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االسـالم   تحجبیانات  ترجمه  آنچه پیش رو دارید     

با موضـوع   )  عزه دیز(محسن  آل ی عل خی ش نیوالمسلم

 که در   است»  در مناظره  تی وهاب يشناخت ترفندها «

ــار ــهر   5/10/1391 خیت ــت در ش ــز امام ش در مرک

ـ مقـدس قـم برگـزار گرد    در انتهـا بـه سـؤاالت    و  دی

  . پاسخ داده شدنیحاضر

  

 چکیده  

ق در شهر سیهات از استان قطیف در عربـستان     1377محسن در سال     شیخ علی آل  

به دنیا آمد و دروس کالسیک را تا دانشگاه ادامـه داد و در دانـشگاه در رشـته پزشـکی        

ق دانشگاه را براي تحـصیل در علـوم دینـی         1398اما در سال    . ل شد مشغول به تحصی  

سطوح علمی حوزه به گذراندن و پس از نمودند ترك کرد و به شهر مقدس قم هجرت         

ق بـه  1416فراگیري دروس خـارج فقـه و اصـول در سـال         براي  وي  . قطیف بازگشت 

نیـز در علـوم   ایشان عالوه بر تدریس و تربیت طـالب، تألیفـاتی   . ند نجف هجرت کرد 

طـور   توانند با مراجعه به سـامانه اینترنتـی ایـشان بـه      خوانندگان محترم می  . دینی دارند 

  .مفصل با مقاالت و مؤلفات ایشان آشنایی یابند
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هاي قـدیم برقـرار بـوده اسـت و علمـاي             مناظرات از زمان   ،دانیدطور که می   همان

انـد کـه از      نگاشـته  وآوري  مـع  زمینـه ج    ایـن   در هـایی کتاب) قدس اهللا اسرارهم  (هشیع

طـور متفرقـه در     است و همچنین مناظرات دیگـري بـه        احتجاج کتاب   أنهامشهورترین  

هـاي   و کتاب  بحاراالنوار، کتاب   )قدس اهللا نفسه  (هاي شیخ مفید  کتب شیعه مانند کتاب   

  .دیگر شیعه نقل شده است

کـه  ايگونه به،یماي در عرصه ارتباطات هستاما در عصر حاضر شاهد انقالبی رسانه  

اي هاي ماهوارهآنها به آسانی به وسیله اینترنت و شبکه       غیر ارتباط شیعیان با وهابیان و    

و وهابیان  تر ساخت و شیعیان     ها مناظرات را بیشتر و آسان     وريااین فن . گیردصورت می 

  . برانگیختکدیگری با هرا به مناظر

معلوماتی که در دسـترس آنـان قـرار      حسب  اي وهابیان به  قبل از این انقالب رسانه    

کردند که مذهب شیعه مذهبی ضعیف اسـت و دیـدار و منـاظره یـک                گمان می  ،داشت

 زیـرا  ؛تـوان او را شکـست داد  وهابی با یک شیعه بسیار آسـان اسـت و خیلـی زود مـی       

 معتقد به تحریف قرآن است و هرکس    شیعهکردند  وهابیان در محاسبات خود گمان می     

شـیعه بـه ألوهیـت      پنداشـتند   مـی  .ست و حجتش سست ا     دلیل ،یف باشد معتقد به تحر  

 باشـد، حجـتش سـست       اعتقاد دارد و هرکس معتقد به الوهیت ائمه        ائمه

زند و هـرکس چنـین   کردند شیعه کسی است که بر سر و سینه می         گمان می . است

کند، حجت و دلیلش سست است و از همین قبیل اطالعات سـاده در اختیـار آنـان            

شده و ناقص بود و بنـابر همـین اطالعـات گمـان              تحریف د که اغلب آن اطالعات    بو

