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نشست شبهه و پاسخ

الیتغدیرو
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حضرت امام علی علیه السالمغدیر عید والیت

قبل از طرح اشکاالت و انحرافات شما شیعیان الزم است ـ1شبهه 
مهم را متذکر شویم تا بلکه در همین ابتداي بحث اختالفمان اي مسئله

ه این مثال دقت ب. ندیده گروه بزرگ اهل سنت بپیوحل شده و شما نیز ب
کند و خبر مرخصی میکنید مدیر یک اداره کارکنان زیردستش را جمع

را بعنوان ) الف(دهد؛ در ادامه مدیر آقاي میچند ماهه خود را به آنان
. کندمیشخصی مناسب براي مدیریت اداره معرفی کرده و با همه وداع

یر را بدالئلی کارکنان پس از خروج مدیر شخص پیشنهادي جناب مد
در این حال همگان . نشانندمیرا بر میز ریاست) ب(نپذیرفته و آقاي 

.شناسندمیرا مدیر) ب(آقاي 

گویید میقرن جدالی تاریخی را مطرح کرده و14شما شعیان پس از 
شد فرضا که اینطور باشد با نگاهی گذرا به میرئیس) الف(باید آقاي 

آن کاندیدا و شخص الیق رئیس و حاکم کنید میتاریخ اسالم تصدیق
االن هم مسئله تمام شده . را پذیرفته اند) ب(نشده است و مردم آقاي 

سال پیش، امروزمان را خراب 1400است و نباید بخاطر خطائی در 
از این رو شما شعیان تاریخ را بپذیرید و ادعاي تارخی تان را که. کنیم
ته و به فکر امروز اسالم باشید و گوید حکومت حق ما بود کنار گذاشمی

تنها راه حل مشکالت مسلمین آن است که شما نیز تابع اکثریت شده و 
.در زیر پرچم اهل سنت حرکت کنید
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ـ تفاوت عمده تشیع و اهل سنت در بحث تعریف امامت است 1پاسخ 
داند ولو آنکه فاسق باشد میاهل سنت امامت را حکومت سیاسی جامعه

ولی شیعه امامت را اعم از 1.و کودتا حاکم شده باشدزور و یا با
داند به عبارت دیگر، در نظرگاه شیعه میحکومت و هدایت معنوي بشر

حکومت جزئی از وظائف امام خواهد بود و بخش عمده دیگر هدایت 
چه در بیان معارف و احکام اسالمی و ،تسکمال و تعالی ابهها انسان

در هر دوران حجتی از «: شیعه معتقد است2چه در ارشاد حیات معنوي،
را به سمت و سوي کمالشان ها که انسان3طرف خداوند وجود دارد

داند و از این رو با اثبات میشیعه خداوند را حکیم و مدبر» هدایت کند
کند آري برهان میوجود حجت الهی در هر عصر را ثابت4برهان لطف

بنا کرد و تمام لوازمات رشد گوید اگر شخصی باغی عظیم رامیلطف
بانی با تجربه و آگاه را را براي درختان آن فراهم نمود محال است باغ

.ندهداغ قراربراي ب

، در آیـھ شـریفھ مـي ٢٥٨ـ اللوامع االلھیھ، ص١
لظـالمین ـ امامـت بـھ الینـال عھـدي ا: فرمایند

.٣٢٩ظالمین نمي رسد ـ گوھر مراد ص 
.١٧٥م صـ شیعھ در اسال٢
کل ـ ل٢٤/ فاطر. ھ االخال فیھا نذیرـ ان من ام٣

.٧/ رعد. قوم ھاد
لق مـي گیـرد ـ غرض حکیم فقط بھ امور راجح تع٤

کھ آن وجود انسان کامل است تا مردم را بھ کمال 
ممکن نیست مگر بـا برساند و این رسیدن بھ کمال 

پس بر خداوند لطف واجب است تا غـرض . وجود امام
براي . مال حاصل شودواالیش یعني رسیدن مردم بھ ک

از حکیم متعال قبیح بلکـھ محـال آنکھ ترک راجح
ت کــھ تــرجیح بــدون مرجــع اســت و علــت آن اینســ

دون مرجح است یعنـي معلـولي ببازگشتن بھ ترجیح
ل ابوجود آید کھ محـجحیت بدون ھیچ علتيبنام ار

.٢٥بدایھ المعارف ص. است
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اگر خداوندا تشنگی داده است در مقابل آب را هم داده و اگر گرسنگی 
داده است غذا را هم آفریده و اگر انسان را طالب کمال آفریده حتماً 

که مهمترین آنها حجت الهی و فرستاده پروردگار است لوازمات کمال را 
کاندیداي خالفت نبود بلکه ) ع(آري حضرت علی . نیز قرار داده است

امام و حجت الهی بود حال اگر مردم او را به حکومت نیز رساندند که 
و اگر تبعیت نکرده اند از این نعمت الهی براي رستگاري خود بهره برده

همچنان از طرف خداوند امام باطنی عالم است و و حمایتش نکردند او
.باشدمیحجت بر همگان تمام

شیعه با این ایده متقن قائل به امامت حضرت ولی عصر مهدي علیه 
السالم در این دوران است و مسئله امامت را نه بحثی تاریخی بلکه 

داند و از نظر شیعه تنها راه حل دنیاي اسالم میمهمترین بحث روز
.ت کلمه در مشترکات و رفتن به آغوش والیت استوحد

