بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ2901/90/12 :
موضوع :جایگاه بی بدیل مناظره و پاسخگوئی به شبهات مخالفین!
(سخنرانی در مدرسه علمیه امام حسین اصفهان)
فهرست موضوعات این سخنرانی:
جایگاه بی بدیل مناظره و پاسخگوئی به شبهات مخالفین
مثلثی مقدس ،در نشر معارف اهلبیت
استقبال عجیب جوانان آمریکائی از مکتب تشیع!
اثبات امامت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از منابع اهل سنت در پنج دقیقه!
دستور عجیب امام حسن عسکری به شاگردان خویش!
اضالع دیگر مثلث مقدس!
قهرمان علم کالم اهل سنت!
قهرمان پاسخگوئی به شبهات اهل سنت!
بهترین روش در ارائه منابع اهل سنت به مخالفین
روایتی که مخالفین مکتب تشیع را در چاله ای عمیق میاندازد!

برخی ادعاهای ضد شیعی آقای عابدینی ،استاد حوزه علمیه!!
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة علی
رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت والیت سپاس می گوییم و خوشحالیم که در جمع شما عزیزان و
بزرگواران هستیم.
همانطور که عزیزمان هم اشاره کردند ،یکی از اساسیترین موضوعاتی که در اسالم مورد توجه بوده و بلکه در گذشته
توسط انبیاء الهی (علیهم السالم) مطرح شده است ،قضیه مناظره و گفتگوی علمی و رد شبهات معاندین و مخالفین
بوده است.
قرآن کریم مملو از مناظراتی است که توسط انبیاء الهی (علیهم السالم) صورت گرفته است .رسول گرامی اسالم با
طوایف مختلف مناظراتی داشتند.
جایگاه بی بدیل مناظره و پاسخگوئی به شبهات مخالفین
حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) بعد از رحلت نبی گرامی اسالم ،اولین کسی است که دریچه مناظره را با
مخالفین و الیت گشود .همچنین حضرت صدیقه طاهره و ائمه اطهار (علیهم السالم) مناظرات مختلفی داشتند.
شاید اگر ادعا کنیم در معارف شیعی جایگاه مناظره در رده اول و رتبه اول قرار گرفته است ،حرف مبالغه آمیزی
نیست .به طوری که امام صادق (علیه السالم) میفرماید:

« ُعلَمَ ُ
ون»
اء ِشی َع ِتنَا مُ رَا ِب ُط َ
دانشمندان پیروان ما همانند مرزدارانی هستند.
حضرت نمیفرماید علمای شیعه ما ،باالی منبر مسئله می گویند ،نماز جماعت میخوانند یا درس و بحث فقهی و
اصولی دارند.
«مُ رَ ا ِب ُط» به معنای سربازانی است که در سرحدات و مرز قرار دارند و مراقب هستند تا دشمن ،داخل ارض کشور
نشود و سالحهایشان هم بیست و چهار ساعته آماده شلیک است.
در دنیا تنها مسلحی که احتیاج به اجازه مافوق ندارد ،سربازان سرحدات هستند .آنها به مجرد اینکه احساس خطر
کردند ،وظیفه شلیک کردن و نابود کردن دشمن را دارند.
لذا امام صادق میفرماید :علمای شیعه ما مرزبان هستند .به تعبیر مقام معظم رهبری علمای شیعه آتش به اختیار
هستند .حضرت فرمود:
ْ
ِیس وَ َع َفا ِری َت ُه یمْ ن َُع ُ
وج َعلَی ُض َع َف ِ
« ُعلَمَ ُ
اء ِشیعَ ِتنَا وَ
ون فِی ال َّث ْغ ِر َّالذِی یلِی ِإ ْبل َ
اء ِشی َع ِتنَا مُ رَا ِب ُط َ
ن ال ُخرُ ِ
وهمْ َع ِ
عَ َ
ِیس وَ ِشیعَ ُت ُه وَ ال َّنوَ ِ
ب»
اص ُ
یهمْ ِإ ْبل ُ
ْ
ن أ ْن ی َت َس َّل َط َعلَ ِ
که تمام وقت در برابر ابلیس و لشگرهایش صف کشیده و از یورش آنها به افرادی از شیعیان ما که قدرت
ّ
تسلط ابلیس و پیروان ناصبی او ،بر آنها پیشگیری میکنند.
دفاع از خود ندارند جلوگیری میکنند ،و نیز از
ََ َ
کان َأ ْف َض َ
ن َجا َه َد الرُّومَ وَ ال ُّت ْرک وَ ْال َخ َز َر َأ ْل َف َأ ْل ِف مَ رَّ ة»
ن ا ْن َت َص َ
ل مِ مَّ ْ
ب ل َِذلِک مِ ْ
ن ِشی َع ِتنَا َ
«أال فمَ ِ

آگاه باشید ارزش آن دانشمندان شیعهای که چنین خود را در معرض دفاع قرار دادهاند هزار هزار بار باالتر
از سپاهیانی است که در برابر هجوم دشمنان اسالم از ّ
کفار روم و ترک و خزر پیکار میکنند.
به فرموده حضرت یک عالم مجاهد در حوزه پاسخگویی به شبهات از یک میلیون مجاهدی که در میدان جنگ
مشغول انجام وظیفه است ،افضل است؛ نه در یک سطح.
به بیان دیگر یک مجاهد در حوزه دفاع از کیان تشیع و فعال در حوزه پاسخگویی به شبهات و مناظره ،از یک میلیون
مجاهد در میدان نبرد افضل است.
« ِِلَ َّن ُه ی ْد َف ُع َع َ
ن َأ ْب َدان ِِهم»
یان مُ حِ بِّینَا وَ َذلِک ی ْد َف ُع َع ْ
ْ
ن أ ْد ِ
زیرا دانشمندان نگهبانان عقاید و فرهنگ اسالم و مدافع دین دوستان ما هستند در حالی که مجاهدان
حافظ مرزهای زمینی هستند.
اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،نویسنده :طبرسی ،احمد بن علی ،محقق  /مصحح :خرسان ،محمد باقر ،ج ،2
ص  ،21فصل فی ذکر طرف مما أمر هللا فی کتابه من الحجاج و الجدال بالتی هی أحسن و فضل أهله
این روایت نشانگر این است که ائمه اطهار (علیهم السالم) برای این قضایا اهتمام خاصی قائل بودند .در روایت
دیگر وارد شده است:
ِّ
ین عَلَیهِ  ،وَ َّ
«وَ َق َ
ن ْال ُعلَمَ ِ
عَن
ال َعلِی ب ُ
ین ْ
ن ْ
ْن مُ َحمَّ د لَوْ َال مَ ْ
الذابِّ َ
ین ِإلَیهِ وَ ال َّدال َ
اء ال َّداعِ َ
یب َقی بَعْ َد َغی َبةِ َقائِمِ کمْ مِ َ
اء عِ َبا ِد َّ
دِینِهِ ِب ُح َجج َّ
قِذِین ل ُِض َع َف ِ
اخ ال َّنوَ ِ
ب لَمَ ا بَقِ ی َأ َحد
اللهِ  ،وَ ا ْلمُ ْن
ن ِش َباک ِإ ْبل َ
ِیس وَ مَ َر َدتِهِ  ،وَ مِ ْ
اللهِ مِ ْ
َ
اص ِ
ن ف َِخ ِ
ِ
ن دِین َّ
اللهِ »
ِإ َّال ا ْر َت َّد َع ْ
ِ

