بسم هللا الرحمن الرحیم
جلسه چهلم 09 /30/03
موضوع :مصدر تشریع معارف دین؛ صحابه یا اهلبیت ()71
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا.
پرسش:
«محمد العریفی» کیست؟
پاسخ:
«عریفی» کسی بود که فتوای «جهاد النکاح» را صادر کرد و یکی از مخالفین سرسخت شیعه بود و در توئیتر
ً
تقریبا  22میلیون دنبال کننده داشت؛ یعنی پر کاربرترین وهابی کره زمین بود.
پرسش:
آیه قرآن میگوید:
( ِإ َّنك ال ُت ْسمِ ُع ْالموْ تى وال ُت ْسمِ ُع ُّ
الصمَّ ال ُّدعاء ِإذا و َّلوْ ا مُ ْد ِب ِرين)
مسلما تو نميتواني سخنت را به گوش مردگان برساني ،و نميتواني کران را هنگامي که روي
برميگردانند و پشت ميکنند فراخواني!
سوره نمل ( :)21آیه 93

اینهایی میگویند از امیرالمؤمنین و امام حسین نباید چیزی خواست ،و باید از خداوند متعال خواست ،چون
مردهها نمیشوند .خداوند به پیامبرش میگوید تو نمیتوانی بشنوانی! اینها را باید چطوری جواب بدهیم؟
پاسخ:
خود علمای اهل سنت میگویند آیه ُ
(ت ْسمِ ُع ْالموْ تى) مربوط به کسانی است که قلبشان مرده! می گوید :پیغمبر
نمیتوانی به این قلب مردهها چیزی بفهمانی! یعنی:
(ختم َّ
الل ُه على ُق ُلو ِب ِهمْ وعلى سمْ عِ ِهمْ وعلى أ ْبصا ِرهِ مْ غِ شاوة ول ُهمْ عذاب ع ِظيم)
خدا بر دلها و گوشهاي آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهايشان پردهاي افکنده شده؛ و عذاب بزرگي در انتظار
آنهاست.
سوره بقره ( :)2آیه 1
شما «الجامع االحکام القرآن» را مالحظه بفرمایید« ،قرطبی» دارد:
«وما أنت بهادي العمى عن ظاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون (فإنك التسمع الموتى)
أي وضحت الحجج يا محمد لكنهم إللفهم تقليد األسالف في الكفر ماتت عقولهم وعميت بصائرهم فال
يتهيأ لك إسماعهم وهدايتهم»
الجامع ألحكام القرآن؛ اسم المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الوفاة ،117 :دار
النشر :دار الشعب – القاهرة ،ج  ،71ص 11
لذا مراد این نیست که پیغمبر کنار قبرستان رفته و داشته مردهها را دعوت میکرده که خداوند فرموده باشد
پیغمبر! مردهها صدای تو را نمیشنوند!

پرسش:
ظاهر آیه که این معنا را می رساند!
پاسخ:
نه ،اینگونه نیست .آیه که یک ظاهر ندارد .فرمود:
« ان للقرآن معاني طولية حسب اختالف االفهام و درجات اإليمان و المعرفة و في بعضها ان لبطنه بطنا
الى سبعة ابطن او سبعين بطنا»
معاني األخبار؛ نویسنده ابن بابويه ،محمد بن على ،محقق  /مصحح :غفارى ،على اكبر ،ناشر :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،ص 250
خود «ابن تیمیه» تعبیرش این است که:
« أن النبى وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا وقال إنهم يسمعون اآلن ما أقول»
تا آنجایی كه میگوید:
«فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع»
بعد ایشان میگوید:
«فإن المراد بذلك سمع القبول واالمتثال فان هللا جعل الكافر كالميت الذى ال يستجيب لمن دعاه
وكالبهائم التى تسمع الصوت وال تفقه المعنى»

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس الوفاة ،129 :دار النشر :مكتبة ابن تيمية  ،الطبعة :الثانية ،تحقيق  :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي ،ج ،21ص  010و 011
این را «ابن تیمیه» دارد میگوید« ،ابن تیمیه» لیدر وهابیت است ،حاال ما روایات اهلبیت را کنار میگذاریم و از
زبان خودشان میآوریم؛ تنها این نیست آیات دیگری هم است که آنها خیلی واضحتر از اینها است .آیه «عباد
ُ
امثال ُکم» خیلی واضحتر از این است:
اللهِ عِ باد أمْ ث ُ
ن ُدون َّ
ال ُكمْ فا ْد ُع ُ
يبوا ل ُكمْ ِإ ْن ُك ْن ُتمْ صادِ قِين)
وهمْ ف ْل ْ
يست ِج ُ
(ا َِّن َّالذِ ين ت ْد ُعون مِ ْ
ِ
آنهايي را که غير از خدا ميخوانيد (و پرستش ميکنيد) ،بندگاني همچون خود شما هستند؛ آنها را
بخوانيد ،و اگر راست ميگوييد بايد به شما پاسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند)!
سوره اعراف ( :)1آیه 701
اینجا کامالً مشخص است بر اینکه مراد از (عِ باد أمْ ث ُال ُك ْم) بتهای که درست کردید یا:
(ما نعْ ُب ُد ُهمْ إ َّال لِيق ِّر ُبونا إلى َّ
اللهِ ُز ْلفى)
ِ
ِ
و آنها که غير خدا را اولياي خود قرار دادند
سوره زمر ( :)00آیه 0
مراد بتهای است که اینها درست کردند؛ وگرنه بحث توسل بخواهد باشد وقتی خدای عالم در رابطه با
فرزندان یعقوب میگوید:

