآله علیه اهللا ی صلّاکرم رسول
اشتباه شما و همفکرانتان این است که صحابی بودن را به خودي : واعظ

ت بر خالف که آیات و روایا  دانید در حالی العاده می خود یک ارزش فوق
در قرآن کریم خداوند متعال خطاب به مشرکین . کند نظر شما حکم می

 که .»گاه در ضاللت و گمراهی نبوده است صاحب شما هیچ«: فرماید می
همچنین در . باشد  میوآله علیه اهللا ی صلّ پیامبر،منظور از صاحب مشرکان

ردي آن مرد کافر به مصاحب و رفیقش که ف«: کهف آمده استي  سوره
ي   و نیز در سوره؛»مؤمن و فقیر بود در مقام گفتگو و مفاخرت برآمد

بردند را   دو فرد کافري که با حضرت یوسف در زندان بسرمی،یوسف
پس ممکن است مصاحب و اصحاب یک . صاحبان یوسف نام برده است
بینانه  دانم چرا شما با نگاه خوش من نمی. پیامبر حتی کافر و مشرك باشد

نگرید در حالی که در بین آنان افراد منافق و  ی اصحاب میبه تمام
 صحابه شأنما منکر نزول آیات مدح در . بدکردار نیز وجود داشته است

 تمام صحابه شأنپذیریم که این آیات در   ولی این را هم نمی؛نیستیم
شناسیم که در مذمت بدکرداران از صحابه نازل  آیات بسیاري را می. باشد

هاي بسیاري  پرورتان گرفتار سردرگمی ما با این نگاه تناقضش. شده است
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 از آنها توجیه کارهاي مرد پلیدي همچون معاویه است یکیاید که  شده
  .که به شهادت تاریخ فسادهاي بزرگی را پدید آورده است

دهید و   نسبت فساد میخدا رسولچگونه به اصحاب ! عجیب است: شیخ
  !نامید؟ آنها را بدکردار می

در روز قیامت من کنار «:  رسول اکرم فرمود:نویسد میبخاري : اعظو
: کنم به خداوند متعال عرض می. حوض کوثر به انتظار شما هستم 

دانی که بعد از تو  تو نمی: رسد  اصحاب من کجایند؟ خطاب می!پروردگارا
 من براي شما .»ها کردند و چه اموري را در دین احداث نمودند آنان چه
سفم که از یک سو یک چنین فرد ملحد و عنید و فرزند کافر و أتبسیار م

خوانید و از سوي دیگر تالش مستمر در اثبات کفر  پلیدش را مسلمان می
اسناد و دالیل بسیاري براي کفر معاویه و یزید و نیز ! جناب ابوطالب دارید

 کنیم که شما  هاي خودتان موجود است اما چه بر ایمان ابوطالب در کتاب
  .بار بروید خواهید زیر نمی
 اسالم ابوطالب شهرت وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولآیا در زمان : شیخ

  داشته است یا خیر؟
  .ندا ردهک تمام امت نام ابوطالب را به عظمت یاد می! کامالًبلی : واعظ
 امري شایع وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسول چگونه ممکن است در زمان :شیخ

   بر خالف آن شایع شود؟سال دقیقاً   باشد و بعد از سیو مشهور بوده
سال واژگون شده است   تنها این مطلب نبوده است که بعد از سی: واعظ

  ! بلکه بسیاري از امور حتی احکام دینی هم این بال به سرش آمده است
  .اي را براي ما بیان کنید  نمونه،ممکن است ازآن امور: شیخ
براي نمونه . کنم تان عرض می ه بخواهید خدمت نمونه کهر تعداد: واعظ
نمایم که با دالیل قرآنی و روایات قطعی و مورد  اي را مطرح می مسئله
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ازدواج .  ممنوع گردیدبعداًخدا رایج بوده است و  قبول شما در زمان رسول
خدا و حتی در دوره خالفت ابوبکر  نساء در زمان رسولتمتع موقت و حج 

عمر در دوران حکومت . الفت عمر شایع و رایج بودو قسمتی از زمان خ
من این دو متعه که در زمان پیغمبر حالل بود را حرام «: خود گفت

اساس  بیپایه و    با این حرف بی.»کنم کنم و عامالن به آن را عقاب می می
در حال حاضر هم . حالل خدا حرام گردید و سنت رایج نبوي واژگون شد

  .اند  گردانیده  از این احکام الهی رويخدا رسولت تسنن بر خالف سن  اهل
عمل  خدا رسولآیا میلیونها مسلمان خالص بر خالف قرآن و سنت : شیخ
خوانند ولی شما را  که مردم ما را سنی و تابع سنت می  کنند در حالی می

  .ندا یدهرافضی یعنی روي گردان از سنت نام
حقیقت آن است که ما . اید این نامگذاري را خودتان مرتکب شده: واعظ

کنیم و شما   عمل میخدا رسولسنی هستیم چرا که به سنت واقعی 
  .اید گردانیده  رافضی هستید زیرا شما از سنت روي

دهید  بر طبق کدام مالك شرعی به خود این اجازه را می!! احسنت: شیخ
  که میلیونها مسلمان پاك را رافضی بنامید؟

خوانید؛ با این تفاوت که   ما را رافضی میبه همان دلیل که شما: واعظ
 از صرفاًکه دالیل شما   دلیل ما بر اساس آیات و روایات است در حالی

 تمام امت خدا رسولدر شبهاي قبل اشاره نمودم که . باشد روي تعصب می
را به تبعیت از قرآن و عترت امر فرمود؛ آیا کسی جز ما به این دستور 

ام امت را به اطاعت از علی فرمان داد؛ آیا کسی اکرم تم  عمل کرد؟ رسول
 سنت خود اعالم ءاکرم متعه را جز جز ما به این فرمان عمل کرد؟ رسول

نمود؛ آیا کسی جز ما به این سنت عمل کرد؟ و اما از سوي دیگر آیا 
کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص تبعیت از عترت آن حضرت 
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از اطاعت پیامبر در خصوص حلیت سرپیچی نمود؟ آیا کسی جز شما 
  گردانید؟  متعه روي
  دلیل شما بر حلیت متعه چیست؟ : شیخ
 آنهاپس از اینکه از «:  آمده استصریحاًنساء ي   سوره24ي  در آیه: واعظ
  .» مهر معین شده را که از آنان است به ایشان بپردازید،مند شدید بهره
   دائم نباشد؟از کجا معلوم که این آیه در مورد عقد: شیخ
: در کتب معتبر خودتان از قول یکی از اصحاب نقل شده است که: واعظ
کردیم و   به آن عمل میخدا رسولمتعه نازل شد و ما در زمان ي  آیه«
 ما را از ،رگم هم تا دم خدا رسولاي هم بر حرمت آن نازل نشد و  آیه

ست گفت و خوا خودش هرچه  رأي  اما عمر بنا به؛ نفرمودنهیآن انجام 
عباس روایت  بن الصحیحین از عبداهللا بین  حمیدي در جمع.»فرمان داد
 عمر به خالفت آنکهکردیم تا   متعه میخدا رسولدر زمان «: نموده است

ی چنین کند او را سنگسار رسید و گفت از متعه بپرهیزید که اگر کس
  !!»کنم می
  . منسوخ شده باشدبعداًشاید این آیه : شیخ
؛ گفتار خود عمر حاکی از آن است که چنین که شما خیر: واعظ
اي از قرآن نسخ گردد باید به  اگر بنا باشد یک آیه. گویید نبوده است می

  !!ي دیگر این کار صورت گیرد نه به توسط عمر توسط یک آیه
ت زن براي مرد منحصر در زوجیت مؤمنون اسباب حلیي  در سوره: شیخ

تواند ناسخ  این آیه می. و نه چیز دیگرو ملکیت یمین اعالم شده است 
  . ي متعه قلمداد شود آیه
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دانید که  آیا نمی. زوجیت استهم یک نوع از نظر اسالم متعه : واعظ
تواند ناسخ آن   و نمینساء نازل شده استي  مؤمنون قبل از سوره سوره
  باشد؟
گوید حکم متعه در زمان پیامبر نسخ  میروایاتی وجود دارد که : شیخ
  .ده استش

 این را بدانید که ،ثانیاً.  این روایات از نظر ما فاقد اعتباراست،اوالً: واعظ
آیا . گفت ي دیگري سخن می  خلیفه به گونه،این حکم نسخ شده بود اگر

 را که از قول فردي از احمد بن حنبلقول شما را بپذیریم یا قول امام 
 نازل شد و ما بدان متعه در قرآن مجیدي  آیه«: کند که میصحابه نقل 
اي که حکم متعه را نسخ نماید نازل نشد و  کردیم و هیچ آیه عمل می