هستید و ایشان ) ع(عیان معتقد الوهیت حضرت علی یشما شـ2شبهه 
از این رو شما کافر و مرتد از اسالم اید را در حد خدایی باال بر ده

.خواهید بود

ـ مبانی اعتقادي هر مکتبی را باید از منابع آن مکتب یا کالم علما 2پاسخ 
در منابع ) ع(ست آورد این بحث یعنی الوهیت حضرت علی ئشان بد

معتقد به این اي شیعی و کالم بزرگان تشیع کامال مردود است و اگر عده
مقام براي حضرت باشند از نظر شیعه کافر و مرتد خواهند بود از این 

.باشدمیرو روشن شد که این کالم تنها تهمتی بر شیعه



٦

، )ص(ام اعالم نبوت حضرت رسول شما معتقدید در هنگـ3شبهه 
نازل کند بر پیامبر ) ع(جبرئیل به خطا به جاي آنکه وحی را بر علی 

را در حد نبوت باال برده و بلکه از ) ع(نازل کرد از این رو مقام علی 
.دانیدمیحضرت رسول افضل

) بدلیل لطف(باشیم میـ اوالً ما شیعیان معتقد به عصمت جبرئیل3پاسخ 
نین خطایی از او محال است ثانیاً چگونه جبرئیل نتوانست بین لذا همچ

تفاوتی قائل اند ساله بوده7یا 6که ) ع(سال دارند و علی 40پیامبر که 
در زمان بعثت اختالف ) ع(در سن حضرت علی (1شود و خطا کند

ثالثاً ما معتقد به قرآن بوده و صریح قرآن ) سالگی13تا 6است، بین 
.29فتح آیه 2»رسول اهللامحمد«: است

یکی از اساسی ترین ادله شما شعیان بر اثبات والیت حضرت ـ4شبهه 
حدیث غدیر است که این حدیث بین ما و شما متواتر و یقینی ) ع(علی 

رسد شما جماعت شیعه با سوء استفاده از تواتر میاست و لیکن بنظر
ثابت کنید در خواهید اموري بیش از داللت روایت رامیاین حدیث

رسد محبت و عالقه خاص میحدیث غدیر نهایت امري که به اثبات
.است و نه هیچ چیز دیگر) ع(و علی ) ص(بین حضرت رسول 

من کنت مواله فهذا فرمایند میدر حدیث غدیر که پیامبرـ4پاسخ 
.علی مواله

.٧٧ـ آنگاه کھ ھدایت شدم ص١
.ـ ھمان٢
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کلمه مولی محل اختالف شیعه و سنی شده است و هر کدام مولی را به 
الزم بذکر است در جائی که یک کلمه چند معنی اند نی خاصی گرفتهمع

تواند به معنی حقیقی و مورد نظر آن کلمه در میدارد با تمسک به قرائن
براي مکان مذکور پی برد در ماجراي غدیر شیعه قرائت محکمی را 

مدعاي خود دارد

را بر و جاي هیچ تأویلی 1نازل شداي ـ در همان ماجراي غدیر آیه1
منکرین باقی نگذاشت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم 
تفعل فما بلغت رسالته واهللا یعصمک من الناس ان اهللا الیهدي القوم 

2.الکافرین

تواند مطرح نکردندش با رسالت حضرت میپر واضح است تنها والیتی
سرپرستی است منافات داشته باشد که بمعناي والیت امر و) ص(پیامبر 

.نه دوستی و محبت

سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم واتممت 5ـ قرینه دوم آیه 2
که اکمال دین با طرح بحث دوستی و محبت معقول علیکم نعمتی 

.نیست بلکه امر مهمتري یعنی فرض دوم، والیت امري مد نظر است

ـ اعتراف اھل سّنت بھ شأن نزول آیھ یـا ایھـا ١
/ در المنشـور: در واقعـھ غـدیر... الرسول بلغ 

عمده القـاري در شـرح صـحیح / تفسییر غدیر رازي
...بخاري و

.٦٧ـ سوره مائده آیھ ٢
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رمایند فمیکند ومیـ در ابتداي حدیث غدیر حضرت مولی را معنی3
الست اولی بکم من انفسکم آیا من اولی از شما نسبت به شما نیستم 

.حال هر که من موالي اویم علی موالي اوست

مگر نه این است که عمر و ابابکر بعد از خطبه غدیر از ناحیه پیامبر . 4
آیا این به جهت فهم معناي امامت و : به حضرت علی تبریک گفتند

والیت حضرت را حارث بن نعمان وده است؟ و چراخالفت نب
تحمل نکرد و از خداوند درخواست عذاب کرد؟ آیا به معناي امامت و 

، 7جالقلوبارشاد (وفات پیامبر نبوده است؟ سرپرستی حضرت بعد از 
)280ص

اینکه سیوطی نقل کرده است که پیامبر از ابالغ این مطلب ترس . 5
علتش چه بوده است؟ آیا ابالغ ) 298، ص2در المنثور، ج. (داشته اند

اینکه حضرت علی را دوست دارد ترس دارد؟ هرگز بلکه ابالغ والیت 
و سرپرستی حضرت علی بوده که سبب خوف پیامبر شده زیرا حضرت 

.خصومت دارد) ع(دانست که قریش با علی می

بر فرض که قبول کنیم حدیث غدیر داللت بر امامت و خالفت . 5شبهه
اي نشده دارد، ولی از این حدیث اشاره) علیه السالم(حضرت علی 

لذا ما او را . است که حضرت بعد از رسول خدا بالفاصله امام است
دانیم نه امام اول؟ خلیفه و امام چهارم می