امام هادی (ع) فرمود :اگر پس از غیبت قائم (ع) شما از علمائی که دعوت به سوی او کنند و راهنمایی به
حضرت او نمایند و با حجتهای الهی و از دین او دفاع کنند و ضعیفان از بندگان خدا را از دامهای شیطان و
پیروان شیطان نجات بخشند باقی نمیماندند البته هیچکس از مؤمنین پابرجا نبودند ،مگر آنکه از دین خدا
برمیگشت.
َ
اء ِّ
ُُ
السفِینَةِ سکانها ُأولَئِک ُهمُ
وب ُض َع َف ِ
الشیعَةِ کمَ ا یمْ ِ
ذِین یمْ ِ
سک َصاحِ ُ
ب َّ
س َ
«وَ َلک َّن ُهمُ َّال َ
کون أ ْزمَ َة قل ِ
َ
ون عِ ْن َد َّ
اللهِ عَ َّز وَ َجل»
ْاِل ْف َض ُل َ
ولی این علماء بودند که دلهای ضعفای شیعه را نگه داشتند همچنانکه کشتیان سکان و فرمان کشتی را
نگهداری میکند آن فرمانی که کشتی امواج آب را با آن میشکافد و پیش میرود آن علماء در پیشگاه
خدای عزوجل برتر از همه باشد.
اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،نویسنده :طبرسی ،احمد بن علی ،محقق  /مصحح :خرسان ،محمد باقر ،ج ،2
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به فرموده حضرت کسی که مانع میشود جوانان ما از اسالم و تشیع برنگردند و ثابت قدم باشند ،وجود روحانیونی
است که در حوزه پاسخگویی به شبهات کار میکنند .من بارها گفتم ما در وظیفه رساالتی که داریم؛
ِّ
الل َه وَ کفی ِب َّ
شوْ َن َأ َحدا إالَّ َّ
ساالت َّ
َّ
شوْ َن ُه وَ ال ی ْخ َ
اللهِ وَ ی ْخ َ
اللهِ َح ِ
ِ
سیبا)
ون ِر
ن ی َبل ُغ َ
(ال ِذی َ
ِ
(پیامبران پیشین) کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی میکردند و (تنها) از او میترسیدند و از هیچکس
جز خدا واهمه نداشتند ،و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال آنها) است.
سوره احزاب ( :)99آیه 90

مثلثی مقدس ،در نشر معارف اهلبیت
ما باید در نشر معارف اهلبیت سه ویژگی را رعایت کنیم .ما باید یک مثلث مقدسی ترسیم کنیم که با این مثلث
ِّ
ساالت َّ
ِ
اللهِ ) انجام شود .هرکدام از این ضلعها نباشد ،مثلث ما به هم میریزد.
ون ِر
مقدس (ی َبل ُغ َ
مثلث اول «تبیین» است؛ ما باید معارف دینی و اعتقادات دینی را بیان کنیم .امروزه فضای مجازی به تعبیر مقام
معظم رهبری به قتلگاه جوانان تبدیل شده است.
ما باید ببینیم شیعه امروز در این دنیای پر غوغا چه دارد و در این بازار پر آشوب فرهنگی چه کاالی نورانی برای ارائه
دارد .به تعبیر امام هشتم؛
ِّ
اس لَوْ َع ِلمُ وا مَ َح ِ
ن ک َالمِ نَا َال َّت َب ُعونَا»
اس َف ِإ َّن ال َّن َ
«ی َت َع َّلمُ ُع ُلومَ نَا وَ ی َعلمُ َها ال َّن َ
اس َ
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج ،2
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حال شما ایران را زیاد مورد مالحظه قرار ندهید .اگر از ایران بیرون بروید و به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر
کنید ،این قضیه را درک خواهید کرد.
استقبال عجیب جوانان آمریکائی از مکتب تشیع!
بنده سال  2909حدود  09روز آمریکا بودم .ما در بسیاری از ایاالت مختلف جلسات متعددی با شیعه و اهل سنت و
وهابیت و مسیحیها داشتیم.

جوانان مسیحی  -مخصوصا  -از رفتن به کلیسا خسته شدند .آنها از شنیدن سخنان ضد و نقیض روحانیت مسیح
خسته شدند و از حرفهای تکراری آنها به ستوه آمدند.
جوانان مسیحی به دنبال این هستند که خأل معنوی خودشان را با معارفی پر کنند که مطابق با فطرت بشر است.
آنها این معارف را غیر از مکتب اهلبیت در هیچ جای دیگر نمیتوانند پر کنند.
ما در واشنگتن در مرکز اسالمی که عزیزمان جناب حاج آقای «بحرینی» از طرف مقام معظم رهبری چندین سال
است در آنجاست ،بازدید کردیم؛ جهاد واقعی را این افراد انجام میدهند .بنده وقتی کارهای آنها را دیدم ،از خودم
خجالت کشیدم.
ایشان مرا به اتاقی سی متری برد که سراسر کارتن بود .او کارتنها را باز کرد و گفت :داخل این کارتنها همه نامه
است.
این نامهها از پنجاه و یک ایالت آمریکا مرتبا برای ما ارسال میشود و درخواست میکنند که جزوه یا کاستی در
رابطه با معارف شیعه برای ما بفرستید.
ما وقتی برای بعضی از مناطق تعدادی جزوه میفرستیم ،میبینیم که به دنبال آن سیل نامههای تشکر برای ما
میآید .افرادی که با یک جزوه به مرکز شیعه کشیده میشوند ،مرتب به مرکز ما میآیند و از ما تشکر میکنند و
میروند.
یکی از دوستان ما در فرانسه است .ایشان میگفت :من هفت بار دین خود را عوض کردم .ابتدا مسیحی بودم ،به
کاتولیک پیوستم ،بعد از آن به پروتستان پیوستم ،یهودی شدم ،مسلمان شدم ،وهابی شدم ،سنی شدم و در نهایت
شیعه شدم.

بعد از عوض کردن هفت دین و مذهب حدود شش سال است که در مذهب شیعه متوقف شدم .احساس میکنم
مکتبی که میتواند ندای فطری مرا پاسخ بدهد ،سخنان اهلبیت است.
دلیل آن این است که سخنان اهلبیت (علیهم السالم) از وحی سرچشمه گرفته است و اهلبیت از طریق وحی با
خالق من مرتبط هستند .هیچکسی برای من دارو و نسخهای مثل آفریننده من نمیتواند بدهد.
کسی که ماشینی ساخته است ،بهتر از هرکسی میداند نیازها و مشکالت این ماشین چیست .امروز دنیا تشنه
معارف اهلبیت (علیهم السالم) است .امام هشتم میفرماید:
اس لَوْ َعلِمُ وا مَ َح ِ
ن ک َالمِ نَا َال َّت َب ُعونَا»
« َف ِإ َّن ال َّن َ
اس َ
بنابراین اگر ما بخواهیم در این زمینه کوتاهی کنیم ،فردای قیامت کارمان با کرام الکاتبین است .در روایت داریم:
«فان ّ
الله تعالی یغفر للجاهل سبعین ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا»
خداوند تبارک و تعالی هفتاد گناه جاهل را میبخشد ،اما یک گناه عالم را نمیبخشد.
خاتمه المستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نویسنده :نوری ،حسین بن محمد تقی ،محقق  /مصحح:
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همچنان که در روایت داریم یکی از عذاب جهنمیان ،استشمام بوی گندیده عالم بالعمل است .جهنمیان به مالک
جهنم شکایت میکنند که عذابهایمان برای ما بس است ،دیگر بوی گندیده عالم بی عمل از آتش برایمان بیشتر
عذاب آور شده است.