 شما براي حرمت متعه هیچ  پس قطعاً.»پیامبر هم از آن نهی نفرمود
  !!دلیلی ندارید مگر قول عمر

  .قول عمر خود سند بزرگی است: شیخ
  چیست؟تان   دلیل شما بر سندیت قول خلیفه!از شما بعید است: واعظ
اگر عمر حکم نسخ را از پیامبر نشنیده بود متعرض چنین کاري : شیخ
  . شد نمی
 وبینانه  هاي خوش اشتباه شما در همین حدسیات و گمان: واعظ
 ،اگر حکم متعه بیست سال قبل از عمر منسوخ شده بود. اساس است بی

به این حکم نسخ نشده بود و مسلماً . پس دیگر نیازي به تحریم عمر نبود
 و جرأت عمر این اینکهعنوان یک حکم الهی در میان مردم رایج بود تا 

جسارت را در خود دید که حکم الهی را نادیده بگیرد و حالل خدا را 
  .حرام کند
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مجتهد  رأي تواند دانید که یک مجتهد می عالی می  البد جناب: شیخ
مجتهد  حکم پیامبر که یک ،عمر که خود مجتهد بود. دیگر را نقض کند

  کجاي این دلیل اشکال دارد؟. دیگر بود را نقض کرد
حتی سراپاي این دلیل پر از اشکال است؛ چه کسی گفته است که : واعظ

اکرم حق نقض حکم قطعی خدا را دارد تا  مجتهد معصومی مثل پیامبر
  الخطا؟ چه رسد به یک انسان جایز

 کند زیرا حتی عمر صالح مملکت را در این دید که متعه را تحریم: شیخ
  شود که برخی افراد براي کامجویی یک در جهان امروز هم دیده می

کنند و  کنند و بعد او را رها می ساعته یک زن مسلمان را متعه می
  .آورند فحشا را فراهم میي  موجبات اشاعه

توان حالل خدا را حرام کرد و کار عمر را توجیه   نمیها حرفبا این : واعظ
ه یک اگر عمل. نمود گردد  می افراد الابالی سبب حرام شدن حالل خدا عد

مگر از این جهت چه تفاوتی میان  .بایست عقد دائم هم حرام شود پس می
  عقد دائم و عقد موقت است؟

  .شود آیا قبول ندارید که حکم متعه باعث شیوع فحشا می: شیخ
مین به نظر من اگر این حکم شرعی در جوامع مسل! وجه  به هیچ: واعظ

آیا جوانی که . شد هاي فساد و فحشا به شدت کم می  زمینه،بود رایج می
ي   تحت فشار غریزهشدیداًهاي ازدواج دائم را ندارد و  مین هزینهأقدرت ت

 در مکتب شما چه باید بکند؟ شما هیچ راه حل قانونی ،باشد جنسی می
ع و که مذهب جام  براي حل این مشکل طبیعی و رایج ندارید در حالی

.  حکم ازدواج موقت را پیشنهاد کرده است،متین ما براي حل این معضل
پافشاري یک مکتب بر تحریم شدید زنا تنها با به رسمیت شناختن ازدواج 
موقت عقالیی است در غیر این صورت باید گفت که این مکتب در 
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بست بدي شده  ي طبیعی و فراگیر دچار تناقض و بن مواجهه با یک پدیده
 ،کرد  اگر عمر متعه را نهی نمیالسالم علیه به قول امیرالمؤمنین علی .است
هجز  از این مطلب . شد اي قلیل هیچ مسلمانی مرتکب فحشا نمی عد
 السالم علیه گذرم و به اصل مطلب که پیرامون فضایل امیرمؤمنان علی می

حل تولد میکی دیگر از خصوصیات خاص امام مؤمنان . پردازم بود می
. اگر به همین یک مسئله دقیق شوید راه را خواهید یافت.  استایشان
گذاري ایشان از عالم   ي دیگر که از امتیازات آن بزرگوار است نام نکته

  .باشد میغیب 
مگر ابوطالب پیغمبر بوده است که به وي . گویید سخن عجیبی می: شیخ

  وحی شود؟
خلقت آدم، در تمام خیر؛ اما نام محمد و علی هزاران سال قبل از : واعظ

  .آسمانها و ابواب جنت و عرش اعظم ثبت بوده است
ردیف با پیامبر   آیا این سخن شما غلو نیست که علی را هم: شیخ
همین حرفهاست که باعث شده فقهاي شما فتوا به وجوب . کنید می

  .شهادت به والیت علی در اذان و اقامه بدهند
ردیف با نام پیامبر قرار    را همالسالم علیه من نام مبارك علی ،اوالً: واعظ
 نقل شده است خدا رسول از ،ثانیاً.  بلکه خداوند چنین کرده است،ام نداده
 بر در بهشت نوشته ،از دو هزار سال پیش از خلقت آسمانها و زمین«: که

 نیز و 1.»اهللا رسول اخو و  اهللا ولی   علیاهللا رسول االاهللا محمد الاله: شده است
العالمین  در شب معراج وقتی به عرش رب«: کنند که اکرم نقل می  لاز رسو

 که من خدایی براستی :هاي آن دیدم که نوشته شده است رسیدم بر پایه

                                                
  6 موده القربی، میر سید علی همدانی، موده- 1
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محمد حبیب من است که او را به . هستم که غیر از من خدایی نیست
عباس رسیده است که   همچنین از ابن1.» و یاري نمودمتأییدعلی وزیر او 

: ایشان فرمود. سبب قبولی توبه آدم را جویا شدم اکرم ز رسولا«: گفت
السالم   خدا را به حق من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم،آدم

 و اما اینکه .»قسم داد پس خداوند توبه او را پذیرفت و او را آمرزید
مورد  فرمودید مگر ابوطالب پیامبر بوده است که به او وحی شود؛ نیز بی

 ه است در حالی که  وحی شد هما به مادر موسی و زنبور عسلاست زیر
  . کدام پیامبر نبودند هیچ
  هاي ما موجود است؟ آیا خبري در این زمینه در کتاب: شیخ
هنگامی «:  کهاند علماي شما از عباس بن عبدالمطلب نقل نموده: واعظ

که علی متولد شد، جناب ابوطالب و فاطمه بنت اسد به کوه ابوقبیس 
ناگهان . رفتند و از خداوند متعال نامگذاري طفلشان را خواستار شدند

رنگ به دست ابوطالب رسید که  صدایی از آسمان بلند شد و لوحی سبز
شما را به : مضمون این اشعار آن است که. در آن اشعاري نوشته شده بود

اسم . اي که منتخب و مرضی من است اختصاص دادم فرزند پاك و پاکیزه
پس . ا از جانب خداي اعال، علی بگذار که مشتق از اسم علی اعالستاو ر

ابوطالب به سجده افتاد و به شکرانه این نعمت عظمی، ده شتر قربانی 
   2.»نمود

اما اینکه فرمودید بنا به فتواي فقهاي شیعه ذکر نام علی در اذان و اقامه 
بیان تمامی فقهاي ما . واجب است نیز حاکی از عدم اطالع شماست

                                                
 8 همان مأخذ، موده- 1
  56 ینابیع الموده، سلیمان بلخی حنفی، باب- 2
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جزء اذان و اقامه نیست  که شهادت بر والیت امیرالمؤمنین اند داشته
از این مقوله نیز بگذریم و برگردیم . ولیکن مستحب و بسیار مطلوب است
فضیلت .  بودالسالم علیهالمؤمنین علی  بر سر مطلب که ذکر فضایل امیر

 به قدري آن. دیگر آن حضرت شدت زهد و تقواي آن وجود مبارك است
سرور در این زمینه در اوج بود که دشمن درجه یک ایشان یعنی معاویه 

 حال .»اند زنان عالم از اینکه مثل علی را بزایند عقیم« :ملعون گفته است
  .فرمایید از حضورتان سؤالی داشته باشم میاگر اجازه 
  .کنم بفرمایید میاستدعا : شیخ
طلبی را در مورد  و جاهل هواپرستی احتماآیا با این اوصاف، شما : واعظ

  دهید؟ می السالم علیهامیرالمؤمنین علی 
  .طالقه کرد  وجهه کسی است که دنیا را سه اهللا علی کرم. ابداً: شیخ
پس چه دلیلی داشت که ایشان راضی به خالفت ابوبکر نشد و تا : واعظ

در مورد علی ل هواپرستی احتمااگر . شش ماه از بیعت با او امتناع فرمود
  ابوبکر نرفت؟  پس چرا ایشان زیر بار حکومت؛ روا نیستالسالم هعلی