  .سیاه کنندهند و روتوانند در مناظرات، شیعیان را شکست دکردند به آسانی میمی

ها و مناظرات بسیار زیادي بـین     بحث ،زمانی که اینترنت وارد عربستان سعودي شد      

مـان منـاظرات بـه صـورت مکتـوب و در       اما در آن ز    ،شیعیان و وهابیان صورت گرفت    

بـا دیـدن    . گیر شدند  غافل اندر واقع وهابی  . شدهاي گفتگوي اینترنتی انجام می    انجمن

شـده  نادرست و تحریـف    ، شیعه درباره آنان گیر شدند؛ زیرا معلومات   قدرت شیعیان غافل  

آنـان را  آوردنـد و  در مناظرات، این شیعیان بودند که بـر وهابیـان ضـربه وارد مـی          . بود

 بـر ایـن شـدند کـه روش          هاي مکـرر  ابیان بعد از تحمل شکست    وه .کردندروسیاه می 

  . خویش را در مناظره با شیعیان تغییر دهند
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 مناظره هاي وهابیان درروش  

بتواننـد بـه مواجهـه بـا شـیعیان      طریـق  هایی را اتخاذ کردند که بـه آن      روشآنان  

  : استوار است بر چند امرها این روش. و بر آنان فائق آیندزند پرداب

 گمنام وهابی در مقابل بزرگان شیعههاي کارگیري چهرهبه. 1

 زیـرا  ؛کنند که با مشاهیر از علما و فـضالي شـیعه منـاظره کننـد      وهابیان سعی می  

خـورده جلـوه دادن یکـی از علمـاي مـشهور شـیعه، در واقـع              تضعیف کردن و شکست   

مـا فالنـی را بـه    : گوینـد  مـی  دائمـاً جهـت همین  به. شودشکست شیعیان محسوب می   

بـه اصـطالح، تحـدي     ـ  طلبـیم کنیم، ما فالن مرجع را به مبارزه میمناظره دعوت می

ـ  می امـا در مقابـل اگـر یکـی از     . گوینـد سامی بعضی از مراجـع شـیعه را مـی   ا و کنند 

 کنندگان مشهور و معروف شیعه بخواهد با آنان مناظره کند، چه کـسی را بـراي           مناظره

ناشـناخته و غیـر معـروف باشـد؛     که در میان مردم     را  فرستند؟ شخصی   مناظره با او می   

اي  من شخصی به نام دکتر محمد البرّاك بود که شـخص ناشـناخته     مثالً طرف مناظره  

ـ  یکـی از اسـتادان  که خود را معرفی کـرد؛     او چنان . نزد مردم بود   شگاه ام القـري در   دان

 ،که وي یک اسـتاد دانـشگاه اسـت     جز این   بود؟ چیزي   اما منصبش چه   مکه مکرمه بود،  

مؤلفاتش چه بود؟ من هیچ کتابی از او ندیده بودم و از جایگاه مردمی در            . شدیافت نمی 

داشـته  سـنت و وهابیـان      ثري در محافل اهل   عربستان نیز برخوردار نبود تا شکست او ا       

  .این روش اول بود. باشد

از  باید بـین دو طـرف منـاظره         ، مناظره بپردازیم  این اگر خواستیم با وهابیت به     بنابر

 مـا نیـز در      ،خواهیـد اگر مناظره با شخص مشهوري را مـی       . برابري باشد لحاظ شهرت   

 ،مناظره با شیخ محمـد البـرّاك  تجربه  بعد از   من. طلبیم مشهور را می   یمقابل او شخص  

نم یـا بایـد   کچند بار دعوت به مناظره شدم که گفتم من فقط با دو شخص مناظره می              

مشهور باشد که به دلیل شهرتش با او مناظره کنم یا عالم باشد که به جهت علمش بـا       

مناظره وقت خود را براي  پس براي چه ،او مناظره کنم و اگر نه مشهور باشد و نه عالم         

  ف کنم؟با او تل
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 مناظره با شیعیان کم اطالع. 2