(ق ُ
است ْغ ِف ْر لنا ُذ ُنوبنا ِإ َّنا ُك َّنا خ ِ
اطئِين)
الوا يا أبانا ْ
گفتند« :پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه ،که ما خطاکار بوديم!»
سوره یوسف ( :)72آیه 01
یا آیه  11سوره نساء:
ول لوج ُدوا َّ
است ْغفرُ وا َّ
است ْغفر ل ُه ُم ال َّر ُس ُ
(ولوْ أ َّن ُهمْ ِإ ْذ ظلمُ وا أ ْن ُفس ُهمْ ج ُ
الله توَّ ابًا رحِ يمً ا)
الله و ْ
اءوك ف ْ
و اگر اين مخالفان ،هنگامي که به خود ستم ميکردند (و فرمانهاي خدا را زير پا ميگذاردند) ،به نزد تو
ميآمدند؛ و از خدا طلب آمرزش ميکردند؛ و پيامبر هم براي آنها استغفار ميکرد؛ خدا را توبه پذير و
مهربان مييافتند.
سوره نساء ( :)1آیه 11
عمده اهلسنت گفتند این آینده ،هم دوران حیات پیغمبر را شامل می شود و هم دوران ممات پیغمبر را.
یا آن سالمی که در نماز میگوییم« :السالم علیک ایها النبی» پیغمبر یا میشنود یا نمیشنود .اگر (نستجیر
سالم خطاب باطل است« - .ابن تیمیه» میگوید« :إنما یخاطب من یسمع»! ما کسی که
ِ
بالله) نمیشنود،
میشنود میتوانیم مورد خطاب قرار بدهیم نه کسی که نمیشنود  -و اگر میشنود و حق هم همین است که می
شنود ،پیغمبر هم فرمود هر کس به من سالم بدهد جواب سالم او را خواهم داد چه از دور چه از نزدیک؛ وقتی
پیغمبر سالم ما را میشنود ،چطور توسل ما را نمیشنود!؟
پرسش:
بعضی موقعها میگویند اگر پیغمبر و اهلبیت و شهدا زنده هستند ،پس نباید با همسرانشان ازدواج کرد؟

پرسش:
قرآن میگوید:
ن َّالذِ ين ُقت ُِلوا فِي س ِبيل َّ
اللهِ أمْ و ًاتا ب ْ
ل أ ْحياء عِ ْند ربِّ ِهمْ يرْ ز ُقون)
(وال ت ْحسب َّ
ِ
(اي پيامبر!) هرگز گمان مبر کساني که در راه خدا کشته شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و نزد
پروردگارشان روزي داده ميشوند.
سوره آلعمران ( :)0آیه 710
پس طبق این نباید با همسران شهدا هم ازدواج کرد! جناب «عمر بن خطاب» از دیدگاه آقایان اهل سنت شهید
شده؛ آیا بعد از اینکه  -به قول آنها  -عمر شهید شد ،همسرانش شوهر کردند یا نه؟ و یا «ابوبکر» که مشخص
است ابوبکر را هم شهید میدانند ،زن ابوبکر «اسماء بنت عمیس» با حضرت علی ازدواج كرد.
ابوبکر را صد در صد میگویند شهید است؛ چون مسموم شد و در آن شکی ندارند که ابوبکر هم شهید شده.
«اسماء بنت عمیس» زن ابوبکر بود بعد از مرگ ابوبکر همسر امیرالمؤمنین شد .و یا همسران عمر همگی بعد
از عمر ازدواج کردند بحث سر این است که «احیاء» در عالم برزخ است و آنها محیط به این عالم هم هستند.
قضیه ازدواج و  ...تابع حیات دنیوی است ،نه حیات فوق دنیوی؛ اینها اگر زنده هستند حیاتشان فوق دنیوی
است و احکام دیگری دارد و تسلطشان بر این عالم از زمان حیات دنیویشان بیشتر است ،البته برای اهلبیت
فرقی نمیکند چه در دنیا باشند چه در عالم برزخ و ملکوت باشند ،اینها احاطه علمی بر کل جهان هستی دارند.
پرسش:

می فرمایید اهل بیت احاطه بر کل جهان هستی دارند .سؤال می شود که امام حسین اگر میتوانست ،یک
قطره آب برای بچهاش میگرفت تا کشته نشود ،یا قمر بنی هاشم اگر میتوانست کاری بکند این اتفاقات نمی
افتاد!! اینها را ما میخواهیم بدانیم.
پاسخ:
اوالً بنا نبود که اینها با معجزه کار را جلو ببرند ،اینها بنا است الگو برای ما باشند .اگر بنا باشد پیغمبر و ائمه
کارهای دنیوی خودشان را با معجزه جلو ببرند ،دیگر الگو برای ما نمیتوانند باشند .پیغمبر میدانست در «جنگ
احد» شکست میخورد یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست (نستجیر بالله) نقص بر پیغمبر است .آیه قرآن
میفرماید:
َّ
ْ
ول)
ن ارْتضى مِ ْ
(عالِمُ ْالغ ِ
يب فال يظ ِهرُ على غي ِبهِ أح ًداِ ،إال م ِ
ن ر ُس ٍ
داناي غيب اوست و هيچ کس را بر اسرار غيبش آگاه نميسازد ،مگر رسوالني که آنان را برگزيده
سوره جن ( :)12آیات  21و 21
قرآن میگوید انبیاء را ما از غیب مطلع کردیم ،پیغمبر اگر نمیدانست (نستجیر بالله) نقص بر پیغمبر است
چون قرآن میگوید :انبیاء و مرسلین را از غیب مطلع کردیم.
و اگر میدانست چرا جلوگیری نکرد؟ چرا به جای آن کسانی که در باالی کوه «جبل الرماة» گذاشته بود افراد
دیگری نگذاشت؟ میدانست که اینها خیانت میکنند یا نمیدانست خیانت میکنند؟
لذا ببینید اهلبیت (علیهم السالم) یک علم ظاهری دارند که بر طبق این علم ظاهری عمل میکنند .پیغمبر
میگوید :من با قسم و ّبینه ها ،در دعاوی مردم قضاوت می کنم نه با علم غیبم .اعمال ائمه بر طبق علم ظاهری
است .علم باطنی اینها اگر یک در جایی هدایت یک نفر بر آن علم غیب متوقف باشد ،نجات یک نفر متوقف