گویید علی راضی به خالفت ابوبکر نبوده  میکنم که چرا  میتعجب : شیخ
 که ایشان با کمال رضایت دست بیعت به اند ما گفته  همه علماي! است

  .خلیفه ابوبکر داد
اید؟  از یاد بردهام  گویا هرچه را در جلسات قبل گفته! تعجب نکنید: واعظ

 که علی بعد از شش ماه اند علماي خودتان به این حقیقت اعتراف نموده
  .بیعت کرد ابوبکر با اجباراً
خودشان در آن موقع . یک جهتی داشته است حتماًدر این صورت : شیخ
اینک به ما چه مربوط است که در امر . کنند میدانستند که چه   میبهتر 

  .بعد از هزار و سیصد سال دخالت کنیمبزرگان و اختالف آنها 
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فرد مسلمانی مکلف است که با تحقیق و بررسی راه  هر!! عجب: واعظ
مبعد از وفات نبی . حقیقت را یافته و از آن پیروي نماید  اسالم مکرّ

توانست به  می فقط یکی از آنها مسلماًصحابه به دو فرقه تقسیم شدند که 
  .این جریانات نداریماي جز بررسی   لذا چاره،حق باشد
 با توجه به شجاعت ؟یعنی خالفت خلیفه ابوبکر بر حق نبوده است: شیخ

عت کند و به نماز نمود نه اینکه بی می بایستی قیام پسبی نظیر علی 
  .ایشان حاضر شود

 بر طبق عقیده شیعه، انبیا و اوصیا مطابق فرامین و دستورات ،اوالً: واعظ
، مطابق حق بوده است اند ر موردي جنگ کرده داگر. نمودند میالهی عمل 

هم مطابق حق و   بازاند و چنانچه در موضعی دیگر صلح را اختیار کرده
اي   در نامهالسالم علیهامیرالمؤمنین علی . طبق دستور پروردگار بوده است

کردم که عرب  می باور ن،سوگند به پروردگار« :دنویس میبه مردم مصر 
 امر خالفت را از اهل بیت او برگردانده و وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولپس از 

من گردید اقبال مردم به آن چیزي که باعث رنجش . دبسپاربه دیگري 
مردم با وي بیعت کردند اما من دست خود را از بیعت . ابوبکر بود

بازداشتم تا زمانی که دیدم گروهی از مردم از دین محمد برگشته و 
که  پس براي یاري اسالم بپاخاستم چرا. اند دهدرصدد انهدام آن برآم

فوت والیت و حکومت   در دین اسالم براي من از مصیبتشکافمصیبت 
 با 1.» استتر میشدنی است بزرگتر و عظ بر شما که همچون سرابی زایل

 که سکوت و تسلیم آن حضرت ناشی شود میتوجه به همین نامه روشن 
 بلکه نگرانی از زوال دین و ؛وده استاز رضایت ایشان از حکومت آن دو نب

                                                
 164، ص4الحدید،ج ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 1
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بینیم آن  میلذا در تاریخ . تفرقه امت اسالم او را مجبور به این عمل نمود
محضرت پس از گذشت شش ماه از وفات نبی   اسالم و بعد از اینکه مکرّ

بارها و بارها مخالفت خود را در قالب احتجاج به گوش مردم رسانید 
 هنگامی که آن حضرت ، تاریخنقلبنا بر . یدمجبور به بیعت با ابوبکر گرد

بردند و شمشیر برهنه را باالي سر او نگاه داشته و او  می به مسجد را جبراً
اکرم نموده و همان کردند رو به قبر شریف پیامبر  میرا مجبور به بیعت 

 را به پیامبر کلماتی که هارون خطاب به برادرش حضرت موسی گفت
 این امت مرا تنها گذارده و مرا !خدا رسول يا« :اکرم عرضه داشت که

 این جریان را رسول .»خواهند مرا به قتل برسانند میضعیف نمودند و 
! یا علی« :آن حضرت به امیرمؤمنان فرمود. بینی فرموده بود  اکرم پیش

 و زود است که بعد از من با تو از در اند ها در دل انباشته امت از تو کینه
تو را امر . رد شوند و آنچه در دل دارند را بیرون بریزندخدعه و نیرنگ وا
 با .»کنم تا خداوند تو را جزاي خیر عنایت فرماید میبه صبر و تحمل 

توجه به این مطلب واضح است که امیرالمؤمنین علی ریاست و حکومت را 
کردن   لذا اگر صالح دین خدا در رهااست  خواسته میهم براي خدا 

کند و اگر صالح دین در تصدي حکومت  مین کار را حکومت است او ای
 :فرماید میآن حضرت در خطبه شقشقیه . کند میاست باز هم او چنین 

سوگند به خداوند که پسر ابی قحافه خالفت را مانند پیراهنی به تن کرد «
دانست جایگاه من براي این امر بسان قطب و محور  میو حال آنکه او 
رف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر علوم و معا. آسیاب است

. رسد میاي در فضاي علم و دانش به اوج رفعت من ن  و هیچ پرندهشود می
با وجود این، من جامه خالفت را رها کردم و به این اندیشه فرو رفتم که 

دست به شمشیر برم و حق خود را بستانم یا راه صبر و بردباري را آیا 
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همانا یافتم که صبر کردن .  کور صبر کنمبرگزینم و بر این تاریکی
پس صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خاشاك . خردمندي است
دیدم تا آنکه اولی راه  میمیراث خود را به تاراج رفته . در چشمان داشتم

  .»خود را به انتها برد و خالفت را به آغوش دومی افکند
لکه از سید رضی است و  ب؛این خطبه مربوط به حضرت علی نیست: شیخ
  . آن جناب هیچ شکایتی از خلفا نداشتاالّ

 بزرگان از علماي خودتان اقرار دارند که این طرز بیان منحصراً: واعظ
جمع کثیري از اهل علم و .  استالسالم علیهمربوط به امیرالمؤمنین علی 

  . اند ادب قبل از والدت سید رضی این خطبه را روایت نموده
این خطبه را در کتابی که تاریخ تصنیف آن «: نویسد یمخشاب  ابن

 عالوه بر این دالیل، 1.»ام دویست سال قبل از والدت رضی است دیده
  به خلیفه، منحصرو از دالسالم علیهدلتنگی و ناراحتی امیرالمؤمنین علی 

 بلکه در سایر خطب و کلمات ایشان نیز ثبت و ضبط ؛این خطبه نیست
قسم به آن خدایی که غیر از او «: قل شده استاز آن حضرت ن. است

خدایی نیست بدرستی که من در شاهراه حق هستم و مخالفان من در 
  2.»پرتگاه سقوط قرار دارند

 ها به فردا دانید بقیه صحبت میچون زمان گذشته است اگر صالح : شیخ
  . شود موکولشب

  
  

                                                
  الحدید به نقل از ابن خشاب  ابی شرح نهج البالغه، ابن 1-
  561، ص2ید، جالحد ابی  شرح نهج البالغه، ابن- 2
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  1نهم شب
  

 است لذا جمعیت السالم علیهاعبداهللا الحسین امشب، شب میالد حضرت اب
 نواب عبدبیشتري تشریف آوردند و بعد از صرف شربت و شیرینی آقاي 

  .القیوم خان شروع به صحبت نمودند
 اولین سؤال را من مطرح در ابتداي جلسه و به خاطر اینکه فضولتاً: نواب
ی برسانم به عرض حضرتعال. کنم میکنم؛ از بزرگان مجلس عذرخواهی  می

صبح یکی از فرزندان من که مشغول تحصیل علم است از استاد که امروز 
کاملی بر قرآن و آیات شریفه و ي  خود نقل کرد که خلیفه عمر احاطه

به حدي که حتی علی بن است معانی و مسائل فقهی اسالمی داشته 
ن خواستم ببینم که آیا حرف ای می. کرده است میابیطالب نیز به او رجوع 

در واقع گویند  میاستاد مستند است یا خیر؟ آیا همچنان که علماي ما 
   زمان در مراتب علم و عمل بوده است؟ي عمر نادره خلیفهنیز 
نه . ها را از کجا آورده است دانم که این شخص، این حرف میمن ن: واعظ

. هیچ یک از علماي خودتان و نه حتی خود عمر چنین ادعایی را ندارند
. رساند میهاي شیعه و سنی وجود دارد خالف این مطلب را  ر کتابآنچه د

که خلیفه عمر به طور کل عاري از مدارج علمی و فقهی تاریخ گواه است 
 و السالم علیهبوده است و در مواقع احتیاج دست به دامان امام علی 

  .شده است میفقهاي مدینه 
چیزي نوشته شده در کجا چنین ! زنید؟ میاین چه حرفی است که : شیخ
  است؟