یر متخصص   یا از افراد جاهل و غ      کنند که او   اي مناظره با شیعه کنند  آنها تالش می  

در بـسیاري از  آنهـا  . هاي مناظره تسلط نداشته باشـد  که به روشهاییباشد، یا از معمم 

 بنگریـد ایـن فـرد    گویندکنند، اما میلم مناظره میعاموارد با اشخاص غیرمشهور و غیر   

 شـما اینجـا در  . در حالی که فقط یک شخص معمـم اسـت        . یکی از علماي شیعه است    

کنند افـرادي را انتخـاب کننـد        آنها سعی می  . دانید که هر معممی عالم نیست     حوزه می 

 این فالن بـن  گویند میکنند؟اما آنان را چگونه معرفی می    ؛  که معمم باشند و غیر عالم     

معمم است کـه  طلبه  یک فقط در حالی که او یت اهللا یا فالن علّامه شیعه است؛     فالن آ 

کننـد  یا برخی اوقات با اشخاص معروفی مناظره می     .  خوانده باشد  شاید فقط مقدمات را   

 در این حال او در موقعیت بـد و ضـعیفی قـرار    و ندارد  که مهارتی در مناظره با وهابیان     

هاي آنـان آشـنایی    باید با روش،خواهد با وهابیان مناظره کند   شخصی که می   .گیردمی

ر منـاظره و گفتگـوي علمـی تکیـه داشـته            داشته باشد و بداند که آنان بیش از اینکه ب         

  .باشند، وابسته به حیله و فریب هستند

 داشتن حالت تهاجمی در مناظره. 3

 شیعی طرفکنند که    موضوعاتی را انتخاب می    ،وهابیان وقتی بخواهند مناظره کنند    

در آن موضوع مسئول و محکوم باشد، مورد محاکمـه و حـساب قـرار گیـرد و موضـع                     

آورنـد و  خ دهد، آنها هجوم مـی کنند و شیعی باید پاسآنها سؤال می. اشدتدافعی داشته ب  

یکـی از ایـن موضـوعات، تحریـف        . دفاع کنـد   باید از خود  در مقابل این حمالت      شیعه

ت فالنـی قائـل   سـ فالنـی قائـل ا  . شما شیعیان قائل به تحریـف هـستید   «. قرآن است 

طـرف شـیعه از دو      . گیـرد  می طرف شیعه در موضع دفاع قرار     . » حاال دفاع کن   ،...است

جمات ایستادگی کند کـه در ایـن حـال    اهتتواند در مقابل این حالت خارج نیست، یا می 

توانـد در مقابـل هجـوم ایـن      زیرا فقط مانع از هجوم شده است، یـا نمـی         ؛پیروز نیست 

 انتخـاب پـس  .  که در ایـن حـال طـرف شـیعه شکـست خـورده اسـت       بایستدسؤاالت  

 شکـست  یـا نـه   و خـورد مـی  طرف شـیعی یـا شکـست     است که  ايگونهبهموضوعات  

شما قائـل بـه متعـه     : گویندقت می  در مورد ازدواج مو    مثالًشود؛  خورد و نه پیروز می     می



 

 

294 

  مـثالً حـاال تـو بیـا و دفـاع کـن؛     . کننـد کنید، علمایتان متعه مـی هستید، شما متعه می  

نیـز روایـاتی    طبیعتـاً آنهـا     .  معـصوم هـستند    ، أئمـه  ثابت کـن  . عصمت أئمه 

 ئمـه اتوانی عصمت    یا می .  باشد آورند که ظاهرش بر خالف عصمت أئمه       می

حتـی در   .خـوري توانی اثبات کنی و شکست مـی  یا نمی،را اثبات کنی که پیروز نیستی    

 اثبـات کـن کـه پهلـوي زهـرا      قضایاي تاریخی مانند هجوم به خانه حضرت زهرا     

توانـد  کنند که شیعه نمـی    اتی را انتخاب می   براي چه؟ براي اینکه آنها موضوع     . شکست