باشد ،از آن علم غیب استفاده میکنند و اگر نه ،متوقف نشود و مسائل عادی باشد ،میدانند ولی موظف و مکلف
به استفاده نیستند.
در زمان سابق ،آنهایی که یادشان میآید روی ماشینهای دولتی مینوشتند" :استفاده اختصاصی ممنوع" در
«جمهوری اسالمی» هم ،اوائل انقالب اینگونه بود.
مثالً یک ماشین دولتی در اختیار یک «استاندار» و یا «فرماندار» است این را برای استفاده در کارهای دولتی
دادند ،اگر این بخواهد از این ماشین استفاده شخصی بکند ممنوع و خالف قانون است ،و میتواند پیگیری
قضایی داشته باشد!
بال تشبیه بال تشبیه ،ائمه (علیهم السالم) هم علم غیبشان ،و قدرت مافوق قدرت بشریشان مثل این میماند
و استفاده اختصاصی ممنوع مگر اینکه برای هدایت دیگران باشد.
ائمه (علیهم السالم) هزاران کار خالف اطرافشان انجام میشد ،ولی لب فرو میبستند .یک بار «ابو بصیر»
میگوید :ما «مدینه» رفته بودیم با یکی از کنیزها ،شب یك كارهایی كردم! فردا صبح فرصت نکردم بروم غسل
کنم با همین حال خدمت امام صادق رفتم .امام فرمود «ابو بصیر»! مگر نمیدانی با حالت جنابت خدمت امام
رفتن حرام است و اشکال دارد!؟ سرم را پایین انداختم و خجالت کشیدم .میخواستم زمین شکافته بشود و
داخل زمین بروم.
بعضی وقت ائمه می خواهند زمینه هدایت فرد را فراهم بکنند یا پرده از روی حقایقی که خدای عالم به اینها
کرم کرده بردارند ،از این قدرت علم غیب خود استفاده میکنند؛ ولی آنجایی که نه ،توقف ندارد ،استفاده
نمیکنند.

اگر بنا باشد حضرت سید الشهداء در عاشورا از قدرتش بخواهد استفاده بکند ،به طور کلی نمیتوانست برای ما
الگو باشد .و جمله ای هم حضرت سید الشهداء دارد بر اینکه:
«أنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول هللا نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم فلكم في أسوة »
من در این قیامم میخواهم اسوه برای مردم باشم.
تاريخ الطبري ،اسم المؤلف :ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،دار النشر :دار الكتب العلمية – بيروت؛
ج ،0ص 031
اگر حضرت بخواهد اسوه باشد ،باید مثل مردم عادی رفتار کند .اگر مردم عادی در آن حالت میماندند و آبی
پیدا نمیشد چه کار میکردند؟ مثل همان حالت برای اهلبیت است و اضافه بر آن برای اینها یک حکمت یا
فلسفه دیگری هم دارد ،که اینها با تحمل این مصیبت میخواهند به دنیا بفهمانند که دودمان «بنی امیه»
اینقدر پست و رذل هستند!!
«یزید بن حصین» از یاران امام حسین به نیروهای عمر بن سعد گفت :ای مردم! این آب فرات است ،سگها و
خنزیرها از آن می خورند و شما نمی گذارید فرزند پیامبر از آن استفاده کند ،آیا این انسانیت است؟ گفتند:
سوگند به خدا حسین باید تشنه بمیرد.
«هذا م ُ
اء ْال ُفر ِ
السوادِ و كِال ُبها و ق ْد حِ يل ب ْين ُه و ب ْين ا ْبنِهِ فق ُالوا يا ي ِزي ُد فق ْد أ ْكثرْ ت
ات تق ُع فِ يهِ خنا ِزيرُ َّ
اك ُف ْف فو َّ
ْالكالم ف ْ
ن كان ق ْبله»
ن ْال ُحس ْي ُ
ن كما عطش م ْ
اللهِ ليعْ طش َّ
بحار األنوار (ط  -بيروت) ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بیروت؛
ج ،11ص079 :

از آن طرف «عبدهللا بن حصین ازدی» با صدای بلند گفت :ای حسین! آیا آب فرات را می بینی که همچون
آسمان آبی صاف است ،به خدا سوگند یک قطره از آن خواهید نوشید تا از تشنگی بمیرید.
ْن ُحص ْي ْ
«و نادى ع ْب ُد َّ
السم ِ
ن أ ال ت ْن ُظرُ ون ِإلى ْالم ِ
اء و
اء كأ َّن ُه ك ِب ُد َّ
ي و قال ِبأعْ لى صوْ تِهِ يا ُحس ْي ُ
اللهِ ب ُ
ن األ ْز ِد ُّ
ٍ
اللهِ ال ت ُذ ُ
َّ
وقون مِ ْن ُه ق ْطر ًة واحِ د ًة ح َّتى تمُ ُ
وتوا عطشا»
بحار األنوار (ط  -بيروت) ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بیروت؛
ج ،11ص079 :
این در تاریخ میماند.
«ویل دورانت» یک «یهودی» است ،وقتی در کتاب «تاریخ تمدن» قضیه «کربال» را مطرح میکند میگوید:
قضیه کشتن برادر امام حسین شاید دلیل داشته باشد« ،علی اکبر» دلیل داشته باشد« ،زهیر» دلیل داشته
باشد؛ ولی دودمان «بنی امیه» برای کشتن این طفل  1ماهه چه دلیلی دارند؟ جز رذالت و پستی!؟
شما حساب كنید یک «یهودی» بعد از  7133سال میآید روی قضیه شهادت «علی اصغر» مانور میدهد،
میلیونها انسان را با این کارش بیدار میکند ،اصالً بحث اسالم نه ،اگر وجدان بشری داشتند این کارها را انجام
نمیدادند.
لذا حضرت امام حسن (سالم هللا علیه) خطاب به برادرش گفت« :ال یوم کیومک یا ابا عبدهللا» شما یک مقداری
تاریخ قبل از عاشورا و بعد از عاشورا را مالحظه کنید ،دودمان «بنی امیه» هدفشان این بود برای همیشه اسالم
را نابود کنند و اثری از اسالم نماند .اینها کاری با اهلبیت و پیغمبر و ...هم نداشتند ،دنبال این بودند که اسالم کالً
محو بشود و از بین برود.