                                                
  شب دهم در کتاب مرجع-1
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 شب هر چنددر این ! آرام باشید! کنم عصبانی نشوید میخواهش : واعظ
وقت به من اهانت کردید و ما را کافر و رافضی و اهل بدعت خواندید هیچ 

پس دیگر جا ندارد که شما ناراحت شوید و . نگفتم و عصبانی نشدم
  .پرخاش کنید

احاطه نداشته  مسائل علمی گویید خلیفه عمر بر میبه چه دلیل : شیخ
  ؟است
حمیدي در جمع بین . هاي خودتان است دالیل ما از البالي کتاب: واعظ

روزي خلیفه عمر در مقابل اصحاب « :الصحیحین نقل نموده است که
صد  اي خواند و گفت که اگر کسی مهر زنش را بیشتر از چهار خطبه

گیرم و  میر را از او کنم و زیادتی مه میدرهم قرار دهد بر او حد جاري 
 !اي عمر: زنی از آن میان صدا زد!! کنم می مسلمین المال بیتداخل در 

: زن گفت! کالم خدا: کالم تو اولی به قبول است یا کالم خدا، عمر گفت
اگر خواستید زنی را رها  :فرماید میمگر نه این است که خداي متعال 

اید البته نباید   کردهکرده و زن دیگري بگیرید و مال بسیاري مهر او
عمر از شنیدن این آیه و حاضرجوابی آن  .چیزي از مهر او بازپس گیرید

تر و داناتر از عمر هستید حتی زنان   شما فقیهمتما: زن مبهوت شد وگفت
   1.»مخدره در حجله ها

اي را نزد عمر  زن حامله«:  نقل کرده است کهاحمد بن حنبلهمچنین 
علی .  پس عمر فرمان رجم او را داد؛نا کردآوردند؛ او اعتراف به ز

تواند نافذ باشد نه بر  میحکم تو بر خود او :  به خلیفه فرمودالسالم علیه
آري : عمر گفت. گناه است و قتل وي جایز نیست  چرا که بچه بی اوطفل
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بدرستی که زنان عالم عاجزند از اینکه مثل علی را بزایند و اگر علی نبود 
خدایا « :گفت می مکرراً از عمر نقل شده است که .»ودعمر هالك شده ب

علماي شما در بعضی از  1.»مرا در مشکلی قرار مده که در آنجا علی نباشد
کتب خود قریب به صد موضع از خطاها و اشتباهات خلیفه را نقل 

مقام قدس علی باالتر .  که وقت مجلس اقتضاي ذکر آنها را ندارداند کرده
لوال علی لهلک «ي  جمله. احدي از صحابه مقایسه گردداز آن است که با 

 تکیه کالم عمر بوده است که در بیش از هفتاد مورد این کالم ضبط »عمر
ام این است که خلیفه  اي که من در مطالعاتم بدان رسیده  نکته.شده است

اي که  عمر از لحاظ علمی در درجات پایینی قرارداشته است به گونه
از او در تشخیص احکام دینی اي علمی فاحشی گاهی اوقات خطاه

  .زد میسر
آیا ممکن است خلیفه در احکام دینی . کنید میخیلی بی لطفی : شیخ

  دچار اشتباه شده باشد؟
 هاي علماي خودتان چنین واقعیاتی را در کتاب!! تقصیر من نیست: واعظ
  . و من فقط ناقل این واقعیات هستماند  منعکس کردهخود
  .مکن است شاهد مثالی براي این ادعایتان بیاوریدآیا م: شیخ
بیش از صد نمونه در کتب خودتان وجود دارد که به دلیل کثرت : واعظ

در زمان عمر مردي نزد او . کنم می بسندهفقط به ذکر یک نمونه جالب 
 چه بکنم؟ عمر ؛ام و آبی نیافتم که غسل کنم من جنب شده: آمد و گفت

 عمار که حاضر در مجلس بود رو !ي نماز نخواناگر آبی پیدا نکرد: گفت
 آیا یادت نیست که در یکی از سفرهاي !اي عمر: به عمر کرد و گفت
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پیامبر من و تو احتیاج به آب پیدا کردیم؛ چون آبی در دسترس نبود تو 
نماز نخواندي و من گمان کردم که تیمم بدل از غسل آن است که تمام 

زمانی که به . ن کردم و نماز خواندمبدن را به زمین بمالم پس چنی
مخدمت نبی   رسیدیم ایشان فرمودند که در تیمم همین مقدار کافی مکرّ

پس . بکشید و بر پیشانی و پشت دستها است که دو دست را بر زمین زده
اي عمار از خدا : گویی؟ عمر پاسخ داد میچرا اکنون چنین  !اي عمر
 این عمر افقه است یا کسی که آقایان خود قضاوت کنند که آیا!! بترس

 فقها را او» سلونی قبل ان تفقدونی« نداي باب مدینه علم نبوي است و
علم را کنار ي  صفانه و عقالیی بود که باب مدینهیا منمبهوت کرده است؟ آ

شده است را به رهبري  میدرگم  سرعلمی گذارده و کسی که در جزئیات 
   امت برگزینند؟

 قبول دارم السالم علیهرا در خصوص فضایل علی من بیانات شما : شیخ
خواهم این را بگویم که چه عیب دارد که ما با هم از در صلح و  میلیکن 

آیا غیر از این است که علی . صفا درآییم و اختالفات را کنار بگذاریم
 با کمال میل و رغبت دست بیعت به خلفاي راشدین داد و به السالم علیه

  خود او برتري و حق. تر شویم  ما باید کاسه از آش داغچرا. آنها کمک کرد
؟ چرا به همان نپذیریمبا دل و جان پذیرفت پس چرا ما تقدم خلفا را 

آیند در  می، شیعیان ناند سنت در کنار هم صورت که مذاهب چهارگانه اهل
کنید؟ ما هم قبول داریم که علی  میکنار ما باشند؟ چرا شما از ما دوري 

تر و   ولی این را بپذیرید که ابوبکر مسن؛فقه بوده استاعلم و ا
علی جوانی نورس بوده است که توانایی . سیاستمدارتر از او بوده است

 بعد از بیست و پنج سال که به خالفت حتی ؛خالفت را نداشته است
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 عدم سیاست، موجبات خونریزي و انقالبات را فراهم ي به واسطه ،رسید
  .ود او هم به واسطه تیغ ابن ملجم لعین از پا در آمدآورد و در آخر کار خ

. اي سارق برخوردند اي از زوار در بین راه به دسته قافله: گویند می: واعظ
در بین این . ن آنها را اسیر و اموالشان را بین خود تقسیم کردندیسارق

مردي از دزدان  کفنی مرغوبی بود که سهم پیري  اموال، قطعه پارچه
این کفن مال کیست؟ زائري پاسخ : د رو به اسرا کرده و گفتدز. گردید
آن را به من ببخش تا حالل باشد که آن را :  دزد گفت؛از من است: داد

 ولی این کفن را ،تمام اموالم مال شما باشد:  زائر گفت؛کفن خود کنم
 پیرمرد سارق شالق را ؛ دزد هر چه اصرار کرد زائر راضی نشد؛دهم مین

زنم تا آن را  گفت آن قدر می میجان زائر بیچاره افتاد و کشید و به 
آن بیچاره قدري که تازیانه خورد فریاد برآورد که !! ببخشی و راضی شوي

گویید  می به چه دلیل !آقاي محترم!!! آقا حالل باشد، از شیر مادر حالل تر
امیرالمؤمنین با میل و رغبت راضی به خالفت خلفا گردید؟ آیا آتش به 

؛ آیا او را سر برهنه به سمت مسجد کشانیدن؛ آیا شمشیر ب خانه زدندر
برهنه بر سر او گرفتن و تهدید به قتل کردن مناسبتی با رضایت قلبی 

ایم و کشمکش هاي بیهوده  چرا ما به جان هم افتاده: و اما فرمودید!! دارد؟
اهل سنت  بلکه این آقایان ؛ایم کنیم؟ ما به جان کسی نیفتاده میرا دنبال 
 که هر زمان دستشان رسیده است به جان شیعیان افتاده و جان و اند بوده

دیگري که ي  نکته. اند رسانده میمال آنان را مباح دانسته و آنها را به قتل 
ما نیز مخالف با !! فرمودید این بود که بیاییم و همه با هم یکی شویم

که اتحاد حول محور حق بل!! اتحاد و یکی بودن نیستیم اما نه هر اتحادي
از روي تحقیق باشد عقاید دینی بایستی . و عدالت که علی و اوالد اوست