 عمـر چیـست؟   مثالً عقیده شیعه در مـورد ابـوبکر و        آسانی در مورد آن سخن بگوید؛         هب

 !گوینـد ببینیـد    و آزادانه سخن بگوید و اگر چیزي بگویـد، مـی           آسانیتواند به شیعه نمی 

  .گویند و موضوعاتی از این قبیلشیعیان به خلفا ناسزا می

 کند کـه  ، باید موضوعاتی را انتخابخواهد با وهابیان مناظره کند    ه می  کسی ک  پس

 نه موضوعی که شیعه در آن باید    ،آنان را به سختی بیندازد و در موضع انفعال قرار دهد          

 اي مـسئله  متعـه گـوییم  ما مـی   ،گوید در مورد متعه بحث کنیم     وقتی او می  . مدافع باشد 

ل  الزم اسـت بـه اصـو   ،رد مسائل فقهـی شـویم   فقهی است و قبل از اینکه بخواهیم وا       

 زیـرا ایـن     ث در موضـوع توحیـد فـراري هـستند؛         آنان از بحـ   . به توحید مثالً   بپردازیم؛

مجـسمه بـودن و مـشبهه بـودن آنـان را آشـکار              . کندموضوع آنان را دچار مشکل می     

 ما  همچنین. نداسنت در آن با وهابیت مخالف      کند و این امري است که شیعه و اهل         می

 منـاظره    عادل بودند یا نه؟ اخیراً     آیا تمام صحابه  . کنیمدر مورد عدالت صحابه بحث می     

چقدر مالکی قوي بـود  .  شنیدیدحسن فرحان مالکی را با ابراهیم فارس در مورد صحابه   

عی اسـت کـه    موضـو عدالت صـحابه ! عف ابراهیم فارس آشکار گشت    و تا چه اندازه ض    

بـه مـصلحت     همچنین باید موضوعاتی را انتخاب کنیم کـه          . کنند توانند اثبات آنها نمی 

  .ماست، نه موضوعاتی که به صالح آنان است

 اي وهابیهاي تلویزیونی و ماهوارهبرگزاري مناظره در شبکه. 4

. هـاي خودشـان برگـزار کننـد    وهابیان همواره تعمد دارند که مناظرات را در شـبکه      

یـا  . بکه وصال بود که متعلق به آنان اسـت       مالحظه کردید مناظره حسن الفرحان در ش      
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و مجري مناظره را شخصی قرار   ،املـستقلةهایی که همسو با آنان است مانند     در شبکه 

بنابراین آنان با چنـد وسـیله   . دهند که از خود آنها باشد یا به آنان تمایل داشته باشد      می

گیـرد و  ه خودشان صورت می  اوالً، مناظره در شبک   : کنندکننده شیعه مقابله می   با مناظره 

کنند؛ یعنی چه زمانی مناظره را قطـع و بـه زمـانی        آنها هستند که وقت را مشخص می      

دیگر موکول کنند یا اصالً آن را الغا کنند و این امري است که در دست آنهاسـت و بـه      

همین جهت مناظره شیخ حسن فرحان المالکی را الغا کردند؛ چـون شـبکه متعلـق بـه                

تواند کالم طرف   مجري کسی است که می    :  ثانیاً، مجري مناظره از آنان است      .آنان بود 

مجري اسـت  . شیعه را قطع کند و مثالً بگوید اآلن یک تماس داریم از فالن بن فالن             

که قدرت دارد وقت مناظره را تنظیم کند و وقتـی را کـه بـه طـرف شـیعه تعلـق دارد،            

کـه طـرف شـیعه     دیده باشید، هنگـامی لةاملستقکه اگر در شبکه     مدیریت کند؛ همچنان  

کـه طـرف وهـابی سـخن     کنـد امـا وقتـی   گوید، مجري کالم او را قطع مـی      سخن می 