بنابراین ما در این زمینه نباید کوتاه بیاییم .امروزه همانند زمان سابق نیست که ما جلسهای و حسینیهای و مسجدی
و دورهمی داشته باشیم .امروز فضای مجازی با وجود اینکه تهدید است ،ما میتوانیم آن را به راحتی به یک فرصت
تبدیل کنیم.
شما اآلن که در گوشه اصفهان نشستهاید ،با وجود فضای مجازی میتوانید با تمام دنیا حرف بزنید .شما میتوانید
سایت یا وبالگ یا گروهی در فضای مجازی طراحی کنید یا در گروههایی که مخالفین دارند وارد شوید و مطالب
نادرست آنها را پاسخ بدهید.
در هلند وقتی نماینده کثیف و پلید مجلس ،فیلمی که علیه اسالم و قرآن بود را ساخت ،دولت هلند پخش آن فیلم
را منع کرد.
او این فیلم را به صورت غیر رسمی در فضای مجازی منتشر کرد و در عرض بیست و چهار ساعت هفت میلیون نفر
از این فیلم دیدن کردند .شما کجا میتوانید هفت میلیون نفر مخاطب پیدا کنید؟! چند روز پیش دیدم یکی از
علمای وهابی در «توییتر» ،بیست و یک میلیون دنبال کننده دارد!!
اثبات امامت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از منابع اهل سنت در پنج دقیقه!
به نظر بنده امروز فضای مجازی فرصت طالیی برای جوانان شیعه است .شبکههای ماهوارهای وهابیت بهترین
فرصت برای ماست .بارها اتفاق افتاده است بعضی از شاگردان و دوستان ما در «شبکه وصال» و «شبکه کلمه» و
دیگر شبکههای وهابی وارد میشوند و در پنچ دقیقه تمام دو ساعت حرفهای کارشناسان وهابی را زیر سؤال
میبرند.

کارشناسان وهابی که جوابی برای گفتن ندارد ،شروع به فحش دادن میکنند و ما هم همین را میخواهیم .دنیا باید
بدانند که این افراد منطق ندارند ،زیرا اگر کسی منطق داشته باشد که فحش نمیدهد یا تلفن را قطع نمیکند.
ما در یکی از سالها در «شبکه جهانی والیت» برنامهای برای خردساالن و کودکان داشتیم .ما از ابتدای ماه مبارک
رمضان طرحی تحت عنوان «غنچههای والیت» در رابطه با "اثبات امامت الهی امیرالمؤمنین و خالفت بالفصل او از
کتب اهل سنت در پنج دقیقه" را آغاز کردیم.
مشاهده کردیم که شب دوازدهم و سیزدهم ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از کودکان زیر ده سال تماس
میگرفتند و در پنج دقیقه سه آیه:
َس ُ
(إ َّنما وَ لِیکمُ َّ
ون ال َّزک َ
الص َ
ُ
اة وَ ُهمْ
ون َّ
راکعون)
الل ُه وَ ر ُ
الة وَ ی ْؤ ُت َ
ن ی ِقیمُ َ
ن آمَ ُنوا َّال ِذی َ
ول ُه وَ َّالذِ ی َ
ِ
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است ،و پیامبر او ،و آنها که ایمان آوردهاند و نماز را بر پا میدارند و در حال
رکوع زکات میپردازند.
سوره مائده ( :)5آیه 55
و:
ت ِرسالَ َت ُه وَ َّ
(یا َأی َها ال َّر ُس ُ
ن َربِّک وَ ِإ ْن َلمْ َت ْف َع ْ
ول بَلِّ ْغ ما ُأ ْن ِز َ
ل َفما ب ََّل ْغ َ
اس)
ن ال َّن ِ
ل ِإلَیک مِ ْ
الل ُه یعْ ِصمُ ک مِ َ
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامال (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او را
انجام ندادهای و خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم نگاه میدارد.
سوره مائده ( :)5آیه 91

و:
ْ
(الیوْ مَ َأکمَ ْل ُت لَکمْ ِدی َنکمْ وَ َأ ْتمَ مْ ُت َعلَیکمْ نِعْ مَ ِتی وَ ر ِ
َضی ُت َلک ُم ْاإل ِْسالمَ ِدینا)
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین (جاودان) شما
پذیرفتم.
سوره مائده ( :)5آیه 9
و سه حدیث:
«أنت ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  2022 -هـ  2009 -م ،الطبعة :اِلولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،9ص
 ،209ح 0951
و:
« إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  2022 -هـ  2009 -م ،الطبعة :اِلولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،9ص
 ،209ح 0951
و:

«أنت امام کل مؤمن ومؤمنة ،وولی کل مؤمن ومؤمنة بعدی»
المناقب ،نویسنده :الموفق الخوارزمی ،تحقیق :الشیخ مالک المحمودی  -مؤسسة سید الشهداء (ع) ،چاپ:
الثانیة ،سال چاپ :ربیع الثانی  ،2020چاپخانه :مؤسسة النشر اإلسالمی ،ص  ،92ح 92
را بیان میکردند .البته بسیاری از دوستان با این طرح مخالف بودند ،زیرا میگفتند که شما هرشب این مطالب را
تکرار میکنید و این با موقعیت شما سازگار نیست .من گفتم خداوند عالم در سوره مبارکه الرحمن نزدیک به 91
مرتبه آیه شریفه:
الء َربِّکما ُت ِّ
َ
(ف ِبأَی آ ِ
کذبان)
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید شما ای گروه انس و جن؟
سوره الرحمن ( :)55آیه 29
را تکرار فرموده است .بسیاری از دوستان به من اعتراض کردند ،اما من گفتم که من به حرف هیچکسی گوش
نمیدهم .خالصه ما یک دندگی کردیم و نتیجه بخش هم بود.
یکی از دخترخانمها از یزد به نام «فاطمه» یازده ساله یک شب به «شبکه کلمه» زنگ زد و آنها برنامهای داشتند.
او به «هاشمی» مجری این شبکه گفت :به من اجازه بدهید که در پنج دقیقه امامت الهی امیرالمؤمنین و خالفت
بالفصل علی بن أبی طالب را از کتب شما از تفسیر و حدیث با سند صحیح اثبات کنم.
او آنچنان با شهامت این مطالب را گفت که مجری «شبکه کلمه» رنگش پرید و سریع تلفن را قطع کرد .همه
فهمیدند که این افراد توان پاسخگویی ندارند.