کنید که از  میطبق کدام مالك عقلی و شرعی ما را مجبور . نه تقلید
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 کردند پیروي عملبرخی از صحابه که برخالف دستور خدا و رسول 
وند که واحد است اگر بر سر یک موضوعی، میلیاردها انسان با خدا!! کنیم؟

دهید؟ آیا  میو تک است اختالف پیدا کنند حق را به کدام طرف 
توانید به صرف اینکه اکثریت با انسانهاست، حرف خدا را کنار  می

خدا در خصوص جانشینی پیامبر  رأي دانید که نظر و میآیا ن!! بگذارید؟
د که کنی میآیا شما تصور !! خالف آن چیزي است که شما بدان قائلید؟
؟ خدا ام کرده ورانه انتخابکمن از روي تقلید از پدرانم مذهب تشیع را کور

 بلکه بارها و بارها مطالعه کردم؛ ،گیرم که چنین نبوده است میرا گواه 
دقت کردم؛ کتاب ها را زیر و رو کردم؛ از حق استمداد کردم تا باالخره به 

یش بگیرد و از خدا هر فردي که راه تحقیق را در پ. حقیقت رهنمون شدم
الحق من ربک فال تکونن من «. رسد میمدد جوید ناگزیر به همین راه 

 از احمد بن حنبلاي اثبات این ادعا به حدیثی که امام بر » الممترین
آن حضرت .  نقل کرده است دقت کنیدوآله علیه اهللا ی صلّرسول اکرم

سک به آن هرگز  آیا شما را به چیزي که با تم!اي جماعت انصار« :فرمود
: ؛ فرمودندخدا رسول ايچرا : شوید راهنمایی نکنم؟ گفتند میگمراه ن

 علی است پس او را دوست بدارید و تکریمش کنید و از او ، چیزآنهمانا 
همانا او با قرآن است و قرآن با اوست و او شما را به طریق . پیروي کنید

، خبري بود که فتمگ آنچه .کند میهدایت و نه طریق ضاللت راهبري 
 مکتب تأیید از این قبیل اخبار که در .»ده استآور من رايجبرئیل ب

 ولی حتی یک حدیث معتبر از رسول ؛ماست در کتابهاي شما پر است
اکرم نقل نشده است که در آن دستور به تبعیت از ابوبکر و عمر و عثمان 

لی پیروي از عبا این حال بر اساس چه دلیلی ما . داده شده باشد
و اما اینکه !!  و اوالد او را کنار بگذاریم و پیرو دیگران گردیمالسالم علیه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 خالصه اي از کتاب شبهاي پیشاور  178

شیعه هم مانند مذاهب اربعه در کنار ایشان باشد، این حرفی : فرمودید
 از یک طرف شیعیان .کنید می به آن عمل ناصالًزنید اما  میاست که شما 

القتل  را واجبخوانید و حتی در بعضی موارد آنها  میرا کافر و مشرك 
  !!آیید در کنار هم باشیم میگویید چرا ن میدانید و از سوي دیگر  می

 سجده بر تربت، این همه سر و صدا راه  مثلوقتی بر سر یک حکم فقهی
ید؛ دیگر چه جایی براي رفاقت و نام میپرست  اندازید و شیعه را بت می

  !ماند؟ میدوستی باقی 
ها  لمانان عمل کنید تا این حرف مسي شما هم مثل بقیه! وبخ: شیخ

  .پیش نیاید
شما که حتی یکدیگر را در برخی موارد تکفیر   اربعه ائمه مگر: واعظ
گویید ما هم مثل دیگران  می که به ما اند ، مثل هم عمل کردهاند کرده

  !عمل کنیم؟
 با هم اختالف دارد و این اختالفات، هیچ مشکلی فتاواي فقها طبعاً: شیخ
  زیرا هر کسی که از یکی از این امامان پیروي کند قطعاً؛کند میایجاد ن
  .جور استأمثاب و م
به چه دلیل تبعیت از . شما را به خدا قسم منصفانه قضاوت کنید: واعظ

 ولی پیروي از امام ؛ و شافعی داراي اجر و ثواب استاحمد بن حنبل
 بلکه کفر و ؛دارد نه تنها ثواب نالسالم علیه و امام باقر السالم علیهصادق 

کنید؟ اعتقادات شما از  میچرا این گونه قضاوت !! شرك هم هست؟
 که عدل قرآن السالم علیهعجایب روزگار است زیرا تبعیت از اهل بیت 

 فتاواي مخالف  ولی پیروي از افرادي که گاهاً؛دانید میهستند را شرك 
ما لکم کیف . دانید می را داراي ثواب و اجر اند نص صریح قرآن داشته

  !تحکمون
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  اربعه بر خالف قرآن است؟ فتواي کدام یک از ائمه: شیخ
یدیکم أفاغسلوا وجوهکم و( :بر طبق نص صریح قرآن مجید: واعظ
 دستور الهی 1)لی الکعبینإرجلکم أرافق وامسحوا برؤسکم و ملی الإ

سل غیر از مسح است و این یک غَ. در وضو مسح پاست و نه شستشوي آن
 است که حتی امام فخر رازي که از بزرگان علماي اهل سنت امر واضح

فقهاي اهل تسنن بر خالف ي  همه. است نیز نتوانسته است منکر آن شود
تر هم در   البته از این عجیب.اند نص صریح قرآن فتواي به شستن پا داده
برخی از ایشان مسح بر چکمه و . میان فتاواي ائمه اهل سنت وجود دارد

طبق این نظر، مسح کردن بر پا مبطل وضو است . دانند میجایز جوراب را 
  !!بر چکمه صحیح استکردن ولی مسح 
  !شما شیعیان نیز فتاواي بسیار زشت و موهنی دارید: شیخ
  !کدام یک از فتاواي ما زشت است؟: واعظ
 شما قطعاتی از خاك کربال را به شکل بت درآورده و آن را همیشه :شیخ

  .دانید میکردن بر آن را واجب رید و سجده همراه خودتان دا
براي شما که یک فرد عالم و اهل تحقیق هستید، شایسته نیست : واعظ

این را بدانید که روزي فرا خواهد رسید که . که خاك پاك را بت بنامید
. ها را در پیشگاه عدل الهی از شما خواهیم گرفت جواب تمام این تهمت

  .دانند می خاك را واجب نهیچ یک از فقهاي ما سجده بر
دارید و بر آن سجده  می پس چرا قطعات خاك کربال را با خود بر: شیخ
  کنید؟ می
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چون طبق دستور قرآن مجید، باید بر زمین پاك سجده کنیم؛ لذا : واعظ
 اما ؛کنیم میدر مواقعی که به زمین پاك دسترسی نداریم از مهر استفاده 

 دیگر هیچ نیازي به مهر ،باشددر دست اگر در جایی باشیم که زمین پاك 
  .نداریم
بینیم که شیعیان قطعات خاك کربال را به صورت مهر  میما : شیخ
  .دانند که بر آن سجده کنند  میسازند و واجب  می

 بلکه مستحب مؤکد است و ؛سجده بر خاك کربال واجب نیست: واعظ
   . بسیار بسیار فضیلت دارد

خاك کربالست که سجده بر آن داراي اي در  چه خصوصیت ویژه: شیخ
  فضیلت بسیار است؟

 خدا رسولطاهرین و حتی مورد توجه ي  این خاك مورد توجه ائمه: واعظ
 را رسول اکرم« : کهاند بیهقی و حاکم از ابن عباس نقل کرده. بوده است

آن .  را بر دامن گرفته بودالسالم علیهدر حالی که حضرت حسین دیدم 
از ایشان . گریست میگی را در دست گرفته بود و حضرت خاك سرخ رن

جبرئیل براي من خبر آورد که این : این خاك چیست؟ فرمود: پرسیدم
 این خاك را از آن زمین برایم پس ؛کشند میحسینم را در زمین عراق 

 و اما مطلب دیگري که گفتید این بود که چون ابوبکر مسن و .»آورد
 لذا وي احق به احراز ؛ بودالسالم علیهلی سیاستمدارتر از امیرالمؤمنین ع

 اهانتی بزرگ به خدا و پیامبر این گفته شما تلویحاً!! خالفت بوده است
توانند خلیفه تعیین  میگویید که مردم بهتر از خدا و پیامبر  میشما . است
موریت أدر سال نهم هجرت براي ابالغ آیات سوره برائت که یک م!! نمایند

؛ سپس بر طبق دستور فرموددر ابتدا ابوبکر را تعیین پیامبر مهم بود 
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 را براي السالم علیهخداوند متعال وي را عزل نموده و امیرالمؤمنین علی 
  .این مهم برگزید