ً
ً
دفنا»
دفنا
«ال وهللا إال
شرح نهج البالغة؛ اسم المؤلف :أبو حامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد بن أبي الحديد
المدائني الوفاة 155 :هـ ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان 7179 -هـ 7009 -م ،الطبعة:
األولى ،تحقيق :محمد عبد الكريم النمري ،ج  ،5ص12
این تعبیر «معاویه» است که به «شعبه» پدر «مغیرة» میگوید .این مواضع و نقشه اینها کامالً واضح و روشن
است!
پرسش:
مسئله جدیدی بعد از نشست شما در «اصفهان» پیش نیامده است؟
پاسخ:
عده ای آمدند از آقایان مراجع درباره مواضع آقای «عابدینی» استفتاء کردند ،نمیدانم دیدید یا نه ،یک غوغایی
شده و آقای «عابدینی» در سایتش خیلی عصبانی شده است.
یه عده ای آمدند ده دوازده تا سوال مطرح کردند و از مراجع :از آقای «سبحانی»« ،شیخ علی صافی» و آیتهللا
«سیستانی» سوال کردند گفتند :کسی همچین عقیدهای دارد که مثالً امام فقط در بیان احکام معصوم است ،یا
کالم پیامبر در غدیر هیچ داللتی بر نصب ندارد و ...تكلیفش چیست؟
پرسش:
آقای «عابدینی» می گوید به من تهمت زده اند! من اینها را نگفتم!

پاسخ:
ً
ابدا .تمام این مواردی که در این استفتا آمده را ما در مناظره گفتیم ،از کتابهایش تصویر نشان
نه ،اصالً و
دادیم و یک مورد را ایشان انکار نکرد! شما شش ساعت مناظره ای که ما داشتیم را ببینید ،هر چه من گفتم
تصویر کتاب و جزوهاش را آنجا آوردم.
جواب استفتا :القاء شبهه به هر نحوی و از هر کسی باشد حرام است بر مؤمنین است از افرادی که القاء شبهه
می کنند دوری بجویند و خداوند همه را از خطرات و ضالت حفظ کند.
حاج آقای «سبحانی» دارد" :تمام این مطالب بر خالف کتاب و سنت و اجماع علمای امامیه است ،کسی که از
نور والیت محروم باشد دنبال این مطالب میرود ،همه اینها تکرار مکرات چند قرن دگر اندیشان است".
ً
تقریبا معتدل جواب داده است" :پاسخ این شبهات در کتب علما و محققین موجود
آیتهللا «شبیری زنجانی»:
ً
حتما با سعه صدر و رعایت آداب و اخالق علمی و با منطق و
است .اینها شبهه جدیدی نیست .اینگونه موارد
استدالل پاسخ داده شود ،شرکت در این جلسات اگر برای پاسخ به شبهات آنها مؤثر است ،کار پسندیدهی
است و اگر تأثیری ندارد از ایجاد تقابل و تنش خودداری کنید تا این افراد بهرهبرداری و مظلوم نمای نکنند".
خیلی جمله زیبای است.
ً
بعضا اشتباه بوده و افرادی که
آیتهللا «گرگانی» به همین شکل" :اینگونه مطالب بر مبنای استدالالت ضعیف و
اینگونه مطالب را ترویج دهند دچار گمراهی در مبانی استداللی هستند و بارها این مطالب توسط علمای گذشته
جواب داده شده است".
آقای «صافی» نوشته است " :مطالب فوق باطل و خالف اصول مسلم دین و مذهب است و معتقد به چنین
مطالبی خارج از اسالم است!!"

من این را خبر نداشتم ،دیروز یکی از دوستان از «نجف آباد» پیام فرستاده بود که ایشان در گروهش یک فایل
صوتی گذاشته بود و در دقیقه  1یا  9گفته بود که "شما چنین و چنان کردید شما در مناظره شکست خوردید! و
انتظار داشتید آقای «قزوینی» در مناظره ،کفر «عابدینی» را ثابت کند ولی نشد! ولذا آتش گرفتید و این
حرفها را میزنید" تعبیر «عابدینی» است.
من هم یک نامهای دارم تنظیم میکنم که برایش بفرستم و در فضای مجازی هم بگذاریم منتشر بشود،
میخواهم بگویم هدف من از این مناظره این بود که یک بحث علمی دوستانه داشته باشیم و شما هم از این
کارهای خالف قرآن و سنتی که دارید بر گردید و اصالح کنید ،من هم عقیدهام بر این است که اگر شما اصالح
نکنید و ما این حرفهایی که شما میزنید را در میزان سخنان اهلبیت قرار بدهیم ،جز کفر چیز دیگری نیست!
روایات زیادی هم ما داریم:
«من أنكر والية علي فهو كافر»
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ نویسنده :مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،محقق  /مصحح:
رسولى محالتى ،هاشم ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ،ج 0؛ ص290
ن جحد ِإمْ رت ُه فق ْد جحد ِرسالتِي»
ن أ ْنكر ِإمامت ُه فق ْد أ ْنكر ُن ُبوَّ تِي و م ْ
«م ْ
هر كه منكر امامت او است منكر نبوت من است و هر كه اميرى او را انكار كند رسالت مرا انكار كرده
است.
األمالي( للصدوق) ،ابن بابويه ،محمد بن على ،ناشر :كتابچى  -تهران؛ ص 702
«أيها الناس ،إن عليا إمامكم من بعدي ،و خليفتي عليكم ،و هو وصيي و وزيري و أخي و ناصري ...،من
أنكره فقد أنكرني ،و من أنكرني فقد أنكر هللا عز و جل»