گویـد،  هنگامی که طرف شیعه سـخن مـی   . دهد تا آخر سخن بگوید    گوید، اجازه می   می

گوید نه، این صحیح نیست، این کالم خـارج از     گیرد و می  مجري مناظره به او ایراد می     

چه کسی باید این جمالت را بگوید؟ قاعـدتاً بایـد طـرف دیگـر منـاظره           . استموضوع  

در واقع طرف شـیعه بـا دو نفـر         . کندبگوید، اما این مجري مناظره است که اشکال می        

بیشتر اوقات مجري مناظره بدتر . کند، هم با شخص وهابی، و هم با مجري       مناظره می 

توانـد در هـر زمـانی      ختیار او است و می    تر از طرف وهابی است؛ زیرا وقت در ا        و سخت 

  . شروع به سخن گفتن کند

 با آن شبکه تماس بگیـرد، ابتـدا از    براي اظهار نظر درباره مناظره    ثالثاً، اگر شخصی  

.  اتفـاق افتـاد  املستقلةکه در شبکه کنی؛ همچنانپرسند تو کدام طرف را تأیید می      او می 

: رگـزار شـد، سـید حـسن سـقّاف گفـت      زمانی که مناظره سید حسن بن علی سـقّاف ب      

اي از مردم با من تماس گرفتند و گفتند ما براي مشارکت و اظهار نظـر بـا شـبکه                    عده

پرسیدند که شما با چه کسی هستی؟ چه کـسی را         المستقله تماس گرفتیم، اما از ما می      

یـد  گفتـیم، سـقّاف را تأی  کنی یـا عرعـور را؟ اگـر مـی         کنی؟ سقّاف را تأیید می    تأیید می 

کـرد،  فقط به کسی که طرف وهـابی را تأییـد مـی           . کردندکنیم، مکالمه را قطع می     می
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هـاي  از این رو اگر خواستیم با وهابیان مناظره کنـیم، نبایـد در شـبکه              . دادندمجال می 

  .طرف باشدآنان باشد و مجري مناظره نیز باید شخصی بی

 فرار از اصول مناظره. 5

. کننـد ها و قواعدي بـراي منـاظره فـرار مـی          ، چهاچوب وهابیان از قرار دادن مبانی    

کننـد؛ زیـرا بـه    خواهی ضوابطی را براي مناظره قرار دهی، قبـول نمـی  هنگامی که می  

خواهند که  گري می اي همراه با هرج و مرج و هوچی       آنان مناظره . مصلحت آنان نیست  

 استناد کننـد    در هر موضوعی سخن بگویند، از موضوع اصلی خارج شوند، به هر چیزي            

و هر کالم و سخنی را حجت قرار دهند؛ اگرچه آن سخن از یک فرد معمم ناشناخته از              

کنـیم، آنـان را دچـار مـشکل     از این رو قواعدي که براي مناظره وضع مـی   . شیعه باشد 

هنگامی که مناظره با آقاي محمد البرّاك برگـزار شـد، مـن قواعـدي را بـراي        . کندمی

 مثالً از اموري که بر آن توافق کردیم، این بود کـه احتجـاج نکنـیم،                مناظره قرار دادم؛  

نهاد و بـه احادیـث   لکن طبیعتاً او در عمل این شرط را زیر پا می      . مگر با حدیث صحیح   

توانستم به او بگویم این حدیث صحیح نیست و یـا  کرد و من می   غیر صحیح استناد می   

اگر حـدیثی تـصحیح شـده بـود، مـورد      ضابطه دیگر این بود که . صحتش را اثبات کن   

قبول باشد؛ یعنی اگر حدیثی را یکی از علماي شیعه تصحیح کرده بود، من قبـول کـنم     

لکـن ایـن   . و اگر روایتی را یکی از علماي اهل سنت تصحیح کرده بود، او باید بپـذیرد          