پیامبري که جمیع افعال و اقوالش از جانب خداست؛ : الحی عبد سید
ر کرد که در موأ بلکه ابوبکر را م؛مور نکردأ را مالسالم علیهچرا از ابتدا علی 

  .نتیجه پیام برسد و ابوبکر پیرمرد از وسط راه برگردد
.  داردخدا رسولنگري و حسن رهبري  این مسئله حکایت از آینده: واعظ

 را السالم علیه امیرالمؤمنین علی وآله علیه اهللا یصلّ خدا رسولاگر در بدو امر 
مؤمنین را بر توانستند برتري امیرال میآیندگان ن نمود، میمور ابالغ أم

گاه با  داشتند هیچ میاگر مردم عهد پیامبر به این نکات دقت . بیابندابوبکر 
خوانیم  میدر تاریخ . دادند می تن به بیعت با ابوبکر نالسالم علیهوجود علی 

 :پس از عزیمت ابوبکر، جبرئیل نازل شد و پیام پروردگار را آورد کهکه 
 هیچ فردي نیست جز خودت یا تو شایستهي  ابالغ رسالت از ناحیه«

 علی وآله علیه اهللا ی صلّلذا رسول اکرم .»مردي که از خودت باشد
 :و اما اینکه گفتید. راه برگرداند  را فرستاد و او ابوبکر را از نیمهالسالم علیه
 جوان و کم تجربه بود و توانایی خالفت را نداشت و السالم علیهعلی «

سال به خالفت رسید، نتوانست کشور هنگامی که پس از بیست و پنج 
ها و انقالبات زیادي را  خوبی اداره کند و در نتیجه خونریزيه اسالم را ب
   . استجالله اهللا جل خود یک توهین دیگري به ساحت قدس .»موجب شد

 اگر  سیاستمدار بود یا خیر؟السالم علیهخواهیم ببینیم که آیا علی  می
 آن که استفاده از تمامی اهرم ها اعم از  معناي متداول،منظور از سیاست

؛ باشد ، میدروغ و خیانت و حیله و قتل و سرکوب براي حفظ قدرت است
ا و بیزار از  نه تنها علی بلکه پیامبر نیز این سیاست را نداشت و مبرّ!آري
گونه سیاستمدارها بود و به دلیل ترس از خدا چنین سیاستی را    این
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از همه سیاستمدارها  توانست  یقیناً میخواست می اگر خواست و االّ مین
؛ اما اگر منظور از سیاست، فن کشورداري بر اساس عمل کندباالتر و برتر 

 پیامبر و علی سیاستمدارترین مسلماًعدالت و رضایت پروردگار باشد؛ 
  پیامبر اکرم، با همین سیاست.باشند میافراد بشر از آدم تا انقضاي عالم 

 ظرف مدت کوتاهی تمامی قبایل وحشی و دور از تمدن وآله یهعل اهللا یصلّ
  . پایه ریزي کرداي مقتدر را را تحت مدیریت و نظام واحد درآورد و جامعه

رخ داد ناشی از عدم  السالم علیهامیر و اما انقالباتی که در دوران حکومت 
 بوده هایی  بلکه ناشی از انحرافات و کژي؛سیاست آن حضرت نبوده است

 . که در مدت بیست و پنج سال توسط خلفا در جامعه پدید آمدستا
 تربیت السالم علیه مردم را بر اساس کینه و عداوت با علی ،سران حکومت

 به خالفت السالم علیهنخستین روزي که امیرالمؤمنین علی . کردند
زمان از در مسجد  زادگان آن بزرگ و بر فراز منبر بود یکی از برگزیده شد

کور شود : با صداي بلند گفت. شد و آن حضرت را روي منبر دیدوارد 
سیاست !! چشمی که به جاي خلیفه عمر، علی را بر فراز  منبر ببیند

 عمر و عثمان اختالف طبقاتی شدیدي را در خلفاي سه گانه خصوصاً
وجود آورده بود و گروهی را به عنوان اشراف پدید آورده بود که ه جامعه ب

پس از به حکومت . کردند میدي را از حکومت دریافت امتیازات زیا
راه حکومت شدند و فتنه  طبقه سد همین السالم علیهرسیدن امیرمؤمنان 
  .هایی را پدید آوردند

یابید که اولین فتنه و آشوب توسط عایشه  میاگر به تاریخ مراجعه کنید 
  او،لاین زن سوار بر شتر شد و بر خالف دستور خدا و رسو. صورت گرفت

سران ي  هاي بعدي نیز از ناحیه  جنگ.هاي بسیار گردید  خونریزيسببم
 و حنبل احمدبنامام . منافقین و معاندین بر آن حضرت تحمیل گردید
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 نقل وآله علیه اهللا ی صلّابوعبدالرحمن نسائی حدیثی را از رسول اکرم
یرمؤمنان این علی ام! سلمه  اي ام« :سلمه فرمود  آن حضرت به ام. اند کرده

و سید مسلمانان و مخزن علوم من و وصی من و باب علم من و در دنیا و 
آخرت برادر من است و در مقام اعال همراه با من است و اوست که با 

 مراد از ناکثین، طلحه و زبیر .»کند میناکثین و قاسطین و مارقین جنگ 
مارقین خوارج و عایشه و مراد از قاسطین، معاویه و اتباع او و منظور از 

  .باشد مینهروان 
 خدا رسول صحابه منتظر اي از  عده با« :سعید نقل شده است که از ابو
سوي ما ه  ب؛آن حضرت در حالی که بند نعلین ایشان پاره شده بود. بودیم
 مشغول السالم علیهامیرمؤمنان . دسپر السالم علیه نعلین را به علی . آمد

به :  رو به ما کرده و فرمودوآله علیه اهللا ی صلّپیامبر. دوختن نعلین شد
کفار و مشرکین بر اساس ظاهر قرآن جنگ کردم،  همان صورت که من با
آیا آن : ابوبکر گفت. ویل قرآن جنگ خواهد کردأیکی از شما براساس ت

آیا من آن فرد خواهم بود؟ : عمر گفت! خیر: شخص من هستم؟ فرمود
توجه به این با  1.»نعلین من استخیر ولیکن آن شخص، دوزنده : فرمود

. حدیث، جنگهاي امیرالمؤمنین مورد تصویب خدا و پیامبر بوده است
 همان مشی و مرام و سیاست السالم علیهمشی و مرام و سیاست علی 

 آنکهچرا چنین نباشد و حال .  بوده استوآله علیه اهللا ی صلّاهللا رسول
بوي و عالم به غیب و شهود  باب مدینه علم نالسالم علیهامیرالمؤمنین 
  !بوده است؟

                                                
 59، ص11الموده، سلیمان بلخی حنفی، باب  ینابیع- 1
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معناي این جمله که علی عالم به غیب و شهود بوده است را : شیخ
  . بیشتر توضیح دهیدلطفاً. نفهمیدم
غیب یعنی احاطه به بواطن امور و آگاهی بر اسرار پوشیده علم به : واعظ

  عالم و امور غیبیه
. شیعه را بیان کنیداز شما انتظار نداشتم که عقاید باطل غالت : شیخ

  .علم به غیب از مختصات ذات باریتعالی است و احدي با او شریک نیست
  .ما مطابق نص صریح قرآن مجید استي  عقیده: واعظ
شما نص صریح قرآن است و با دالیل قرآنی ي   عکس عقیدهاتفاقاً: شیخ
  .توان اثبات کرد که علم غیب مختص خداوند متعال است می

  .شوم اگر تعدادي از این آیات  و دالیل را بفرمایید یمممنون : واعظ
از این به چند نمونه تنها  آیات زیادي در قرآن داریم که من :شیخ

وعنده مفاتح ( :فرماید می سوره انعام 6ي  در آیه .کنم میاشاره مجموعه 
قول أوال ( :فرماید میهود   سوره31ي   و در آیه1)هو الإالغیب ال یعلمها 

 : سوره نمل65ي   و در آیه2)علم الغیبأ خزائن اهللا وال ىلکم عند
 179ي   و در آیه3)ال اهللاإالغیب  رضال یعلم من فی السموات واأل قل(

با  4)وما کان اهللا لیطلعکم علی الغیب( :عمران آمده است آلي  سوره

                                                
 . کلید خزائن غیب نزد خدا است و کسی جز خدا بر آن آگاه نیست- 1
یم من به شما که خزائن خدا نزد من است و نه مدعیم که از علم غیب حق آگاهی گو  و نمی- 2