ای مردم ،همانا علی(ع) بعد از من پیشوا و امام و خلیفه من بر شماست و او وصی و وزیر و برادر و
یاور من ...،هر کس او را انکار کند مرا انکار کرده و هر کس مرا انکار کند خدای عزوجل را منکر شده
است.
معاني األخبار؛ نويسنده :ابن بابويه ،محمد بن على؛ 097ق؛ محقق  /مصحح :غفارى ،على اكبر؛ دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ ص 012
ْ ُ
ُ
ْ
ِب و آخِ رُ ُه ُم ْالقائ ُِم ف ُهم ُخلفائِی و أ ِ
وصیائِی و أولِیائِی و
ِی ب ُ
ْن أ ِبی طال ٍ
«األئِمَّ ة بعْ دِی اثنا عشر أوَّ ل ُهمْ عل ُّ
ُحج ُج َّ
الله علی ُامّ تِی بعدِی ا ْلمُ ِق ُّر ِب ِهمْ مُ ْؤمِ ن و ْالمُ ْنکِرُ ل ُهمْ کافِ ر»
من الیحضره الفقیه؛ نويسنده :ابن بابويه ،محمد بن على؛ 097ق؛ محقق  /مصحح :غفارى ،على اكبر؛
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ ج ،1ص 793
اللهِ و ُهو على ح ِّد ِّ
الش ْركِ ِب َّ
«ال َّرا ُّد عل ْينا الرَّا ُّد على َّ
الله»
الكافي( ط -اإلسالمية)؛ نويسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق 020 ،ق ،محقق  /مصحح :غفارى
على اكبر و آخوندى ،محمد؛ دار الكتب اإلسالمية تهران؛ ج ،7ص  ،11ح 73
بنای ما این نبود که این حرفها را مطرح کنیم ،ولی اگر شما اصالح نکنید نظر ما هم این است که از این
حرفهای شما کفر بیرون میآید و غیر از کفر چیز دیگری نمیآید؛ اینکه ما در روز روشن بگوییم پیغمبر اکرم،
علی را نصب نکرده ،و تمام این ادله باطل است؛ این غیر از کفر چیز دیگری نیست .یعنی« :انکار ما ثبت من
الضروره فی مذهب الشیعه»!
پرسش:
ً
ظاهرا ایشان میگوید والیت را قبول دارم.

پاسخ:
نه ،والیت معنوی را میگوید قبول دارم .اوالً در این جزوهاش والیت معنوی را هم نگفته! ایشان در جلسه حرف
را عوض کرد ،هر چه من گفتم ،گفت :من امامت ائمه را قبول دارم در حالی که در جزوهاش امامت را از بیخ
منکر است! اصالً حرف را کالً در مناظره عوض کرد.
تمام صفحات کتابش را ما آنجا نشان دادیم .هر چه من گفتم ،صفحه کتابش را در مانیتور نشان دادم و ایشان
نتوانست انکار بکند؛ وقتی من صفحات کتابش را نشان دادم جا خورد و شوکه شد .تصور نمیکرد اینگونه باشد.
چون اگر میگفتیم در جزوهات اینطوری است ،جزوهاش را باال پایین میکرد می گفت :آقا در اینجا نیست.
ما تمام صفحات کتابش را دیدیم و از مطالبش اسکن گرفتیم و آن قسمت مورد نظر خودمان را هم رنگی کرده
بودیم .چون صفحات خیلی بزرگی است .مطالعه کردن یک مطلب شاید  23دقیقه ،نیم ساعت وقت بگیرد .مثالً
من گفتم شما میگویید در رابطه با «آیه اکمال» یک روایت صحیح نداریم؛ ما نزدیک  19 -11روایت در این
زمینه داریم که ده دوازده روایت هم صحیح است ،الباقی هم مؤید است؛ با اینکه آقای «ابو القاسمی» دو سه
بار گفت به این سوال فالنی جواب بده ،هیچ جوابی نداد .چون جوابی نداشت.
هر وقت نوبت من میشد می گفتم :این و این را گفتم ولی جواب ندادی ،این سوال و این سوال من را جواب
ندادی! این یکی از روشهای مناظره است و نکته ظریفی است .من به دوستان هم توصیه میکنم در بحثها
وقتی شما بحثی را مطرح میکنید ،و می بینید که طرف حاشیه میرود یا پاسخ نمیدهد ،شما نوبت بعدی
بشمارید :آقا من این را گفتم شما جواب ندادی ،این را گفتم شما جواب ندادی ،حاال سوال جدیدی میکنیم شما
جواب بدهید.