البته قطع کردن تلفن بهتر شد ،زیرا ممکن بود «فاطمه» جایی گیر کند یا جلد و صفحه را اشتباه بگوید .گرچه
الحمدلله ایشان همه مطالب را درست گفت.
ما فایل این مطالب را در سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» گذاشتیم و اگر شما عبارت "در پنج دقیقه"
را در سایت سرچ کنید این فایل را مشاهده خواهید کرد« .غنچههای والیت» این مطالب را همانند حمد و سوره یاد
گرفتند.
بنابراین ما امروزه میتوانیم در فضای مجازی بهترین فرصت را به دست بیاوریم و برای نشر معارف اهلبیت تالش
کنیم .امروز ما موظف هستیم در این حوزه حداکثر کار را انجام بدهیم.
دستور عجیب امام حسن عسکری به شاگردان خویش!
به امام حسن عسکری (علیه السالم) عرضه میدارند :در شهر ما فردی است که علیه قرآن کریم تبلیغ میکند.
حضرت فرمودند:
« َأ مَ ا ِفیکمْ ر َُجل ر ِ
َشید»
در میان شما یک جوانمرد نیست که جواب شبهات او را بدهد؟
مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ،نویسنده :ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،ج  ،0ص  ،010باب
إمامة أبی محمد الحسن بن علی العسکری ع

شاگردان حضرت عرضه میدارند که او عالم هست و ما توانایی مقابله با او را نداریم .حضرت میفرماید :اگر من
کالس روش پاسخگویی به شبهات او را تشکیل بدهم ،حاضرید شاگردی کنید؟ شاگردان حضرت عرضه میدارند:
سمعا و طاعة!
امام حسن عسکری برای اصحاب خود کالس پاسخگویی به شبهات برگزار میکنند .شاگردان امام حسن عسکری
نزد «اسحاق کندی» میروند و حرفهایی که از حضرت فراگرفته بودند را مطرح میکنند و او را مبهوت میکنند.
بازهم در روایت آمده است که تعدادی از اصحاب نزد امام حسن عسکری میآیند و عرضه میدارند:
َسول َّ
اب ی ْؤذِ ینَا وَ ی ْح َت ُّج َعلَینَا ِفی َت ْف ِضی ِل ْاِلَوَّ ِل وَ ال َّثا ِنی وَ ال َّثال ِ
ِث عَ لَی َأمِ ی ِر
اللهِ ِإ َّن لَنَا َجارا مِ َ
«یا اب َ
ن ال ُّن َّص ِ
ْن ر ُ ِ
اب عَ ْن َها وَ ْال ُخرُ ُ
وج مِ ْن َها»
ن ع وَ یو ِر ُد َعلَینَا ُح َججا َال َن ْد ِری کی َف ْال َجوَ ُ
ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
یابن رسول هللا در همسایگی ما فردی ناصبی است که ما را اذیت میکند و دالئلی بر فضیلت ابوبکر و عمر و
عثمان بر امیرالمؤمنین میآورد که بلد نیستیم جواب او را بدهیم و بر او پیروز شویم.
َ
ون مِ ْنک ْالک َالمَ َف َتک َّلمْ وَ أ ْفحِ مْ َصاحِ َب ُهمْ وَ
ون َف َت ْستَمِ ُع َعلَی ِهمْ َفی ْس َت ْد ُع َ
ن ی َتک َّلمُ َ
«مُ َّر ِب َه ُؤ َال ِء ِإ َذا ک ُانوا مُ ْجتَمِ عِ ی َ
س ْر عِ رْ ب َُه وَ ُف َّ
اک ِ
ل َح َّد ُه»
بلند شو و با آنها برو و با آن فرد بحث کن طوری که خفه شود .عزتش را بشکن و شمشیری که علیه شیعه از
رو بسته را تکه تکه کن.
«وَ َال ُت ْب ِق لَ ُه بَا ِقیة»
و برای او چیزی باقی مگذار.

ل َح َض َر ْالمَ وْ ِضعَ َح َضرُ وا ک َّلمَ الر َُّج َ َ
السمَ ِ
اء ُهوَ َأوْ فِ ی ْاِلَ ِ
رْض
وَ
وَ
ب ال َّر ُج ُ وَ
« َف َذ َه َ
ل َفأ ْف َحمَ ُه وَ َصیر َُه َال ی ْد ِری ِفی َّ
»
شاگرد امام حسن عسکری رفت و آنچنان با دشمن اهلبیت سخن گفت و او به طوری گیج شده بود که
نمیفهمید در آسمان است یا در زمین است.
اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،نویسنده :طبرسی ،احمد بن علی ،محقق  /مصحح :خرسان ،محمد باقر ،ج ،2
ص  ،20فصل فی ذکر طرف مما أمر هللا فی کتابه من الحجاج و الجدال بالتی هی أحسن و فضل أهله
ما امروزه باید چنین نیروهایی تربیت کنیم .امام صادق در مورد «هشام بن حکم» میفرمایند :این نوجوان آنچنان با
مرد شامی مناظره کرد که فرصت فروبردن آب دهان را از او گرفت .حضرت خطاب به «هشام بن حکم» میفرماید:
ِّ
اء َّ
اس َف َّاتق ال َّز َّل َة وَ َّ
الله»
ن وَ رَائ َِها ِإ ْن َش َ
«مِ ْث ُلک َف ْلیکل ِم ال َّن َ
الش َفاعَ ُة مِ ْ
ِ
مانند تویی باید با مردم بحث کند .از لغزش بپرهیز که شفاعت ما پشت سر توست.
حضرت از میان تمام شخصیتهای علمی نظیر «زراره»« ،أبان بن تغلب»« ،حمران بن أعین»« ،ابو جعفر أحول»،
تنها «هشام» را کنار خود می نشاند و به او میفرماید:
«نَا ِصرُ نَا ِب َق ْل ِبهِ وَ ل َِسانِهِ وَ یدِه»
هشام با قلب و زبان و دستش یاور و یاریگر ماست.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
 ،212ح 0

ببینید چقدر ارزشمند است! بنده بارها می گویم که اگر شما تمام ثروت و مقامات دنیا را در یک کفه بگذارید و این
جمله امام صادق را در یک کفه بگذارید ،وهللا این جمله سنگینتر است .امام و حجت الهی به یکی از شاگردان خود
میفرمایند:
«نَ ِ
اصرُ نَا ِب َق ْل ِبهِ وَ ل َِسانِهِ وَ یدِه»
ما امروز احتیاج به افرادی نظیر «هشام بن حکم» داریم.
اضالع دیگر مثلث مقدس!
بنابراین یک ضلع این مثلث مقدس« ،تبیین» است؛ یک ضلع آن «دفاع» است و یک ضلع آن «روشنگری و
هجمه» است.
ما وقتی مبانی اعتقادی شیعه نظیر آیه والیت را مطرح میکنیم ،باید در ضلع دوم ،شبهاتی که در این زمینه وارد
شده است را مطرح کنیم .در ضلع سوم به روشنگری بپردازیم.
اگر ما صد دلیل برای امامت حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) داریم ،طرف مقابل هم پنجاه دلیل برای خالفت
ابوبکر دارند .مادامی که ما آن را باطل نکنیم ،کار به جایی نمیبریم.
به عنوان مثال یک سنی با شما بحث میکند و میگوید :حرف شما درست است و حرف ما هم درست است .علی
بن أبی طالب هم خلیفه است و ابوبکر هم خلیفه است .علی بن أبی طالب خلیفه چهارم و ابوبکر خلیفه اول باشد.
چه اشکالی دارد!؟

زمانی که ما خالفت امیرالمؤمنین را اثبات میکنیم ،باید به صورت علمی اثبات کنیم؛ نه با توهین و اهانت .ما باید
دلیل طرف مقابل را بشنویم و آن را به صورت علمی حل کنیم.
قهرمان علم کالم اهل سنت!
«قاضی عبدالجبار معتزلی» متوفای  025هجری کتابی به نام «المغنی فی اإلمامة» دارد .قویترین آخوند اهل سنت
در طول چهارده قرن «قاضی عبدالجبار» است .امروز وهابیت و سنیهای تندرو کنار سفره «قاضی عبدالجبار»
نشستهاند.
«تفتازانی» حرفهای خود را از او گرفته است« ،عضدالدین إیجی» حرفهای خود را از او گرفته است« ،سید
جرجانی» حرفهای خود را از او گرفته است« ،فضل بن روزبهان» حرفهای خود را از او گرفته است« ،دهلوی»
حرفهای خود را از او گرفته است .در یک کلمه ،امروز وهابیت حرفهای خود را از او گرفتند.
«مرحوم سید مرتضی» در جواب او ،کتابی به نام «الشافی فی اإلمامة» نوشت و «مرحوم شیخ طوسی» تلخیصی
بر کتاب «الشافی فی اإلمامة» نوشت .او بعضی از مطالب طوالنی را مختصر کرد و بعضی از قسمتها را تفصیل داد.
ایشان تمام ادلهای که آنها برای خالفت ابوبکر و عمر و عثمان آورده بودند را ،نقد علمی کرد.
قهرمان پاسخگوئی به شبهات اهل سنت!
«مرحوم عالمه حلی» کتابی به نام «ألفین» دارد که در نرم افزارهای اسالمی موجود است« .فخر المحققین» پسر
«عالمه حلی» صاحب کتاب «إیضاح الفوائد» مطلبی در مورد این کتاب آورده است.
«عالمه حلی» یکی از فحول شیعه است .شاید اگر ما بگوییم که ایشان یکی از فقها و متکلمین بی نظیر شیعه در
این چهارده قرن است ،حرف گزافی نگفتهایم.