 .دارم
 . بگو که در همه آسمانها و زمین جز خدا کسی از علم غیب آگاه نیست- 3
 . خداي متعال همه شما را از سر غیب آگاه نسازد- 4
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 نیز نفی علم وآله علیه اهللا ی صلّممکرتوجه به این آیات حتی از شخص نبی 
  !السالم علیهه است تا چه رسد به علی غیب شد
اگر ما بخواهیم معانی آیات قرآن را به خوبی بفهمیم ناگزیر الزم : واعظ
اي  اول آیهبه آیات قرآن را کنار هم بگذاریم و یا الاقل اگر ي  آید همه می

  .نیمببییم؛ آخر همان آیه را هم کن میاستشهاد 
  منظورتان چیست؟: شیخ
اي که از سوره آل عمران قرائت کردید، آمده  مین آیههي  در ادامه: واعظ
بعد از ي  و نیز چند آیه 1)ولکن اهللا یجتبی من رسله من یشاء( :است
الغیب  نباءأتلک من ( :فرماید میهود قرائت کردید ي  اي که از سوره آیه

در  و2)نت وال قومک من قبل هذاألیک ما کنت تعلمها إنوحیها 
 :عمران از قول حضرت عیسی آمده است که آلي   از سوره43ي  آیه

بر طبق این آیه حضرت عیسی  3)کلون وما تدخرونأنبئکم بما تأو(
. کرده است و در این ادعایش صادق نیز بوده است ادعاي علم غیب 

 این است که علم غیب شود میها گرفته   بندي اي که از این جمع نتیجه
تعال بر طبق حکمت و مشیت  ولی خداوند م؛ مخصوص پروردگار استذاتاً

لذا علم غیب . کند میخود از این علم به برخی از برگزیدگان خود افاضه 
  .خدا ذاتی و علم غیب انبیاء و خلفا افاضی است

 پیغمبر بوده است که به او هم از این علم افاضه السالم علیه آیا علی: شیخ
   ؟شده باشد

                                                
 .ت برگزیند ولیکن براي این مقام از پیغمبران خود هر که را مشیت او تعلق گرف- 1
 . از اخبار غیب است که پیش از آنکه ما به تو وحی کنیم تو و قومت هیچ از آن آگاه نبودید- 2
 .کنید خورید و چه ذخیره می هایتان چه می  و به شما از غیب خبر دهم که در خانه- 3
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دادند، مطلب به  میخود اگر آقایان محترم قدري توسعه به فکر : واعظ
  .شد میخودي خود آشکار 

!! اهللا فکرتان باز است اگر فکر ما کوتاه است؛ شما که بحمد: شیخ
کنید؟ آیا جز  می اثبات علم غیب السالم علیهبفرمایید چگونه براي علی 

  پس لزوماً؛این است که اگر بایستی خلفاي پیامبر علم غیب داشته باشند
بودند در حالی که  میبایست عالم به علم غیب  میخلفاي راشدین هم 

  .هیچ کدام از آنها چنین ادعایی نداشتند
ي  ما هم عقیده داریم که همه. مطلب صحیحی را گوشزد کردید: واعظ

 عالم به علم غیب باشند و السالم علیهخلفا بایستی مثل امیرالمؤمنین 
انند به مانند تو میالبته همین طور هم هست چرا که در غیر این صورت ن

 تمامی زحمات  تدریجاً در نتیجه را در دست گیرند و امتان هدایتاو سکّ
اما مشکل این است که شما در .  را به باد فنا خواهند دادخدا رسول

 از نظر شیعه .اید  لذا دچار این تناقض شده؛اید تشخیص خلفا اشتباه کرده
آن حضرت  مظهر تام و تمام  کسانی هستند کهخدا رسولخلفاي 

 و اینان دوازده نفر اند ایشان داناي به بواطن امور بودهي  باشند و همه می
بودند که در اخبار شما هم به تعداد و نامهاي ایشان تصریح شده است و 

اهل سنت همین نکته است  رأي عقلی و قاطع بر بطالن یک دلیل اتفاقاً
عقل . اند هکه خلفاي ایشان حتی از حل مسائل جزئی علمی عاجز بود

پذیرد که جانشین یک رجل علمی فردي  میسلیم و نص شریف این را ن
قریب به دویست نفر از علماي شما از قبیل . جاهل و بی سواد باشد

 هنا مدینأ  «: کهاند بخاري و حاکم نیشابوري این حدیث را نقل کرده
م عنی من شهر علمی»  ت البابأراد العلم فلی أ بابها و منىالعلم و عل
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خواهد به باب علم یعنی علی  میو علی درب آن است و اگر کسی علم 
  .مراجعه کند

سخن در این است که به .  این حدیث چه ربطی به بحث ما دارد:شیخ
  .گویید علی عالم به علم غیب بوده است میچه دلیل 
هر علمی که : فرماید می وآله علیه اهللا ی صلّبه این دلیل که پیامبر: واعظ
م علی هم دارد؛ لذا چون پیامبر داراي علم غیب است پس علی من دار

  .هم عالم به علم غیب است
   است؟ داشتهچه کسی گفته است که پیامبر علم غیب: شیخ
   خلق بودهي  مرتضی و برگزیدهوآله علیه اهللا ی صلّآیا پیامبر اکرم: واعظ
   یا خیر؟است
االنبیاء و مرتضی  ماین چه سؤالی است؟ واضح است که پیامبر خات: شیخ
  .اند بوده
 حداًأعالم الغیب فال یظهر علی غیبه (خوب ما هم به دلیل آیه : واعظ
  . گوییم که پیامبر داراي علم غیب است می 1)ال لمن ارتضی من رسولإ
علم ده جزء است که نه « :کند که میاهللا بن عباس نقل  رمذي از عبدت

براي همه مردم است و جزء آن مختص علی است و تنها یک جزء آن 
گوییم که  می ن چنینما .»علی به آن یک جزء هم از همگان داناتر است

اطهار مانند پیامبر از طریق وحی با ي   و ائمهالسالم علیهامام علی 
دانیم که تمام علوم مهم عالم  می به طور یقین اما ؛پروردگار ارتباط دارند

شد و آن حضرت  می ابالغ امبرپیاز گذشته و آینده از جانب حق متعال به 

                                                
کس از کند مگر آن   ذات پروردگار که از غیب آگاه است، احدي را بر علم غیب خود آگاه نمی- 1

 .  رسوالن برگزیده باشد
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فرمود و آنچه باقی مانده بود  می السالم علیهبعضی را در همان ایام به علی 
 السالم امام علی علیه.  افاضه نمودالسالم علیهدر دم آخر به امیرالمؤمنین 
در این . اي اشاره به این معنی نموده است در باالي منبر ضمن خطبه

همانا در . مرا نیابید از من قبل از اینکه سؤال کنید« :آمده استخطبه 
مبارك نموده و ي  اي به سینه آنگاه اشاره. من علم فراوان استي  سینه
المؤمنین   احدي جز امیر.»من ماالمال از علم استي  این سینه: فرمود

به شخص  دعوي این مقام اختصاص . نداي سلونی را سر نداده است
 و ابن حجر متعصب احمد بن حنبلامام . شخیص آن حضرت داشته است

 مگر علی بن ابی ؛ را احدي از صحابه نگفته است،سلونی« :اند گفته
  1.»طالب

کند که علی در باالي منبر  میسلیمان بلخی حنفی از ابن عباس نقل 
اي در قرآن  هیچ آیه.  مرا نیابیدآنکهسؤال کنید از من قبل از « :فرمود

از . ا و چگونه نازل شده استنم که در کجدا می من اینکه مگر ؛وجود ندارد
دانم در آن  می مگر اینکه من ،ها سؤال کنید؛ هیچ فتنه اي نیست فتنه

  2.»شود میفتنه چه کسی کشته 
نقل السالم  از امام علی علیهالدین سیوطی  حجر عسقالنی و جالل ابن
 تا ي  کهچیز هر  اگرسؤال کنید از من و این را بدانید که« : کهاند کرده

 آیا این .»دهم می را از من بپرسید من به شما خبر دهد میرخ روز قیامت 
تواند  میکسی آیا جز عالم به علم غیب . بیانات ادعاي علم غیب نیست

  ؟چنین ادعایی کند و مفتضح نشود

                                                
 76مکی، ص حجر  صواعق المحرقه، ابن- 1
 74، ص14 ینابیع الموده، سلیمان بلخی حنفی، باب- 2
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 داراي علم لدنی نبوده است و اتصال به السالم علیهاگر امیرالمؤمنین 
داده است به  میچگونه از امور غیبیه خبر  پس ؛ماوراء عالم نداشته است

اخباري از قبیل اخبار قتل . اي که بعد از سالها این اخبار تحقق یابد گونه
بن حمق  عمروقتل ي  تمار به دست عبیداهللا بن زیاد لعین و حادثه میثم