آغاز بحث...
در رابطه با اینکه آیا اهلبیت مصدر تشریع معارف دینی هستند یا صحابه مصدر تشریع هستند؛ ما به اینجا
رسیدیم گفتیم که خود صحابه برای یکدیگر ارزشی قائل نیستند ،همدیگر را تفسیق و تکفیر میکنند .وقتی
صحابه از دیدگاه صحابه اینقدر مورد نقد است ،آیا این صحابه برای ما میتواند مصدر تشریع و ناقل سنت
پیغمبر باشد یا نمیتواند باشد؟ ما هم در این بحثمان یک روایت از شیعه نیاوردیم؛ همهاش از کتب اهلسنت
آوردیم.
این عبارت آقای «ذهبی» است در کتاب «الرواة الثقات المتکلم فیهم بما ال یوجب ردهم» ایشان میگوید:
«فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما»
صحابه با یک توجیهات کوچک همدیگر را تکفیر میکردند!
بعد میگوید:
«وهللا يرضى عن الكل و يغفر لهم»
الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم؛ اسم المؤلف :اإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن أحمد
بن عثمان الذهبي الوفاة / 0 :ذي القعدة 119/هـ ،دار النشر :دار البشائر اإلسالمية  -بيروت  -لبنان -
7172هـ 7002 -م  ،الطبعة :األولى ،تحقيق  :محمد إبراهيم الموصلي ،ج  ،7ص 20
من نمیدانم تعبیر «وهللا يرضى عن الكل ويغفر لهم» چه معنای دارد؟ یک صحابه به دیگری میگوید تو کافر
هستی؛ در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» نیز آمده است؛ ما به «ذهبی» می گوییم :آقای «ذهبی»! شما
میگویید« :فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما وهللا يرضى عن الكل ويغفر لهم»! ولی پیغمبر میگوید:
ال ُف ُسوق وال يرْمِ يهِ ِب ْ
«ال يرْمِ ي ر ُجل ر ُج ًال ِب ْ
ال ُك ْف ِر إال ا ْرت َّد ْ
ن صاحِ ُب ُه كذلِك»
ت عليه إن لم ي ُك ْ
ِ

الجامع الصحيح المختصر؛ اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة ، 251 :دار
النشر :دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت  ،7091 - 7131 -الطبعة :الثالثة  ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا،
ج  ،5ص  ،2211ح 5109
یعنی اگر دو نفر همدیگر را تکفیر کنند ،آقای «زید»« ،عمرو» را بگوید کافر است ،اگر کافر نباشد کفر به خودش
بر میگردد؛ یعنی تکفیر مؤمن موجب تکفیر خودش خواهد شد .اگر آن طرف کفرش ثابت نباشد اگر آن طرف
استحقاق لعن نداشته باشد.
«یرجع اللعن الی االعن»
این حرف ما نیست در «صحیح بخاری» است« .کافی» و «تهذیب» و «وسائل» هم که نیست! الی ماشاء هللا از
این روایتها ما داریم که شاید بیش از  13 -53تا روایت آقایان دارند بر اینکه اگر کسی فرد دیگری را یا
مسلمانی را تکفیر کند ،اگر آن شخص کافر نباشد ،کفر به خودش بر میگردد .آنوقت جناب ذهبی میگوید:
«وهللا يرضى عن الكل ويغفر لهم»
ُ
در «صحیح بخاری» در قضیه «افک» آمده که دو تا از بزرگان «انصار» ،بنام «أس ْي ُد بن الحضير» ،و «سعد بن
عباده» با هم دعوایشان می شود« .اسید» به «سعد» می گوید:
«كذبْت لعمْ رُ َّ
اللهِ وهللا لن ْق ُتل َّن ُه ف ِإ َّنك مُ نافِ ق ُتجادِ ُ
ل عن ْالمُ نافِ قِ ين»
به خدا قسم دروغ می گویی ،تو منافق هستی! تو داری از منافقین دفاع میکنی.
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إن» و با فاء هم آورده است ،یا راست میگوید یا دروغ میگوید؛ اگر راست میگوید ،پس
این آقا که با کلمه « َّ
طرف مقابلش منافق است و اگر دروغ میگوید طبق سخن پیغمبر نفاق به خودش بر میگردد؛ یعنی «ثبت
ُ
نفاقه»؛ یعنی اینها از آن ادلهای است که رفتش هم به ضرر است ،برگشتش هم به ضرر است.
حاال ما میخواهیم از این آقا شریعت را بگیریم ،این آقا به مجرد اینکه عصبانی میشود نسبت نفاق میدهد،
میتواند شریعت را همانگونه که هست به ما منتقل کند یا نه؟
یکی از شبهاتی که آقای «عابدینی» چند بار تکرار کرد ،ولی من نمیخواستم حاشیه بروم ،این بود که میگفت
خدای عالم میفرماید:
(جاهِ ِد ْال ُك َّفار و ْالمُ نافِقِ ين)
با کافران و منافقان جهاد کن!
توبه ( :)0آیه 10
آیا پیغمبر با منافقین جهاد کرد یا نه؟ جوابش را خود آقایان دادند .در رابطه با «عبدهللا ابن ُابی» که گفت:
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منه األذل »
اگر به «مدینه» بر گردیم ،آدمهای شریف ،این پستها و صحابی خار و ذلیل را از «مدینه» بیرون
میکنند.
«فقال عمر أال نقتل يا رسول هللا هذا الخبيث»
عمر گفت :آیا من این خبیث را نکشم؟
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میگویند یک کسی رفته بود یک شهر دیگر و دعوا کرده بود ولی نتوانسته بود کاری انجام بدهد ،وقتی به شهر
خودش برگشته بود ،رفته بود باالی پشت بام و رو کرده بود به طرف آن شهر و شروع کرده بود جواب فحشهای
آنها را دادن ،زنش گفته بود :مرد بیا پایین خون به پا نکن ،فتنه درست نکن!!
اینجا هم قضیه خلیفه دوم است؛ تعبیر خود آقا است كه میگوید در جنگها من مثل بز کوهی از کوه باال
میرفتم .من در «جنگ احد» فرار میکردم و باالی کوه میرفتم .در «جنگ حنین» هم که فرار کرد.
آقایان اهل سنت نتوانستند ثابت کنند در طول این  70سال – عمر سال  73مسلمان شد  0سال در مکه بود73 ،
سال هم در مدینه بود  -ایشان یک مورد شمشیری ،چوبی ،شالقی به منافقین ،به مشرکین ،و یا به کفار بزند.
آقایان نتوانستند اثبات کنند .چه ابوبکر ،چه عمر ،چه عثمان! هیچ کدامشان!
حتی یکی از علمای اهلسنت یک جمله زیبایی میگوید .از بعضی از جملهها آدم خیلی لذت میبرد .جمله
خیلی شیرین است ،میگوید :آن دورانی که پیغمبر و «بنی هاشم» در «شعب ابیطالب» بودند - ،شما مالحظه
کنید سختترین دوران اسالم برای رسول اکرم ،دوران «شعب» بود .اگر شما مطالعه کنید شاید دشواری شعب
برای قلب نبی مکرم از «جنگ احد» بیشتر نبود کمتر نبود  -آن وقتی که پیغمبر با «بنی هاشم» در «شعب
ابیطالب» بودند آقای ابوبکر و عثمان و  ...کنار زن و بچه با خیال راحت زندگی میکردند ،در طول این  0سال آیا
ً
تقریبا بعد از «شعب ابیطالب» مسلمان شد - .آیا
ابوبکر ،یا عثمان  -حاال عمر آن زمان مسلمان نشده بود .او
اینها یک برگ از درخت کندند برای زن و بچهها فرستادند یا یک دانه میوه ،یا یک کف دست نان برای افراد