اوالً شما چه دلیلی بر خالفت خلفاي قبل از حضرت علی . 5پاسخ 
. دارید
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توان فهمید که حضرت یت میبا توجه به این حدیث و حدیث وال: ثانیاً
وهو ولی «: فرمود) ع(پیامبر به علی . علی خلیفه بالفصل پیامبر است

)438، ص4مسند احمد، ج(».کل مؤمن بعدي

زیرا در این حدیث به بعد بودن اشاره شده که از این بعدیت متصل 
.شودبودن فهمیده می

مه مفاد حدیث غدیر این است که حضرت علی سرپرست ه: ثالثاً
مسلمین حتی این سه خلیفه است و این با خالفت بالفصل سازگاري 

اگر مقصود، امامت حضرت علی بعد از سه خلیفه است : ندارد، رابعاً
تبریک گفتند و او را ) ع(چرا عمروبن خطاب و ابوبکر به حضرت علی 

.ی خطاب کردندمنموالي خود و هر مو

بدون توجه به قرائن آیات، شما شیعیان آیاتی از قرآن کریم راـ6شبهه 
کنید که توجه به قرائن دلیلی بر رد میمطابق با رأي و عقیده خود تفسیر

مدعاي شماست بطور مثال در آیه سوم سوره مائده خداوند ابتدا 
) در سرزمین منی(فرماید امروز که میحرام نام برده وها گوشت

از شما ناامید مجموعه احکام الهی بیان شد و تکمیل گردید کافران
شدند و امروز دین خدا کامل شد و نعمت الهی بر شما تمام گشت و باز 

فرماید پس اگر ناچار به خوردن میدر ادامه همین آیه بدون هیچ فاصله
شدید خداوند شما را خواهد بخشید این آیه با قرینه قبل و ها آن گوشت

.باشدنمیردهد که شأن نزول این آیه مسئله غدیمیبعد آن نشان
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ـ اوالً براي هر بحثی باید به منابع موضوع آن بحث مراجعه کرد 6پاسخ 
شود فضایی بحث کنیم، از این به منابع اهل سنت و شیعه مراجعهنمیو

مورد قبول خواهد گشتکنیم و هر چه بعنوان شأن نزول آیه طرح می
بود بزرگان اهل سنت به شأن نزول آیه در ماجراي غدیر معترف

جلوگیري تحریف قرآن که توسط هاي یکی از روش: ثانیا1ًباشندمی
که (حضرت حق به آن توجه شده است قرار دادن آیاتی از این قبیل 

در غالبی که در همه اذهان مستمعین ) کندمیبراي بعضی ایجاد مشکل
کالم وحی به دقت ثبت شود و بصورت امري غیر قابل انکار درآید

.باشدمی

اند متمسک شدهاي شیعیان براي اثبات ادعاي خود به هر وسیلهـ7شبهه 
که از جمله آن استناد به آیه شریفه اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول و اولی 

باشد پر واضح است اولی االمر منکم یعنی هر کسی که می2االمر منکم
از بین شما حاکم شد و به حاکم خاصی اشاره نشده و اطالق این 

آنست که ما موظفیم تابع حاکمان خود باشیم اگر چه به عبارت گویا
3.زور و کودتا حاکم شوند یا ظالمانه حکم برانند

ادله رد این سخن از شماره بیرون است ولیکن به دو مورد آن ـ7پاسخ 
کنیم اوالً در احادیث منقول از خود بزرگان اهل سنت آمده میاشاراتی

تـاریخ / تعلبي در کشف البیـان/ رـ در المنشو١
... مناقـب شـافعي و / بغداد نوشتھ خطیب بغدادي

کھ ھمھ شأن نزول آیھ را پس از حدیث غـدیر ذکـر 
.کرده اند

.٥٩ـ سوره نساء آیھ ٢
.٣٢٩گوھر مراد ص/ ٢٥٨ع االلھیھ ص مـ اللوا٣
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لی االمر پرسیده شده و حضرت که از حضرت پیامبر تفسیر او1است
امامان دوازده گانه را معرفی نمودند که در بعضی از آنها حتی نام امامان 
مذکور است ثانیاً اطاعت اولی االمر در آیه شریفه همسنگ اطاعت 

گرفته است و حال چگونه ممکن است خداوندي حضرت رسول قرار 
چنین شخصی امر به اطاعت2فرماید الینال عهدي الظالمینمیکه

3.نماید

و بلغ ما انزل لویا ایها الرس«تبلیغ شیعه معتقد است که آیه .8شبهه 
الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا یعصمک من 

حال . باشدمی) ع(مربوط به والیت حضرت علی )67مائده (» الناس
وند خدا: آنکه آنچه در شأن نزول این آیه آمده خالف این مطلب است

در این آیه به پیامبرش دستور داد تا آنچه را که درباره حکم قصاص و 
که این کلمه براي مقابله با یهودي بود که . رحم نازل شده اعالن کند

موید این 4.خواستند از این حکمی که در تورات آمده بود فرار کنندمی
همین سوره است که درباره همین مطلب 43تا 41مطلب هم آیات 

.است

.٤٩٤ینابیح الموده ص/١٢٣ص٣ـ اثبات الھداه ج١
.١٢٤ـ سوره بقره آیھ ٢
ـ برگرفتھ شده از کتاب اصول عقائد حضرت آیـت ٣