خدمتی که این مرد به تشیع کرده است ،شاید کمتر کسی چنین خدمتی کرده باشد .البته زحمات «شیخ مفید» و
«سید مرتضی» و «شیخ صدوق» و بزرگان همه محفوظ است.
«فخر المحققین» نقل میکند که :من پدرم را در خواب دیدم و به او گفتم :پدر! کدام یک از کتابهایی که در فقه و
اصول و تفسیر و دیگر علوم نوشته بودی ،در عالم برزخ خواهان زیادی داشت و باعث نجات تو شد؟
پدرم گفت :پسرم! از میان کتب فقهی ،اصولی ،رجالی و تفسیری هیچکدام را کسی نپسندید .تنها کتابی که آبروی
من را خرید ،کتاب «ألفین» بود.
«ألفین» به معنای دو هزار است« .عالمه حلی» هزار دلیل برای اثبات خالفت امیرالمؤمنین و هزار دلیل هم برای
بطالن دیگران آورده است .مرد به این می گویند!! ایشان بر شبهات مخالفین هجمه کرده و هزار دلیل آورده است.
لذا ما باید در کنار تبیین و دفاع ،حمله و هجمه و روشنگری هم داشته باشیم .اگر این کار اتفاق نیفتد ،قطعا مثلث ما
ناقص است.
من به دوستان توصیه میکنم اگر دوستان میخواهند کار کنند ،مثلث مقدس تبیین و دفاع و هجمه یا روشنگری را
حتما رعایت کنند .اگر دوستان سؤالی دارند من در خدمتشان هستم.
پرسش:
ما در گفتگوئی که با اهل سنت داشتیم ،روایتی از کتب «صحیح مسلم» و «صحیح بخاری» برایشان گفتیم ،اما آنها
در سیستم میزدند و ادعا میکردند که اصال چنین روایتی در کتب «بخاری» و «مسلم» وجود ندارد .آنها به راحتی
روایاتی که در کتب خودشان هست را منکر میشوند.

پاسخ( :بهترین روش در ارائه منابع اهل سنت به مخالفین)
روش ما در پاسخگوئی به شبهات ،این است که هر حرفی میزنیم ،جلد و تصویر کتاب را روی آنتن نشان میدهیم.
به عنوان مثال ما در رابطه با والیت ،آیات اکمال ،والیت و ابالغ را آوردیم و می گوییم :در رابطه با آیه والیت؛
َس ُ
(إ َّنما وَ لِیکمُ َّ
ون ال َّزک َ
الص َ
ُ
اة وَ ُهمْ
ون َّ
راکعون)
الل ُه وَ ر ُ
الة وَ ی ْؤ ُت َ
ن ی ِقیمُ َ
ن آمَ ُنوا َّال ِذی َ
ول ُه وَ َّالذِ ی َ
ِ
در مصادر معتبر اهل سنت وارد شده است« .ابن ابی حاتم» در کتاب «تفسیر» خود روایتی در این زمینه نقل کرده
است .ما جلد و صفحه کتاب را به او نشان میدهیم و او دیگر نمیتواند آن را انکار کند.
پرسش:
آنها می گویند که برداشت شما از روایت این است.
پاسخ:
مشاهده کنید در کتاب «تفسیر ابن ابی حاتم» جلد چهارم صفحه  2291وارد شده است:
«( ِإ َّنمَ ا وَ لِیک ُم هللا ورسوله والذین آمنوا) َق َ
ْن َأ ِبی َطالِب»
ال :عَ ِلی ب ُ
تفسیر القرآن العظیم البن أبی حاتم ،المؤلف :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر
التمیمی ،الحنظلی ،الرازی ابن أبی حاتم (المتوفی 911 :هـ( ،المحقق :أسعد محمد الطیب ،الناشر :مکتبة
نزار مصطفی الباز  -المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة :الثالثة  2020 -هـ ،ج  ،0ص  ،2291ح 9500
این را که ما ننوشتیم .این کتاب در اینترنت موجود است و آقایان خیلی راحت میتوانند از سایتهای خودشان
کتاب را آپلود کنند.

یا به عنوان مثال در کتاب «تفسیر طبری» که «ابن تیمیه» هم معتقد است «تفسیر طبری» مورد قبول است ،وارد
شده است:
«إنما ولیکم هللا ورسوله والذین آمنوا ،قال :علی بن أبی طالب»
جامع البیان فی تأویل القرآن ،المؤلف :محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملی ،أبو جعفر الطبری،
) 929 - 110هـ(  ،المحقق :أحمد محمد شاکر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اِلولی 2019 ،هـ  1999 -م،
ج  ،29ص  ،019ح 21129
و در حدیث بعدی دارد که:
«إنما ولیکم هللا ورسوله ،اآلیة ،قال :نزلت فی علی بن أبی طالب ،تص َّدق وهو راکع»
جامع البیان فی تأویل القرآن ،المؤلف :محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملی ،أبو جعفر الطبری،
) 929 - 110هـ(  ،المحقق :أحمد محمد شاکر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اِلولی 2019 ،هـ  1999 -م،
ج  ،29ص  ،019ح 21120
با این روش دیگر چکار میتوانند بکنند؟ همچنین نسخههایی از این کتاب که در عربستان سعودی یا «دارالفکر»
بیروت به چاپ رسیده است هم همین مطلب را دارند.
روایتی که مخالفین مکتب تشیع را در چاله ای عمیق میاندازد!
ما در بزنگاهها و جاهایی که خیلی حساس است ،نسخههایی از این کتاب را آوردیم که کمرشان را میشکند .این
روایات آنها را در چاله میاندازد ،به طوری که نمیتوانند از آن بیرون بیایند و نه راه پس دارند و نه راه پیش!