محاصره شده در «شعب ابیطالب» در آن  0سال فرستادند؟ این آقا میگوید« :فقال عمر أال نقتل يا رسول هللا
هذا الخبيث»!
بعد میگوید:
«فقال النبي ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»
الجامع الصحيح المختصر؛ اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة ، 251 :دار
النشر :دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت  ، 7091 - 7131 -الطبعة :الثالثة  ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا،
ج ،2ص  ،7201ح0003
علت اینکه پیغمبر با منافقین درگیر نظامی نشد ،این بود چون منافقین در درون مسلمانها آنچنان خودشان را
جا داده بودند که از مسلمانها خودشان را مؤمنتر نشان میدادند؛ اگر بنا بود پیغمبر منافقین را بکشد  -در
«جنگ احد» هزار نفر از «مدینه» خارج شدند به «جنگ احد» بروند ولی  033نفرشان برگشتند ،یعنی یک سوم
سپاه پیغمبر جزو منافقین بودند!!  -اگر چنانچه اینها را پیغمبر میکشت ،اینها در میان مردم منتشر
میکردند که پیغمبر روی گردن اصحابش شمشیر گذاشته ،آی مردم! اگر مسلمان بشوید فردا شما را هم
میکشند! پیغمبر اکرم چه کار کند؟
در اول انقالب در «مجلس شورای اسالمی» قانونی را داشتند وضع میکردند در رابطه با گرفتن «جزیه» از اهل
کتاب یعنی «مسیحی»ها و «یهودی»های «ایران»! از آن طرف «پاپ» پیام داد اگر بخواهید برای
«مسیحی»های ایران «جزیه» جعل کنید در تمام دنیا که اکثریت با ما است ،برای تمام مسلمانها «جزیه»
وضع میکنیم.

«امام (رضوان هللا تعالی علیه)» پیام داد که این قانون را بپیچید کنار بگذارید به صالح نیست!! حاال یک کسی
بیاید اشکال کند که گرفتن «جزیه» دستور قرآن و اسالم است چرا کنار گذاشتند؟ یک سری مسائلی است که
تابع مصالح است ،مصلحت اقتضاء میکند یک دفعه حاکم اسالمی دستور بدهد حجی که از اوجب واجبات است
تعطیل بشود! شما فالن جا میروید نماز نخوانید چون نماز خواندن شما ،باعث میشود جانتان به خطر بیافتد.
فرض ،شما یک جایی رفتید یقین دارید اگر شما نماز بخوانید حرمت شما شکسته میشود ،چه بسا موجب قتل
شما و موجب قتل یک عده دیگری هم میشود ،خواندن نماز چه صورت دارد؟ اصالً ما کاری نداریم از آقایانی که
میگویند ما متجدد هستیم از اینها شما سوال کنید نماز هیچ! شما یک جایی رفتید میگویند شما باید کلمه
کفر بر زبانت جاری کنی ،اگر کفر به زبان جاری نکنی تو را میکشیم! حکمش چه است؟
آیات را ما پارسال خواندیم؛ در چندین آیه آمده است اصحابی مثل «بالل» و «عمار» کفر به زبان جاری میکنند،
مسلمانها او را مذمت میکنند که تو کافر شدی! خدمت نبی مکرم میآید آیه:
ْ
ْ
ْ
( ِإ َّال م ْ ُ ْ
ان)
ن أك ِره وقل ُب ُه مُ طمئِن ِباإلِيم ِ
بجز آنها که تحت فشار واقع شدهاند در حالي که قلبشان آرام و با ايمان است.
سوره نحل ( :)71آیه 731
نازل میشود! بله به پیغمبر اکرم خطاب شده:
(جاهِ ِد ْال ُك َّفار و ْالمُ نافِقِ ين)
با کافران و منافقان جهاد کن!
سوره توبه ( :)0آیه 10

پیغمبر موظف بوده ،هم با کفار و هم با منافقین جهاد کند .با کفار ،موقعیت آمده جهاد کرده با منافقین موقعیت
نیامده جهاد نکرده! شما عبارت «یقتل اصحابه» را در اینترنت بزنید شاید بیش از  53روایت در برخورد پیغمبر
با منافقین پیدا کنید كه پیغمبر میگوید من اینها را نمیکشم چرا؟
« ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»
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این باعث میشود هم مسلمانانی که ایمان آوردهاند وحشتزده بشوند ،از کجا معلوم فردا پیغمبر ما را نکشد!؟ و
از آن طرف مهمتر آنهایی که زمینه اسالمشان فراهم شده از اسالم آوردن پیشیمان می شدند .آن زمان کفار،
امکاناتشان خیلی باالتر از مسلمانها بوده میآمدند تبلیغ میکردند آی مردم مسلمان نشوید ببینید پیغمبر
آنهایی که مسلمان شده بودند به بهانه نفاق ،همه را کشت!
در این قضایا فرض این آقای عمر یا راست میگوید این خبیث است من میخواهم او را بکشم یا دروغ میگوید؛
اگر راست میگوید پس «هذا خبیث محدور الدم» و نمیتواند شریعت برای ما نقل کند؛ و اگر نه ،دروغ میگوید
که نسبت خباثت به او میدهد ،پیغمبر فرمود اگر کسی نسبت فسق به کسی دیگر بدهد و طرف شایستگی
فسق نداشته باشد ،فسق به خود «رامی بالفسق» بر میگردد.
«تفتازانی» جمله زیبای دارد« ،تفتازانی» در حقیقت از استوانههای کالمی اهلسنت است .اینها چهار ،پنج نفر
قهرمان در «علم کالم» دارند .یكی از اینها «قاضی عبدالجبار معتزلی» است .و از جمله آنها« :تفتازانی»،
«عزالدین ایجی»« ،سید جرجانی صاحب عوامل» و «فخر رازی» هستند .این چهار پنج نفر قهرمان «علم کالم»
اهلسنت هستند .یعنی اینها امروز هر چه در مباحث کالمی دارند از این چهار پنج نفر گرفتند.