.١٥٠ص٢
؛ تفســیر معــالم ٢٠٦، ص١٨ـــ عمــدة القــاري، ج٤

، ١٢، مفـاتیح الغیـب، ج٥١، ص٢التنزیل، نجوي، ج
.٤٨ص
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اوالً این قول با نظرات تمامی صحابه و تابعین آن وعلماي اهل . 8پاسخ 
، 60، ص2، فتح القدیر، ج117، ص3در المنثور، ج(تسنن مخالفت دارد 

، مفاتیح الغیب 255، ص1، شواهد التنزیل، ج92، ص4اکشف والبیان ج
...)و603ص1، کنزالعمال، ج49، ص12، تفسیر الکبیر، ج50، ص12ج

تار و مار شده و سر ) اواخر بعثت(هود در زمان نزول این سوره ی: ثانیاً
جایشان نشسته بودند و در موقعیتی قرار نداشتند که بتوانند به حضرت 

.زیانی برسانند تا خداوند وعده حفظ به او بدهد

را بپذیریم چه دلیلی ) ع(بر فرض آنکه والیت حضرت علی ـ9شبهه 
دارد چه بسا زیدیه ـ اسماعیلیه ـ بر حقانیت شیعه اثنی عشري وجود 

.حق باشند... کیسانیه واقفیه ـ فطحیه و

ـ اوالً در مباحث گذشته ثابت شد که بنا به برهان لطف باید در 9پاسخ 
هر عصري حجتی از طرف خداوند بر روي زمین باشد که هیچ یک از 

غیر اثنی عشري امامتشان منصوب از طرف خداوند نیست و هاي فرقه
ن معترفند هر که حاکم شد امام است ولیکن با تفاوت اوصاف خودشا

وصف سیادت را اي نسبت به اهل سنت مثالً باید عالم باشد یا فرقه
نفر معرفی12روایاتی که تعداد خلفاي پیامبر را : ثانیا1ًکندمیطرح

.نمایند در حد تواتر استمی

ـ برگرفتھ شده از کتاب شیعھ در اسـالم مرحـوم ١
.عالمھ طباطبایي
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زمان حضرت کنید که درشما بدعت هایی در دین وارد میـ10شبهه 
نبوده است بطور مثال در اذان و اقامه به والیت حضرت ) ص(رسول 

دهید که خود این موضوع شاهدي بر خروج شما شهادت می) ع(علی 
.از دین است

ـ اوالً قرائت این فراز مستحب است نه واجب؛ یعنی جزء اذان 10پاسخ 
بعنوان علت تبلیغات شدید تاریخی علیه شیعهه و اقامه نیست بلکه ب

شده است نه بعنوان جزئی 1ذکري مستحب در بین اذان و اقامه قرار داده
ثانیاً بیان ذکري مستحب بدعت و خروج از دین است ولی ورود . واجب
حرمت متعه در (از احکام در دین بدست خلفا بدعت نیست يبسیار

قرار دادن دست / ذکر الصلوه خیر من النوم در اذان/ حج و متعه زنان
جایز بودن سه طالقه / آمین پس از قرائت/ ي دست در حال نمازرو

...)کردن در یک مجلس و

در صلوات اید یکی دیگر از بدعتهایی که شما شیعیان گذاشته. 11شبهه 
جزو صلوات » وآل محمد«فرستادن شماست که در زمان خود پیامبر هم 

اي اشارهاضافی صلواتقسمتاحزاب نیز به این56در آیه . نبوده است
ان اهللا ومالئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا «: نکرده است

» علیه وسلموا تسلیما

. صلوات فرستادن را به مسلمانان آموختپیامبر خود شیوه . 11پاسخ 
چگونه درود بفرستیم، : آنگاه که این آیه نازل شده مسلمانان پرسیدند

.٨٩ـ ھمان ص١
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» بر من صلوات ناقص نفرستید» «وه البتراالصلعلیتصلال«: پیامبر فرمود
اللهم صلی علی «: چگونه صلوات بفرستیم؟ فرمود بگوئید: باز پرسیدند

کما صلیت علی ابراهیم وآل ابراهیم فی العالمین محمد وآل محمد
1»انک حمید مجید 

شما که معتقدید مذهب حق هستید پس چرا در اقلیت قرار . 12شبهه 
.ن جهان این مذهب را نپذیرفته انددارید و اکثر مسلمانا

اوالً شناخت حق و باطل در گرو کمی پیروان یا زیادي آنها . 12پاسخ 
نیست چون در این صورت خود اسالم نیز مکتب درستی نیست چون 

ثانیاً قرآن غالباً اکثریت . برابر مسلمانان هستند6یا 5تعداد منکران اسالم 
ال َو«مانند . پردازدها میی اقلیترا نکوهش کرده و به ستایش از برخ

؛ بیش ترین آنها را شاکر و سپاس گذار » تَجِد أَکْثَرَهم شاکرین
» دانندنمی؛ ولی اکثر مردمو لکنَّ أَکْثَرَهم ال یعلَمون«)17اعراف(»نیافتیم

انعام (» ندولی اکثر مردم جاهل ا؛و لکنَّ أَکْثَرَهم یجهلُون«) 37انعام (
» ؛ اندکی از بندگان من سپاسگذارندو قَلیلٌ منْ عبادي الشَّکُور «و) 111

) 13سبأ(

چرا نامی از امامان دوازده گانه شما در قرآن نیامده است تا .13شبهه 
پس حاال که نامی از آنها در قرآن مشاهده. اختالفات نیز از بین برود