حال عبارتی که «آلوسی» دارد را مشاهده کنید« .آلوسی» در حقیقت سلفی مذهب است و در کتاب خود هم ،به
شیعه فحشهای رکیکی نثار کرده است.
او علمای شیعه را سگ و خوک خطاب کرده و چنین نیست که با شیعه بده بستان داشته باشد .او در کتاب «روح
المعانی» جلد  9صفحه  951مینویسد:
الل ُه وَ َر ُس ُ
«(إ َّنما وَ لِیک ُم َّ
الزک َ
الص َ
ون َّ
ون َّ
اة
الة أی صالة الشهود والحضور الذاتی وَ ی ْؤ ُت َ
ن یقِ یمُ َ
ن آمَ ُنوا َّالذِ ی َ
ول ُه وَ َّالذِ ی َ
ِ
ون) أی خاضعون فی البقاء بالله .واآلیة عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم
أی زکاة وجودهم وَ ُهمْ راک ُع َ
هللا تعالی وجهة»
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،اسم المؤلف :العالمة أبي الفضل شهاب الدين السيد
محمود اِللوسي البغدادي ،دار النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،ج  ،9ص  ،219باب سورة المائدة
( :)5اآلیات  50إلی 99
امروزه بهترین راه ،استفاده از کامپیوتر است که همه چیز را حل کرده است .اگر ادعاهای دیگری داشت ،شما
«تفسیر آلوسی» را از اینترنت دانلود میکنید و جلد پنجم را باز میکنید .این کتاب دیگر از کتب اهل سنت است.
به عنوان مثال ما این روایت را در صفحه  219باز میکنیم .در صفحه  219همان عبارتی که آورده بودیم ،به طور
مفصل نقل شده است و احتیاج نیست که ما اینقدر بحث و تفصیل بدهیم .خدمتی که امروز کامپیوتر و اینترنت در
بحثها و مناظرات به ما میکند ،هیچ چیز دیگری انجام نداده است.
ما دیشب با این آقای «عابدینی» مناظره داشتیم و او میگفت :شما کامپیوتر و اینترنت در اختیار دارید و همین به
شما کمک میکند .من در جواب گفتم :شما هم کامپیوتر میآوردید .من که نگفتم کامپیوتر نیاورید!

پرسش:
با توجه به اینکه شهر ما شیعه و معتقد هستند .وقتی کسی کالمی را از زبان یک سنی یا وهابی میشنوند ،اگر هم
نتوانند جواب بدهند از یک عالم شیعه میپرسند.
شخصی که دیشب شما با او مناظره داشتید در لباس روحانیت است و خودش را معتقد به شیعه میداند ،در حالی
که کلمات هزار و چهارصد سال پیش مخالفین را می زند .احساس میکنم اثر حرفهای او در تخریب جوانان و
مدافعین اهلبیت بیشتر است.
پاسخ( :برخی ادعاهای ضد شیعی آقای عابدینی ،استاد حوزه علمیه!!)
قطعا همین است .از زمان رضاخان این هجمهها از داخل شیعه بر شیعه شروع شده است و «اول قارورة کسرت
فی اإلسالم» نیستند که عمدتا هم از خارج سرچشمه گرفته است.
این شخص همان حرفهایی را می زند که وهابیهای تکامل یافته و سنی نما میزنند« .شریعت سنگلجی» یکی از
علمای بزرگ تهران بود .او به عربستان رفت و زمانی که برگشت همان حرفهایی را می زد که آقای «عابدینی» و
دیگران میزنند .آنها ادعا میکنند ائمه اطهار (علیهم السالم) والیت سیاسی نداشتند و امامتشان معنوی بود.
بعد از او «کسروی» و افرادی همانند «سید ابوالفضل برقعی» و «قلمداران» به میدان آمدند .این افراد کاسه لیس
دشمنان و مخالفان اهلبیت هستند .البته اآلن فرصت نیست که من بخواهم این مباحث را مطرح کنم ،اما این قضایا
ابتدا از خارج شروع شد.
به عنوان مثال کتاب «قرآن بسندگی» و امثال آن مثل «علی عبدالرزاق» که یکی از علمای بزرگ مصر در دانشگاه
اِلزهر بود .او کتابی به نام «اسالم و اصول الحکم» نوشت؛ این قضیه برای بیش از صد سال قبل است.

«علی عبدالرزاق» در این کتابش همین حرفهایی که آقای «عابدینی» می زند را آورد .ولی غیرت دانشگاه اِلزهر را
مشاهده کنید و غیرت حوزههای علمیه را هم مشاهده کنید .دانشگاهیان ،این آقا را از دانشگاه اِلزهر اخراج کردند و
کرسی تدریس او را هم از او گرفتند .همچنین مدرک ارشد او را باطل کردند ،خانه سازمانی او را گرفتند و او را از
ائمه جماعات برکنار کردند .تمام این اقدامات به خاطر نوشتن کتاب «اسالم و اصول الحکم» بود.
او در این کتاب ادعا کرد که پیغمبر اکرم از طرف خداوند مسئول حکومت نبود .حکومت پیغمبر اکرم خدایی نبود،
بلکه انتخابی بوده است .او از ابتدا تا انتهای کتاب همین حرف را مطرح میکند که مشروعیت سیاست و حاکمیت
سیاسی پیغمبر اکرم از ناحیه مردم است ،نه از ناحیه خداوند متعال!
از طرف دیگر «شیخ مهدی حائری» پسر مؤسس حوزه علمیه قم ،اوایل انقالب در آمریکا بود و چند ماهی در زمان
امام خمینی سفیر ایران شد .او سپس همان حرفهایی که «علی عبدالرزاق» زده بود را در کتاب «حکمت و
حکومت» تکرار کرد .بعد از او «مهدی بازرگان» همین مطالب را تکرار کرد .این افراد همینطور این مطالب را مطرح
میکنند.
این آقای «عابدینی» حرفهایی می زند که الحق و االنصاف وهابیت هم چنین حرفهایی را نمیزنند .به عنوان نمونه
من دیشب هم یکی از حرفهای او را بیان کردم ،اما او هیچ جوابی برای گفتن نداشت .او بعد از اینکه دید ما تمام
صفحات جزوه او را اسکن کردیم و به مردم نشان میدهیم ،عصبی شده بود و اصال باور نمیکرد این کار را کرده
باشیم .ما تمام صفحات جزوهای که خودش به ما داده بود را اسکن کردیم.
من گفتم :شما ادعا میکنید" :به نظر میرسد که این آیه مربوط به روز عرفه و بعد از او هست ".ایشان ادعا میکند
که من حرف جدید میزنم.

من گفتم :آقای «عابدینی»! هزار و چهارصد و سی سال قبل «عمر بن الخطاب» ادعا کرده است که آیه اکمال در روز
عرفه نازل شده است .شما حرف جدیدی نیاوردید!!
من گفتم :شما همان حرفی که عمر بن خطاب در هزار و چهارصد و سی سال قبل مطرح کرد را تکرار میکنید .او با
شنیدن این حرفها عصبی شده بود .او سپس حرفی زد که من از گفتن آن در حضور خواهران جلسه خجالت
میکشم .حرف او خیلی وقیح بود.
او که جوابی برای گفتن نداشت ،داستان بسیار زشتی مطرح کرد که من واقعا از گفتن آن خجالت میکشم .به دلیل
اینکه مناظره به صورت زنده پخش میشد ،من نمیدانستم او چه حرفی میخواهد بزند .اگر میدانستم کنترل
میکردم تا پخش نشود.
افراد زیادی در ترکیه ،هند ،آلمان و ایران این مناظره را به صورت مستقیم میدیدند .من واقعا از این حرف او
خجالت کشیدم و دلم به حالش سوخت!!
او همچنین ادعا میکند که آیه اکمال از «ابوهریره» است .سپس میگوید" :ما یک روایت صحیح درباره نزول آیه
اکمال از ائمه اطهار نداریم".
ما از ایشان سؤال کردیم و گفتیم :آقای «عابدینی»! شما ادعا میکنید که ما یک روایت صحیح نداریم ،در حالی که
نزدیک به پنجاه روایت در این زمینه داریم که بخش اعظمی از آنها صحیح است .بنده یک نمونه از این روایات را
برای او آوردم.