 قاعده را نیز زیر پا گذاشت؛ زیرا من روایـاتی آوردم کـه بعـضی از علمایـشان تـصحیح             

هـاي اشـخاص   قاعده دیگر این بود که به گفته. کرده بودند، اما او آن روایات را رد کرد 

هـاي   یعنـی گفتـه  ؛»أقوال الرجال ُحيتَجُّ هلـا و ال ُحيـتَجُّ هبـا«استناد نشود؛ زیرا به قول او   

عنـوان دلیـل أخـذ    اشخاص نیاز به دلیلی دارند که صحتشان را اثبات کند، نه اینکه بـه       

لکن او در این قاعـده نیـز   . ا تنها قول یک شخص عالم است و حجیتی ندارد        شوند؛ زیر 

آورد کـه کاشـف الغطـاء در    عمالً مخالفت کرد و در مقابل من با اقوال علما دلیـل مـی          

من به او . گونه گفته استگونه گفته است، یا فالنی آن   این أصل الشیعه و أصولها   کتاب  

جـاِل ُحيـتَجُّ َهلـا َو الُحيـتَجُّ ِهبـا: و گفتـی هاي اشخاص است و تگفتم اینها گفته   . أقـواُل الرِّ
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تـوانم بـا   کنی؛ بنابراین من نیز مـی هاي اشخاص با من احتجاج می پس چگونه با گفته   

  .اقوال علمایتان با تو احتجاج کنم

پس ناچاریم قواعدي براي منـاظره قـرار دهـیم؛ ضـوابطی کـه بتـوانیم در هنگـام            

  .کنندکنیم و آنها معموالً از پذیرفتن چنین قواعدي امتناع میاختالف به آنها رجوع 

 جوسازي علیه شیعه. 6

آنهـا در هـر   . کننـد برداري میوهابیان از مناظرات براي جوسازي علیه شیعیان بهره  

کنند خشم مردم را علیه شیعه برانگیزند؛ مثالً هنگامی کـه منـاظره             اي سعی می  مناظره

کنیـد، شـما شـیعیان      شما شـیعیان صـحابه را تکفیـر مـی         : یندگوکنیم، می را شروع می  

سـنت را تکفیـر      دهید، شـما شـیعیان، اهـل      اصحاب پیامبر را مورد سب و ناسزا قرار می        

سازند که احساسات مسلمانان    حتی بحث تحریف قرآن را براي این مطرح می        . کنید می

سـنت    دشـمنان اهـل    گوینـد شـما شـیعیان      مـی  همچنین. برانگیزنددیگر را علیه شیعه     

در ایـن حالـت بایـد    . کنید و امثـال اینهـا     سنت تالش می   هستید، شما براي کشتار اهل    

خـواهیم کـه   بـرداري کنـد، امـا مـا نمـی         گونه از مناظرات بهـره    طرف شیعی نیز همین   

احساسات را علیه آنان برانگیخته سازیم، بلکه قصد داریم واقعیت را آشکار کنیم؛ یعنـی           

کشید، شما به او بگویید برعکس    سنت را می   گوید شما مسلمانان و اهل    یزمانی که او م   

زنیم، بلکه علما و مراجـع مـا نیـز مـا را از ایـن       سنت نمی  تنها دست به کشتار اهل    ما نه 

کنـد؟ چـه    سنت را در عراق تـرور مـی        اما چه کسی است که اهل     . کنندمسائل نهی می  

شـمایید  . ها هستید کند؟ شما تکفیري  یگذاري م کسی است که در بازارهاي عراق بمب      

شمارید؛ یعنـی مـا در قـدم اول، خـود را از     که خون مسلمانان را در هر مکان حالل می 

کنیم؛ چـون در واقـع ایـن    سازیم و سپس واقعیت را آشکار می      اتهامات وهابیت مبرّا می   