، ١٤٦فصـل اول ص١١ب ـ الصـواعق المحرقـھ بـا١
.٥الدر المنثور ج
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شما می امام 12حجیت و حقانیت م کنیم خود میان روشنی بر عدنمی
.باشد

اوالً شیوه قرآن در معرفی افراد فقط به ذکر نام نیست بلکه . 13پاسخ 
و لَقَد أَخَذَ اللَّه میثاقَ بنی«:گاهی مصلحت به معرفی با عدد، مثل

مان ؛ و خدا از فرزندان اسرائل پیإِسرائیلَ و بعثْنا منْهم اثْنَی عشَرَ نَقیبا 
و گاهی نیز معرفی به 1»سر گروه برانگیختیم12گرفت واز آنان 

؛کسانی که از رسول الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمی «: صفت مثل
2».کنندمیپیروياي ونبی درس نخوانده

شد، در این صورت باید صدها میثانیاً پذیرفتیم که باید نام افراد ذکر
شد تا مسلمانان میدر قرآن ذکر... کالمی و عقیدتی و فقهی و مساله

ولی قرآن در مورد آنها ـ به طور صریح و قاطع . دیگر دچار تفرقه نشوند
. ـ سختی نگفته است

ثالثاً در بسیاري از موارد که نام افراد ذکر شده است اختالفات نیز حل 
کا؛ به راستی که خدا ان اهللا قد بعث لکم طالوت مل«: نگشته است مانند

با این که نام فرمانروا با » .طالوت را فرمانرواي شما برگزیده است
صراحت به آنها گفته شد آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشی 

.پرداختند

.١٢مائده ـ١
.١٥٧ـ اعراف ٢
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شد تا دوستداران ریاست و میرابعاً چه بسا ذکر اسامی آنان سبب
و .ان جلوگیري کنندبپردازند تا از تولد آن امامحکومت به نسل کشی 

اند که هر آنچه پیغمبر به اینکه خداوند متعال در قرآن به ما دستور داده
.اند بپذیریم و به آن عمل کنیمما فرموده

)وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا(

وما کان لمؤمن والمؤمنۀ اذا قضی اهللا ورسوله أمراً أن یکون لهم (
)الخیرة من أمرهم

اند و ابراین خداوند متعال ما را موظف به اطاعت از پیامبر فرمودهبن
طبق قرآن باید بپذیریم و . چنانچه پیامبر والیت کسی را بر ما قرار داد

.اطاعت از او بر ما واجب است

ه، زري از مسائل دینی مانند نماز، روـ نکته دیگر اینکه در قرآن بسیا
تفصیالت و جزئیات آن به پیامبر بصورت کلی مطرح شده و ... امامت و 

.اکرم موکول شده است

و حال آنکه اند را از حد اعتدال بیشتر برداشتهپاشما شیعیان .14شبهه 
) ع(ند بنابر شواهد تاریخی امام علی کردنمیاین قدر افراطمانتاناما

دهد که ایشان خالفت آنها را قبول میکرد که این نشانمیخلفا را تأئید
پذیرید؟نمیداشته پس به چه دلیل شما شیعیان خالفت آنان را
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تواند باشد یکی در به رسمیت شناختن میتأئید حضرت در دو مقام
آنان ودیگري همکاري حضرت با دستگاه خلفا در حل خالفت 

رد معضالت دینی و مشکالت سیاسی که به طور قطع موضوع امام در مو
تواند خالفت دیگران را میچگونه حضرتاول منفی است زیرا اوالً 

حدیث (مواضع مختلف ایشان درسمیت بشناسد در حالی که به ر
انتخاب شده ثانیاً تاریخ به عنوان سرپرست ...) غدیر و والیت و 

سقیفه و زندگی حضرت حاکی است که آن حضرت با وجود 
صحیح (خلفا دراز نکرد شدیدترین فشارها، دست بیعت به سوي

)4241بخاري، باب غزوه خیبر حدیث 

رابعاً کلمات امام در حاالت مختلف حاکی از آن است که او تا آخرین 
دانست و اینکه حق مسلم او میلحظات زندگی، خود را شایسته لیاقت

ي که خدا جان پیامبر خویش زبه خدا سوگند از رو«: از وي گرفته شد
نهج (» همواره حق مسلم من از من سلب شده استرا گرفت تا امروز 

)6البالغه خطبه 

دهید که با یگانگی خدا میشما شیعیان اعمالی را انجام.15شبهه 
منافات دارد به عنوان نمونه شما ضریح قبر پیامبر اسالم و ائمه خود را

بوسید، در و دیوار آنها را بوسیده و به اصطالح خودتان تبركمی
که ثوابیاین عمل . آهن و چوب نیستندر حالی که آنها جز جوئید دمی

.باشدمیبلکه نوعی شرك به خداوند نیز،هیچ ندارد 
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اوالً این عمل شیعیان از روي عالقه است نه اینکه منظورشان . 15پاسخ 
عیان هر یثانیاً ش. حاجت روا شدن باشد و آنها را مورد پرسش قرار دهند

و ائمه ) ص(بلکه اینها چون در جوار پیامبر بوسندنمیچوب و آهنی را
قرار گرفته ارزش پیدا کرده چنانکه قرآن بر این مطلب ) علیهم السالم(

یوسف را نزد یعقوب زمانی که پیراهن «: فرمایدمیداللت دارد و
نش که در اثر گریه بر فراق یعقوب آن پیراهن را به چشما. آوردند