ما تمامی این روایات را با ذکر جلد و صفحه آماده کرده بودیم و گفتم :در کتاب «تفسیر قمی» که به فتوای آیت هللا
خوئی و دیگران ،تمام روایات آن صحیح است ،وارد شده است که آیه اکمال در غدیر خم در حق علی بن أبی طالب
نازل شده است.
من بررسی سندی این روایت را به او نشان دادم و گفتم :راوی اول سند« ،علی بن ابراهیم» است که «نجاشی» او
را ثقه میخواند .راوی دوم «ابراهیم بن هاشم» است که آیت هللا خوئی او را ثقه میخواند.
راوی بعد «عالء » است که «نجاشی» او را ثقه میخواند .راوی چهارم «محمد بن مسلم» است که «نجاشی» و
دیگران او را ثقه خطاب میکند.
ما این مطالب را بیان کردیم تا او نتواند بحث سندی این روایت را مطرح کند و ادعا کند که سند روایت ضعیف است.
در حقیقت تمام پیش بینیها را در این بحثها انجام میدهیم.
حال به خاطر اینکه او ادعا نکند که از کجا معلوم «نجاشی» در مورد او این حرفها را زده باشد ،می گوییم که در
کتاب «رجال» اثر «نجاشی» در فالن صفحه این مطلب بیان شده است .ما باید این چنین مجهز باشیم .همانطور که
امام صادق میفرماید:
« ُعلَمَ ُ
ون»
اء ِشیعَ ِتنَا مُ رَا ِب ُط َ
عالم آتش به اختیار به همین معناست .اگر قرار باشد دست روی ماشه بگذاریم ،باید چنان باشیم که قبال فکر کنیم
شاید طرف مقابل چنین ادعا یا چنان ادعایی مطرح کند.
ما حوزویان در اصطالحی می گوییم" :دفع دخل مقدر" ،به این معنا که احتمال بدهیم طرف مقابل چه اشکاالتی
مطرح میکند.

من تصور میکردم این شخص قدری باسواد است و حداقل کتب «ابوالفضل برقعی»« ،قلمداران» یا «شریعت
سنگلجی» را خوانده است .ما خودمان را آماده کرده بودیم که شبهات آنها را مطرح کنیم ،اما دیدیم چنین نیست.
من احساس کردم آمدن من به اصفهان اصال بی دلیل بوده است .بنده خیلی رُ ک بگویم اگر ما شاگردان رتبه سوم یا
چهارم خود را هم میفرستادیم ،خیلی بیشتر از سطح آقای «عابدینی» بودند.
هرچه ما از ایشان سؤال کردیم ،اصال جوابی به ما نداد و گفت که من اشتباه کردم .من گفتم که شما در فالن کتاب
حرفی مطرح کردید مبنی بر اینکه امام صادق (علیه السالم) آیه والیت را نیاورده است ،چه خیانتی است!؟
من کتاب او را آوردم و گفتم :شما نوشتید «فی کتاب کمال الدین عن أمیرالمؤمنین فأنشدکم هللا أتعلمون حیث
َ
ن ُدون َّ
ن آمَ ُنوا) و حیث نزلتَ :
الله)» .آیه والیت در اینجا بوده که او حذف کرده
(لمْ یتَّخِ ُذوا مِ ْ
نزلت( :یا أی َها َّالذِ ی َ
ِ
است.
او سپس مینویسد :این روایت ربطی به آیه (إ َّنما وَ لِیک ُم َّ
الل ُه) ندارد و از آیه نیز ذکری به میان نیاورده است.
ِ
من گفتم :تصحیف و حذف چه معنایی دارد؟ در کتاب «کمال الدین» که شما آن را نقل کردید ،وارد شده است:
َ
ول وَ ُأولِی ْ َ
الل ُه وَ رَ ُس ُ
ث َن َز َل ْت إ َّنما وَ لِیک ُم َّ
ن آمَ ُنوا َأ ِطی ُعوا َّ
کم وَ َحی ُ
الل َه وَ َأ ِطی ُعوا الرَّ ُس َ
اِلمْ ِر مِ ْن ْ
ول ُه وَ
«یا أی َها َّالذِ ی َ
ِ
ن ُدون َّ
الزک َ
الص َ
ون وَ َحی ُ
ون َّ
ون َّ
اللهِ وَ ال
ث َن َز َل ْت وَ َل ْم یتَّخِ ُذوا مِ ْ
اة وَ ُهمْ راک ُع َ
الة وَ ی ْؤ ُت َ
ن یقِ یمُ َ
ن آمَ ُنوا َّالذِ ی َ
َّالذِ ی َ
ِ
ن وَ لِی َجة»
رَ ُسولِهِ وَ َال ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
کمال الدین و تمام النعمة ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،2ص
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این آقا در کتاب خود آیه (إ َّنما وَ لِیک ُم َّ
الل ُه) را حذف کرده و میگوید :امام صادق که نفرموده آیه اکمال در مورد علی
ِ
بن أبی طالب است!! من گفتم :وهابیها هم همین کار را میکنند .او سپس ادعا کرد که تایپیست این آیه را حذف
کرده است!!
آیا تایپیست چطور باید میفهمید که شما میخواهید این آیه را تغیر بدهید که از این دو صفحه روایت تنها این آیه را
حذف کند!؟ تایپیست شما خیلی زیرک و ماهر بوده است! باید همانطور که امام حسن عسکری میفرماید:
س ْر عِ رْ ب َُه وَ ُف َّ
«وَ َأ ْفحِ مْ َصاحِ َب ُهمْ وَ اک ِ
ل َح َّد ُه وَ َال ُت ْب ِق لَ ُه بَا ِقیة»
با این افراد برخورد کنیم .او بعد از این بحثها اعصابش بهم ریخت و تا آخر هم اعصابش خورد بود.
او مطالبی را از کتاب «نور الثقلین» آورده است .من در جواب گفتم :هیچ انسان عاقلی چنین کاری نمیکند .شما
خودتان در کتب خود گفتید :غیر از کتب اربعه هیچ کتابی مورد قبول نیست ،زیرا معلوم نیست نویسندگان آنها چه
کسانی بودند.
کتاب «نور الثقلین» متعلق به قرن دهم و یازدهم است ،در حالی که کتاب «کمال الدین» متعلق به قرن سوم و
چهارم است و «شیخ صدوق» متوفای  912هجری است.
برای یک محقق از نظر مسئله اخالق نویسندگی و اخالق تحقیقی ،قانونی وجود دارد که مصادر دست سوم و چهارم
را نباید بنویسند.
حتی علمای دیگر هم معتقدند که کتاب «وسائل الشیعه» را مالک قرار ندهید .اگر کتاب «وسائل الشیعه» از کتاب
«کافی» نقل کرده است ،ببینید که این روایت در کتاب «کافی» به چه صورت است .حال شما از کتاب «نور
الثقلین» که بعد از ششصد یا هفتصد سال پس از «کمال الدین» نوشته شده است ،مطلب نقل میکنید.