حرفهای این چهار ،پنج نفر را از علم کالم اهلسنت بیرون بکشید هیچی برایشان نمیماند.
ً
بعضا در مناظراتمان مطرح میکنیم «ف ُب ِهت َّالذي»
«تفتازانی» یک تعبیر خیلی زیبای دارد ،این کالم را که ما
میشوند! آقای «تفتازانی» ،در «شرح مقاصد»  -که البته هم شرح ،و هم اصل مقاصد برای خودش است – می
گوید:
«ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على
ألسنة الثقاة يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له
الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات »
شرح المقاصد في علم الكالم؛ اسم المؤلف :سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني الوفاة:
107هـ  ،دار النشر  :دار المعارف النعمانية  -باكستان 7137 -هـ 7097 -م  ،الطبعة  :األولى ،ج  ،2ص 031
ایشان بعد توجیه میکند  -میگویند خدای عالم احمق را آفرید ،احمق هم توجیه را آفرید!  -بعد میگوید:
«ليس كل صحابي معصوما»
اگر این غیر معصومین شریعت را بخواهند برای ما نقل کنند چه کار کنیم؟ آقای «الف» از صحابه ،شریعتی برای
ما نقل کرده ،ما شک میکنیم که این آقا جزء معصومین صحابه هستند یا فساق صحابه هستند؟ نتیجه تابع
اخص مقدمات است لذا میگوییم طرف فاسق بوده لذا کنار بگذار! تک تک روایات صحابه را شما بخواهید
رویش انگشت بگذارید این قاعده دربارهاش جاری است بعد میگوید:
«إال أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول هللا ذكروا لها محامل وتأويالت بها تليقو ذهبوا إلى أنهم
محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضاللة»

شرح المقاصد في علم الكالم؛ اسم المؤلف :سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني الوفاة:
107هـ  ،دار النشر  :دار المعارف النعمانية  -باكستان 7137 -هـ 7097 -م  ،الطبعة  :األولى ،ج  ،2ص 031
می گوید :آمدند توجیه کردند تا مسلمانها عقایدشان متزلزل نشود .این همانی است که ما شیعه داریم
میگوییم؛ آیا شیعه غیر از این را دارد میگوید؟ میگوییم این صحابهای که« :بلغ حد الظلم والفسق ،حاد عن
طريق الحق» اگر این صحابه شریعتی برای ما نقل کرد ما میتوانیم این شریعت را بگیریم؟
ُ
ن كتاب هللا و اصحابی»! یا فرمود:
آقای «تفتازانی»! آیا پیغمبر اکرم فرمود« :اني تا ِرك فِ يك ُم ال َّثقل ْي ِ
اب َّ
ُ
السم ِ
اء إلى األ ِ
رْض وعترتي
ن أح ُد ُهما أ ْكبرُ مِ ن اآلخ ِر كِت ُ
اللهِ ح ْبل ممْ ُدود مِ ن َّ
«اني تا ِرك فِيك ُم ال َّثقل ْي ِ
ل بيتي وانهما ل ْ ْ
أ ْه ُ
ى ْالحوْ ض»
ن يفت ِرقا حتى ي ِردا عل َّ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل؛ اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني الوفاة ،217 :دار النشر:
مؤسسة قرطبة – مصر ،ج  ،0ص  ،71ح 77770
شما آنکه پیغمبر معین کرده بود را پیچیدی و در بقچه کنار گذاشتی و حاضر هم نیستید روایتی از آنها نقل
کنید؛ از این طرف رفتید سراغ صحابه ،صحابه هم این همه مشکل دارند ،میگویید :بله ما برای اینکه مشکل
درست نشود و مسلمانها دچار تضلیل و گرفتاری نشوند ،ما ناگزیر هستیم کار صحابه را توجیه بفرماییم!!
آقای تفتازانی! اینجا توجیه فرمودی ،در شب اول قبر میخواهی چه کار کنی؟ فردای قیامت چه کار میخواهی
بکنی؟ آقای «تفتازانی» با این کار میلیونها انسان را گمراه کردی سراغ اهلبیت نرفتند و آمدند سراغ صحابه و
انکشف بر اینکه این شریعت که اینها معین کردند این شریعت نبوده یک چیز دیگری بوده!
وقتی یک مسلمان میآید از این صحابه میشنود بر اینکه (نستجیر بالله) حضرت ابراهیم برای نجات جان
خودش ،همسر خودش را برای فسق و فجور در اختیار حاکم ،قرار میدهد آیا این مسلمان فردا این غیرت را

دارد از ناموسش دفاع کند؟ یا نه ،اگر مشابه این هم پیش آمد می گوید :آقا این خانم من دو دستی خدمت
شما ،به من متعرض نشو ،هر چه میخواهی بر سر خانم من بیاور!؟ بحث فقط تنها نماز و روزه و زکات که
نیست ،این قضایا و امثال اینها هم است.
«والسالم علیکم ورحمة هللا»