هر پیراهنی) 96یوسف (» بینا شدور شده بود مالید و چشمش کیوسف 
تواند چشم نابینایی چون یعقوب را بینا سازد ولی این پیراهن چون نمی

سنگ و آهن و پس آن . در بدن یوسف بوده اثر شفابخشی پیدا کرده بود
مطهر قرار دادند ارزش بوسیدن پیدا کرده قبرائمه چوب چون در جوار

.اند

امامان شما یک هدف را دنبالتوان قبول کرد کهمیچطور. 16شبهه 
مختلفی را به هاي کردند در حالی که شاهد آن هستیم که آنها شیوهمی
کند، یکی با دعا و توسل و میجنگند یکی صلحمییکی: گرفتندمیکار

.پردازدمیدیگري با برگزاري کالس به تربیت

زمان هدف ائمه همان هدف پیامبر است اما به اقتضاي شرایط . 16پاسخ 
گزینند که هر چند که در ظاهر میو مکان هر یک شیوه خاصی را بر

نفش هر یک متفاوت از دیگري است اما هدف همه یکی است مانند دو 
دست که به هنگام شستشوي لباس هر کدام حرکت متفاوتی دارد و در 

کند اما هدف هر دو، رسیدن به پاکیزگی میجهت عکس دیگري حرکت
کنند میقیچی که برخالف یکدیگر حرکتهاي لبهو تمیزي است، یا
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که از لغزش و اشتباه به دور است، ) ع(امام . ولی هدفشان بریدن است
چه بجنگد و چه صلح کند، کارش صحیح و مورد تأئید خدا و پیامبر 

امام و ) علیهم السالم(حسن و حسین «: چنانکه پیامبر فرمودند. است
1».و چه صلح کنندپیشواي مردم هستند، چه بجنگند

اتفاق افتاده که شما شیعیان روز هجدهم ذي الحجه ـ عید . 17شبهه 
گیرید در حالی که پیشینان ونیز اهل بیت و دیگر آن میغدیر ـ را عید

و اعیاد شریعتی از شرایع است که در آن باید از اند روز را عید نگرفته
عمل شما شیعیان این . دستور متابعت کرد نه آنکه بدعت گذاري شود

حوادث حضرت عیسی را جشنهمانند اعمال نصاري است که 
) 295ـ 293اقتضاء الصراط المستقیم، ص. (گیرندمی

؛ اهل لحبیاحبوا اهل بیتی «: المی فرمودنداوالً پیامبر در ک. 17پاسخ 
دوست هاي که یکی از جلوه»بیتم را به خاطر من دوست بداریدم

.ن در مناسبتهاي محبوب استداشتن برپایی مراسم وجش

ثانیاً مبدأ این عید بزرگ آن زمانی بود که پیامبر در صحراي غدیر خم 
و آن روز هر مومنی . حضرت را به امامت از جانب خدا منصوب نمود

که تبریکات فراوان گواه بر این مطلب . بدین جهت شاد و مسرور بود
ت اسالمی در شرق و شود که اممیاست ثالثاً از کتب تاریخ، استفاده

و مصریان و مغربیان و عراقیان به اند غرب، در عید بودن آن متفق
و روز غدیر را به عنوان روز اند جایگاه آن اعتقاد و اهتمام داشته

.٤٥٢ـ اصول عقاید قرائتي، ص١
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مشخص براي نماز یا دعا، خطبه و مدیحه سرایی بوده است و نامگذاري 
60، ص1ان، جوفیات االعیان، ابن خلک(این روز به عید متفق بوده است 

).223ص2و ج

کنید، مثالًمیشما شیعیان براي اولیاي الهی خود نذر.18شبهه 
علیه (و یا حسین بن علی ) ع(این گوسفند نذر امام علی : گویندمی

.، در حالی که نذر براي غیر خدا جایز نیست)السالم

ـ نذر براي بندگان براي جلب رضایت 1: نذر دو صورت دارد. 18پاسخ 
ر براي ـ نذ2) بدون توجه به خشنودي و رضایت خدا(قرب به آنان وت

بدون شک . واب آن به یکی از اولیاي الهیثتقرب به خدا و هدیه کردن 
شود، اما نذر با نیت دوم مینوع اول نوعی شرك و بت پرستی محسوب

شیعیان صورت دوم را انجام. کاري پسندیده و در خور شأن است
باشد و اگر می»هللا علی کذا«ذر صحیح نزد شیعه دهند چون صیغه نمی

هذا : هم کسی از روي غفلت و ناآگاهی و یا خالصه گویی بگوید
للحسین بن علی ما خواهیم گفت الم در اینجا براي انتفاع است نه 

رسد نه اینکه نذرمیتقرب؛ یعنی نذر براي خداست اما نفع آن به امام
انما «: در قرآن نیز به کار رفته استه آننمون. کنم براي تقرب به اماممی

همچنین در داستان شخصی که ) 3مائده (» الصدقات للفقراء والمساکین
از طرف مادرش بپردازد اي خدمت پیامبر رسید و قصد داشت صدقه

)133فرقان القرآن، ص(هذه الم سعد : گفت
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اوست، درخواست دعا از انسان زنده که قادر بر انجام خواسته . 19شبهه 
جایز است و پرستش نیست، ولی درخواست دعا و یا هر عمل دیگر از 
فرد در گذشته که قادر بر انجام آن نیست، نوعی پرستش میت به شمار

ل حاگیرد و میمشرکان قرارررود و طبعاً انجام دهنده آن در شمامی
.شویدمیشعیان بعد از مرگ امامتان به آنها متوسلآنکه شما 