ملعون و اخبار شهادت فرزند دلبند خودش حضرت ي  به دست معاویه
 به دست یزید پلید و شهادت خودش به لسالما علیهاباعبداهللا الحسین 

   .اخبار غیبی است دست ابن ملجم لعین همه و همه
این « : فرموده استالسالم علیهدر خبر آمده است که امیرالمؤمنین علی 

 دارند شهرهایی هستند بسان شهرهاي دستارگان که در آسمان وجو
هاي امروزي  بیندور شما را به خدا آیا در یک دوره و زمانی که .»زمین

وجود نداشت؛ خبر از آسمان و ستارگان دادن بر خالف هیئت مورد قبول 
از جمله روزهایی که پرده از علم آن ؟ ودآن زمان با چه علمی سازگار ب

حضرت برداشته شد و امت فهمیدند که آن حضرت عالم به علم غیب 
است  لسالما علیهعبداهللا الحسین  روز والدت حضرت ابامثل فردا که است 
  .بود

شدند و  می مشرف وآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولدر آن روز مردم به محضر 
ما : شخصی از میان جمعیت عرض کرد. گفتند میبه آن حضرت تهنیت 

 ما را از ورود بر شما السالم علیه ولی علی ؛براي تهنیت خدمت رسیدیم
 اند نازل شده صد و بیست هزار ملک جهت تبریک اینکهمنع نمود به عذر 

ما تعجب نمودیم که علی از کجا تعداد این . باشند میشما و در حضور 
 خدا آیا شما به او خبر داده بودید؟ رسول. داند میمالئک را 

: فرمود السالم علیه تبسمی نموده و به علی امیرالمؤمنین وآله علیه اهللا یصلّ
ر شما وارد اي که ب مالئکه: تو از کجا دانستی؟ عرض کرد! جانعلی 
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. زدند میکردند، هر یک با زبان خاصی با شما حرف  میشدند و سالم  می
 اکرم حضرت رسول. من شمارش کردم و تعداد آنان را یافتم

.  خداوند علم و حلم تو را زیاد کند!اي ابوالحسن:  فرمودوآله علیه اهللا یصلّ
. آن استي  من شهر علمم و علی دروازه: گاه رو به مردم کرد و فرمود آن

او امام خلق و بهترین مردم و . هیچ آیتی براي خدا بزرگتر از علی نیست
 ي آیهو اوست همان اهل ذکري که در  دار علم اهللا است  خزانهامین خدا و 

اگر شما جویاي .  آمده است )ن کنتم ال تعلمونإهل الذکر أفاسئلوا (
د این خزانه علم هستم و علی کلیي  علم هستید بدانید که من خزانه

شما را به  .»خواهد باید کلید آن را بیابد می ورود به خزانه را هک هر. است
توانید در میان اصحاب پیامبر فرد دیگري را با این  میخدا قسم آیا 

  خصوصیات بیابید؟
 ام دینیي  گیرم که اداي حق نمودم و وظیفه میخدایا تو را شاهد و گواه 

 و از حریم پیامبرت دفاع کردم و حقیقت را بدون حب و بغض انجام دادم
  !گیرم و بس میرا ظاهر کردم و از تو کمک 

من به اتفاق چند نفر از محترمینی که در جلسه حضور ! جناب آقا: نواب
. شدیم میدارند تمام این چند شب را با عشق تمام در مجلس حاضر 

کردیم و مطالب را حالجی  میروزها پیرامون فرمایشات شما بحث 
زاریم که ما را به راه حق راهنمایی گخداوند علی اعال را سپاس. کردیم می

عالوه . استبر حق امامیه ي  صد در صد براي ما ثابت شد که شیعه. فرمود
مذاکرات  ؛ند هست که در پی حقیقتپاکدلما، بسیاري از مردم ساده و  بر

ه ایشان  و در نتیجکردند میگیري  ها پی مجلس را از طریق روزنامهاین 
 ما .اند  و نزد ما به صورت محرمانه اظهار تشیع نمودهاند هم مستبصر شده

. از شما متشکریم که با روي باز و حسن اخالق جواب سؤاالت ما را دادید
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ن آدل ماست و آن این است که آیا در قري  فقط مختصر اشکالی در گوشه
خیر؟  عشر بنماید یااثناي  اي هست که ما را داللت به امامت ائمه کریم آیه

  و اینکه آیا در کتابهاي ما هم اسامی دوازده امام ثبت است یا خیر؟
گویم که هدایت را شامل حال بندگان خوب  میخدا را سپاس : واعظ

خودش نمود؛ و اما در جواب این سؤاالت شما در ابتدا باید عرض کنم که 
مین دلیل هم بناي قرآن مجید بر اجمال و اختصار و ایجاز است و به ه

تمامی حقایق عالم در این . اعجاز است و تا پایان روزگار بدیع و تازه است
و بیان جزئیات  لذا اگر بناي آن بر تفصیل ؛کتاب آسمانی مسطور است

تمامی حقایق عالم باشد؛ لذا ي  بردارنده توانست در میبود دیگر ن می
مجید  قرآن. ه باشدانتظار نداشته باشید که تمام جزئیات در قرآن ذکر شد

نماید و بیان این کلیات و نیز تبیین جزئیات را بر  میکلیات را بیان 
برخی افراد غیردقیق . گذارد می وآله علیه اهللا ی صلّ پیامبراکرمي عهده
آنها را گانه در قرآن وجود ندارد پس ما   چون اسماء ائمه دوازده: گویند می

را  ر چنین است پس خلفاي راشدیناگ: گوییم میبه ایشان !! قبول نداریم
 جزئیات احکام دین از قبیل تعداد رکعات همچنین! هم نباید قبول کنید

!  را هم نباید قبول کنید نمازاداي رکوع و سجود و تشهدي  نماز و طریقه
االمر را بر  کند و اطاعت اولی میهمان گونه که گفتم، قرآن کلیات را بیان 

االمر چه کسانی هستند را مبین   اولیینکهاکند؛ اما  میمؤمنین واجب 
  .کند می بیان وآله علیه اهللا یصلّ خدا رسولقرآن یعنی 

 از فرائدالسمطین شیخ االسالم هالمود شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع
نماید که مردي یهودي به نام  میحموینی از مجاهد از ابن عباس نقل 

ا در توحید مطرح کرد و سؤاالتی ر.  مشرف شدخدا رسولنعثل خدمت 
هر پیغمبري  !خدا  رسولاي: سپس عرض کرد. جواب شنید و اسالم آورد
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وصی من علی بن : وصی شما کیست؟ حضرت فرمود. داراي وصی است
من حسن و حسین و بعد از ي  طالب است و بعد از او دو دخترزاده ابی

 را براي تمنا دارم اسامی ایشان: عرض کرد. ایشان نه نفر از صلب حسین
ذا مضی إ فى؛ذا مضی الحسین فابنه علإ  «:فرمود. دمن بیان نمایی

ذا مضی جعفر إ ف؛ذا مضی محمد فابنه جعفرإ ف؛ فابنه محمدىعل
 فابنه ىذا مضی علإ فى؛ذا مضی موسی فابنه علإ ف؛فابنه موسی

 ؛ فابنه الحسنى ذا مضی علإ فى؛ذا مضی محمد فابنه علإ ف؛محمد
  . فهؤالء اثناعشر؛ه محمد المهديبنه الحجذا مضی الحسن فاإف

شهادت هر ي  پس از ذکر اسامی امامان، توضیحاتی در خصوص طریقه
نعثل به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و . یک از ائمه نیز بیان فرمود

حبهم أطوبی لمن «: پیامبر فرمود. دادشهادت گانه  والیت امامان دوازده
 را انشاد يثل اشعارعگاه ن  آن؛»لفهمبغضهم وخاأتبعهم وویل لمن أو 
    .کرد

ها  از دیدار شما در این چند شب بهرهالواعظین؛ ما  جناب سلطان: حافظ 
خداوند به شما . که تا آخر عمر لذت آن را فراموش نخواهیم کردبردیم 

 این را بدانید که قطعاً. خیر دهد که ما را با حقایق بسیاري آشنا کردید
اهل بیت رسالت از این ي   نیستم و امیدوارم به طریقهمن آن آدم شب اول

  .سفید باشم  رووآله علیه اهللا ی صلّخدا رسولعالم بروم و در پیشگاه 
 شخص جناب عالی لذت بنده نیز از هم صحبتی با آقایان مخصوصاً: واعظ

اگر . تان بودم با شما انس گرفتم بردم و در این چند شب که در خدمت
من کوتاهی در حق شما شده است ببخشید و ي  ناحیهخداي ناکرده از 
    .عفو بفرمایید
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