امروز تمامی این کتب در اینترنت موجود است .این افراد یک سری بهانههایی میآورند ،نظیر اینکه" :من از این
کتاب آوردم"" ،این کار تایپیست بوده است"" ،بنده در این مورد اشتباه کردم"! این در حالی است که شما ادعا
میکنید من مجتهد هستم!!
من قطع پیدا کردم که اصال ایشان نه تنها اجتهاد بلد نیست ،بلکه اصال از الفبای فقاهت هم بی خبر است .او
استداللهایی میکرد که وهللا استداللهای شیطان در برابر مناظره با خدا از ایشان قویتر بود .شیطان به خداوند
عرضه میدارد:
َ
ن ِطین)
ن نار وَ َخلَ ْق َت ُه مِ ْ
(أنَا َخیر مِ ْن ُه َخلَ ْق َت ِنی مِ ْ
من از او بهترم ،مرا از آتش آفریدهای و او را از خاک!
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مشاهده کنید که شیطان در مناظره با خدا حرف محکمه پسندی می زند ،زیرا اولین مناظره در عالم هستی میان
خداوند متعال و شیطان است.
حال این شخص در یک جا ادعا میکند که اصال در مسئله نصب امام ،که از طرف خداوند عالم منصوب باشد ،علی
بن أبی طالب منصوب نیست .او در این زمینه دلیلی هم ندارد.
می گوید" :بنی امیه مسئله منصوب بودن علی بن أبی طالب را مطرح کردند تا از این نمد کالهی برای خودشان
بسازند".

من به او گفتم :دلیل شما برای این ادعا چیست؟ این ادعا در حقیقت افترا به بنی امیه است .وهللا فردای قیامت
بنی امیه از تو شکایت خواهند کرد ،زیرا بنی امیه معتقد بودند که خودشان از پیغمبر اکرم باالتر هستند.
من همه مدارک را در این زمینه برای او آوردم و گفتم که معاویه در اولین سخنرانی خود گفت:
«اِلرض لله وأنا خليفة هللا»
مروج الذهب؛ اسم المؤلف :أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (المتوفى909 :هـ) الوفاة:
 ،909ج ،2ص991
پیغمبر اکرم ،همانند نامه رسان فرستاده خداست .او ادعا میکند که من جانشین و خلیفه خدا هستم .به عنوان
مثال یک وزیر ،قائم مقامی دارد .آیا مقام او باالتر است یا مقام نامه رسان باالتر است؟!
بنی امیه در این حد بودند و اصال پیغمبر اکرم را قبول نداشتند .آنوقت میخواهید بگویند که چون علی بن أبی طالب
از طرف پیغمبر اکرم منصوب بوده است ،ما هم منصوب هستیم!؟
او استدالل کرد و گفت :بنی امیه ساب النبی را میکشتند .من گفتم :ارتباط آسمان با ریسمان چیست؟ بنی امیه
ساب النبی را میکشتند ،بنابراین این افراد معتقد به والیت علی بن أبی طالب بودند!؟ کشتن ساب النبی چه
ارتباطی به والیت امیرالمؤمنین دارد؟
اگر کسی به پیغمبر اکرم فحش و ناسزا میداد ،بنی امیه او را میکشتند .اصال بنی امیه به دنبال بهانهای برای
کشتن مسلمانان بودند .هرکسی علیه آنها حرف میزد ،او را میکشتند.

در شرح حال «حجاج بن یوسف» نقل شده است که غیر از کسانی که در زندان کشت ،نزدیک به صد و بیست هزار
نفر را قتل عام کرد .این افراد به دنبال بهانه بودند تا مردم را بکشند .او ادعا میکند به دلیل اینکه ساب النبی را
میکشتند ،معتقد بودند که علی بن أبی طالب منصوب خداوند است!!
من که بیش از دویست جلسه مناظره با وهابیها در خاک عربستان سعودی داشتم و همچنین چندین جلسه
مناظره با صوفیها و کمونیستها داشتم ،تا به حال ندیدم یک وهابی اینطور استدالل مسخره و بی مغز داشته
باشد!!
این اجتهاد نیست ،بلکه حرفی است که عمر بن خطاب میزد .ابوبکر میگفت:
«أقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن هللا وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان وهللا ورسوله منه بريئان»
المعتمد في أصول الفقه؛ اسم المؤلف :محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين الوفاة ،099 :دار
النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  ، 2099 -الطبعة :اِلولى  ،تحقيق  :خليل الميس ،ج ،1ص912
من گفتم :شما هم چنین کاری میکنید .حرفی که به ذهنتان میآید را میزنید .حال اگر حرفتان پذیرفته شد متعلق
به خداوند است ،اما اگر پذیرفته نشد متعلق به شیطان است.
او نسبت به حرفهایم عصبانی شده بود ،اما من گفتم که غیر از این چیز دیگری نیست .استداللهایی که ایشان در
این دو جلسه آورده بود ،همگی همینطور است.
حاالن شاءهللا ما فیلم این جلسات را فشرده میکنیم و خدمت آقای «شریفی» میدهیم .دوستان بعضی از روزها
این فیلم را ببینند تا متوجه شوند که ایشان چه حرفی می زند و برای سؤاالتی که از او میپرسیم چه جوابی
میدهند.

من نمیدانم آقایان روی چه اساسی به ایشان گواهی اجتهاد دادند .البته بعضی افرادی که به ایشان گواهی اجتهاد
دادند ،من به مراتب خود را از آنها اعلم می دانم!
کسی که گواهی اجتهاد میدهد ،در درس او شرکت میکند و تقریراتی انجام میدهد تا متوجه شود که او اصال
اجتهاد بلد است یا خیر .اجتهاد یا باید از کتاب باشد و یا از سنت باشد و یا اجماع باشد.
این افراد ادعا میکنند که ما نه با قرآن کار داریم ،نه با سنت کار داریم و نه با اجماع کار داریم .این افراد ادعا
میکنند ما میبینیم که امروز برداشت ما چیست و همان برداشت ما برای ما حجت است .این اجتهاد شیطانی
است .امام صادق فرمود:
ل َف ُهوَ َكا ِفر ِب َّ
ل َّ
َ
الل ُه عَ َّز وَ َج َّ
ن ِب َغ ْي ِر مَ ا َأ ْن َز َ
يم».
اللهِ ْال َع ِظ ِ
«مَ ْ
ن َحكمَ فِي دِ ْر َهمَ ْي ِ
کسی که با رأی خود اجتهاد کند ،به خداوند کافر شده است.
الكافي( ط -اإلسالمية)؛ نويسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق؛  910ق؛ محقق  /مصحح :غفارى
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ،تهران 2091 ،ق؛ ج  ،1ص  ،091ح1
پرسش:
در حوزههای علمیه طالب را بعد از اتمام درس رها میکنند و به آنها می گویند که شما خودتان می دانید چطور
تحلیل کنید و مسائل را انجام بدهید.
ما در بحث و مناظره در حوزه علمیه اصال چنین تفکری را نداریم که بخواهیم ببینیم اگر کسی حرفهای غربی یا
حرفهای اهل سنت را در قالب یک شیعه زد ،به او چطور پاسخ بدهیم.

پاسخ:
من کاری با این مسائل ندارم .ما یک جو غیرت علوی میخواهیم .اگر ما به اندازه یک سر سوزن غیرت علوی
داشته باشیم ،منتظر حوزه علمیه یا دانشگاه نمیمانیم.
آیا «عالمه امینی» که کتاب «الغدیر» را نوشت ،حوزه برای او برنامه ریزی کرد؟ آیا «میر حامد حسین» که کتاب
«عبقات» را نوشت ،حوزه علمیه برای او برنامه ریزی کرد؟ آیا «سید مرتضی» که کتاب «الشافی فی اإلمامة» را
نوشت ،حوزه او را کمک کرد؟
شما باید خودتان زحمت بکشید ،برنامه ریزی کنید ،درس بخوانید و به شبهات و پاسخ شبهات اینچنینی که از طرف
وهابی ها یا امثال آقای عابدینی مطرح می شود بتوانید جواب بدهید.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