است درخواست دعا از فرد زنده عین اوالً چگونه ممکن. 19پاسخ 
توحید باشد ولی درخواست همان دعا از فرد میت عین شرك باشد در 

تواند موثر باشد میبله در مفید بودن. حالی که ماهیت عمل یکی است
.اما در توحید و شرك تأثیري ندارد

انبیاء اولیاء پایان ثانیاً اساس استدالل این افراد این گونه است که مرگ 
کند که اینان میزندگی آنان است در حالی که خداوند به روشنی ثابت

ثالثاً ) آل عمران169بقره و 154(پس از مرگ در حال حیاتند 
گیرد که انسان درباره میدرخواستی رنگ و بوي شرك به خود

و تفویض امور قایل گاريت شونده نوعی الوهیت و خداونددرخواس
از دعا و توسل شیعیان به دستاي حال آنکه این چنین عقیدهشود و

.آیدنمی

یکی از مهمترین عقاید شما راجع به امامان دوازده گانه این . 20شبهه 
است که آنها از هر گونه خطا و اشتباه مصون بوده و داراي درجه 

تواند معصوم باشد چون نمیدر حالی که غیر از خداوند. عصمت هستند
.تص به پروردگار استخیژگی ماین و
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اوند است از آن خدذاتیبله ما هم قبول داریم که عصمت .20پاسخ 
اما . باشدمیبالذات از آن خداوند... قدرت و حیات،همانطور که علم، 

باشد که خدا بنابر مصلحت با گروهی از بندگان میآنچه مهم است این
کند که در عین میمجهزشایسته خود که معلمان بشرند را به نیرویی 

شود میکنند این مطلب در قرآن هم اثباتمیقدرت بر گناه از آن پرهیز
إِنَّما یرید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و «: »آیه تطهیر«

باشد که میکه سخن خداوند با اهل بیت)33احزاب (» یطَهرَکُم تَطْهیراً
عی خدا بر این تعلق گرفته که آنان را از هر گونه خطا و پلیدي اراده قط
انی تارك فیکم «همچنین با توجه به حدث گران سنگ ثقلین . پاك کند

کتاب اهللا وعترتی وانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض : الثقلین
، 1، فصل 11والصواعق المحرقه باب 148مستدرك حاکم جز سوم ص(

گردد که بدون شک قرآن از هر گونه میشناین مطلب رو) 149ص
. خطا و اشتباهی مصون است و اهل بیت هم که قرین آن قرار گرفته اند

به عبارت دیگر معنی ندارد که افراد غیر اند از هر لغزش و اشتباه مصون
.معصوم قرین قرآن شمرده شوند

کند در تواند ما را شفاعت میشما شیعیان قایل هستید که امام.21شبهه 
قُلْ «: فرمایدمیجایی که شفاعت مخصوص خداوند است چنانکه قرآن

» للَّه الشَّفاعۀُ جمیعاً لَه ملْک السماوات و الْأَرضِ ثُم إِلَیه تُرْجعونَ 
بنابراین درخواست شفاعت از غیر خدا درخواست چیزي است )44زمر(

درخواستی عبادت که حق او نیست بلکه حق خداست و چنین 
.وپرستش غیر است و با توحید در عبادت منافات دارد
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بله اگر تصور کنیم شفاعت به شافعین واگذار شده و آنان. 21پاسخ 
توانند بدون قید و شرط شفاعت نماینده این موجب شرك خواهد می
اما اگر به این توجه کنیم که به گروهی از بهترین بندگان خدا ـ . بود

ه مالک شفاعت شود ـ در یک چارچوب معین، اجازه شفاعت بدون اینک
داده شود که مهم ترین شرط آن اذن و رضایت خداوند است، روشن

شود که چنین درخواستی از یک بنده صالح، مالزم با خدا داشتن او می
نیست بلکه درخواست کاري است از کسی که آن کار در شأن اوست 

کُونَ الشَّفاعۀَ إِالَّ منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهدا ال یمل«: فرمایدمیقرآن نیز
اعه اال من اتخذ عند الرحمن عهدا فشلاتنفعیومئذ ال«: و آیه)87مریم (» 

ورضی هللا قوالبا؛ در روز قیامت شفاعت کسی درباره دیگري سود
».بخشد مگر کسی که خدا به او اذن دهد و به گفتار وي راضی شودنمی

دیده شده است که شیعیان خاك را به صورت قطعاتی به نام . 22بهه ش
کنند که تعداد زیادي از میمهر در آورده و به هنگام نماز بر آن سجده

و آن را همراه با خود به اند خاك کربال را برگزیدهآنها در میان تمامی 
حال که این عمل مثل ...) خانه، مسجد، مسافرت و (برند میهر جا

.آیدمیمال بت پرستان است و این کار نوعی شرك به حساباع

از هر گونه آلودگی پاك باشد و چون در همه دایبسجده گاه . 22پاسخ 
شرایط سجده بر زمین پاك امکان پذیر نیست به پیروي از تابع بزرگی 
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بخشی از خاك را به صورت قطعه درآورده و 1»مسروق بن أجرع«چون 
مه جا سجده بر خاك پاك امکان پذیر باشد درست همراه دارند تا در ه

دارند تا در صورت نیاز مانند کسی که مقداري از خاك به همراه خود 
.کنندمیمت

شده علتش آن است که نمازگزار انتخابو این که چرا خاك کربال 
بی نظیر بزرگ مرد تاریخ از ماندن رسالتهاي هنگام سجده یاد فداکاري

اسالم فدا کرده و اعتاليمال و فرزندان خود را در راه و افتد که جان می
پس . بار ظلم و ستم نرفته و به ما درس آزادگی و غیرت داده استزیر 

نمازگزار نه تنها از مسیر توحید خارج نشده بلکه این سجده به او 
بخشد و او را براي فداکاري در راه دین که نماز جزیی از آن میاخالص

.زدسامیاست آماده

ش ت منبع مورد پذیربیاهلپیروي از شیعیان براي اعتقادشان به .23شبهه 
ندارند؟) اهل سنت(ما 

ترتی اهل انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا وع: حدیث ثقلین. 23پاسخ 
لن تضلوا ابدابهما ) تمسک(من توسل ضالحوحتی یرد علی بیتی 

و مسند احمد بن در ادامه صحیح مسلم2ومن تخلف عنهما فقد هلک،
3گوید عترت یعنی آل علی، آل عباس و آل عقیلمیحنبل 

اشاره بھ این مطلب در مـورد یکـي دیگـر از ـ١
/ نیـز ذکـر شـده) (تابعان 

.٣/١٥١اخبار مّکھ، تألیف ارزقي : ک.ر
.١٥/١٧٩: ـ صحیح مسلم بشرح النوري٢
.٥٩. ٢٦، ١٧، ٣/١٤: ـ مسند احمدبن حنبل٣
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:دو سوال

1)ع(ابوحنیفه آل علی است یا امام جعفر صادق -1

امام جعفر صادق استاد ابوحنیفه هم بوده است استاد بهتر است یا -2
شاگرد؟

پرسش نامه

از طرف پیامبر تنها کاندیداي خالفت بود ، )ع(حضرت علی -1
مردم خلیفه دیگري برگزیدند و ادعاي )ص(س از فوت پیامبر پ

.سال پیش تنها دعواي تاریخی است1400شیعه در مورد 

تننها کاندیداي رهبري بود ،ولی )ع(درست است که علی -الف
....مردم در انتخاب گزینه خالفت خطا کردند

دعواي شیعه و سنی فقط بر سر خالفت آنروز مدینه نیست -ب
دعواي تاریخی باشد بلکه ادعاي شیعه امامت باطنی که صرفا 

منبـع از اھـل ٣٠، ٢٢٠شبھاي پیشـاور ص: ـ رک١
.سنت ذکر مي کند
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،و )ع(منصوب از طرف خداست که آنروز آن حجت الهی،علی
....است) عج(امروز حضرت مهدي 

....هر دو گزینه الف و ب-ج

آنست که هر کسی )ص(الزمه اطاعت از حضرت رسول اکرم-د
....را که ایشان به عنوان کاندیدا معرفی کردتد تبعیت شود

در بین آیه اي قرار )3مائده ...الیوم اکملت لکم (آیه غدیر -2
شیعه .گرفته است که هیچ ارتباطی به مسئله غدیر و والیت ندارد

.سعی کرده است اعتقاد خود را به والیت بر این تحمیل کند

بعضی آیات قرآن آنقدر عام و کلی است که بسیاري از -الف
....مطالب را می شود از آن استفاده کرد

شیعه و سنی در روایاتشان متواترا مصداق این آیه آیه را -ب
ماجراي غدیر بیان کرده اند و در هر علمی باید به منابع آن 

....مراجعه کرد
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با توجه به حساسیت هاي سیاسی این آیه ، قرآن از اسلوبی -ج
جالب براي جلوگیري از تحریف استفاده نموده است،با قرار 

سط آیه عالمت سوالی در ذهن ها ایجاد گرفتن این عبارت در و
شده و این عالمت سوال این عبارت را در بین مردم شناخته شده 

و معروف نمود و دیگر هیچ کسی نمی توانست آن را حذف 
....کند

....ب و ج-د

شما شیعیان روز هجدهم ذي الحجه ـ عید غدیر ـ -3
گیرید در حالی که پیشینان ونیز اهل بیت ورا عید می

اندآن روز را عید نگرفتهاندیگر

هاي دوست داشتن برپایی مراسم وجشن یکی از جلوه- الف
......در مناسبتهاي محبوب است

مبدأ این عید بزرگ آن زمانی بود که پیامبر در صحراي -ب
و . غدیر خم حضرت را به امامت از جانب خدا منصوب نمود

......آن روز هر مومنی بدین جهت شاد و مسرور بود
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شود که امت اسالمی در از کتب تاریخ، استفاده می-ج
......اندشرق و غرب، در عید بودن آن متفق

.......همه موارد-د

خلفا را تأئید ) ع(بنابر شواهد تاریخی امام علی -4
دهد که ایشان خالفت آنها را کرد که این نشان میمی

استقبول داشته

فت دیگران را به تواند خالچگونه حضرت می-الف
مواضع مختلف ایشان دررسمیت بشناسد در حالی که 

به عنوان سرپرست ...) حدیث غدیر و والیت و (
......انتخاب شده

تاریخ سقیفه و زندگی حضرت حاکی است که آن -ب
حضرت با وجود شدیدترین فشارها، دست بیعت به 

......سوي خلفا دراز نکرد

.....روي تقیه بوده است رسمیت شناختن سقیفه از -ج
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....الف وب -د

دجبالف

1

2

3

4

ما را از انتقادات وپیشنهادات خود محروم نفرمایید شماره 
قم کز پژوهش اردوهاي جهاديتلفن و دور نویس مر

02517726950