  .گیرند میکنند و متأسفانه انگشت اتهام را به سمت شیعیان آنها هستند که کشتار می

  تمسک به سخنان شاذّ. 7

طورکه گفتـه شـد، وهابیـان در منـاظرات از مبـانی و اسـاس علمـی پیـروي           همان

. کننـد به هر گفتار یا نوشتاري از علما و فضال و نویسندگان شیعه احتجاج می  . کنند نمی
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بعـضی از  . شناسـید آورنـد کـه اصـالً او را نمـی    چه بسا براي شما کتابی از شخصی می  

قبل از مناظرات با وهابیان مـا  . سندگان شیعه از طریق وهابیان کسب شهرت کردند     نوی

شناختیم، مثالً خطیبی که در میان شیعیان گمنام بود، در بعـضی        این نویسندگان را نمی   

کننـد  وهابیان به همان تمسک مـی . هایش بعضی مقوالت اشتباه را آورده است  از کتاب 

بایـد توجـه   . رسـد تا آن شخص به شهرت مـی ... ه استگونه گفتگویند فالنی این و می 

داشته باشیم و بگوییم که هر گفتاري از هر شخص شـیعه سـندیت و قابلیـت احتجـاج          

باید به آنان گوشزد کرد شما با سخنان مراجع عظام ما احتجاج کنید یا بـا آنچـه                . ندارد

اگر با گفتارهاي شاذ و اما . کنیم بین شیعه مشهور است، با ما احتجاج کنید؛ ما قبول می          

  توانیم بپذیریم؟نادر که مخالف نظر علماي شیعه است، احتجاج کنید، چگونه می

  طرح اشکاالت تکراري. 8

انـد، تکـرار    وهابیان اشکاالتی را که قبالً از جانب شیعیان پاسخ آن را دریافت کـرده  

کننـد؟  مـی گیـرد، چـه اشـکاالتی را مطـرح         اآلن وقتی مناظراتی صورت مـی     . کنند  می

ارتّد النـاس (تحریف قرآن، متعه، سب صحابه و تکفیر صحابه    : اشکاالت معروفی مانند  

آنان کتابی در پاسخ بـه  . اند که علما پاسخ اینها را داده)ربعةأبعد رسول اهللا إّال ثالثة أو 

شـود،   هایی که از جانب آنـان منتـشر مـی   به اغلب کتاب. شیعیان ندارند، مگر بسیار کم  

هاي مهم شیعه کـه باعـث   اند، اما بسیاري از کتاب    ان به آنها پاسخ داده و رد کرده       شیعی

سنت شده است، هنوز از جانب آنهـا رد نـشده          استبصار و شیعه شدن عده زیادي از اهل       

حـال ردي   آیـا تـا بـه     . المراجعـات اند پاسخی در مقابلش بیاورند؛ مانند       است و نتوانسته  

 حـدود  المراجعـات این در حـالی اسـت کـه کتـاب         . اید؟ نه  یافته المراجعاتعلمی براي   

اند؟ پاسخی از جانـب   نوشتهالغدیرآیا ردي بر کتاب . هشتاد سال پیش منتشر شده است    

اي  اما علماي شیعه به هـر مـسئله  . گویی ندارندآنها یافت نشده است؛ زیرا توانایی پاسخ     

کننـد،   آنان جواب شیعه را نقض نمی     .انداند، پاسخ داده  که مخالفین بر آن اشکال گرفته     

کننـد،   کنند؛ مـثالً مـا را مـتهم بـه تحریـف قـرآن مـی              بلکه همان اشکال را تکرار می     

  . گیرددوباره شخص دیگرشان همین اشکال را می. دهیمجوابشان را می
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هـدف  . اعتبار جلوه دادن شـیعیان اسـت        توهین به شیعیان و بی     ،هدف! برادران من 

هدف آنـان بـد و زشـت    . ها موجود است   زیرا جواب  ؛پاسخ دست یابند  این نیست که به     

 بنابراین باید متوجـه هـدف   ؛ هدفشان علمی نیست، هدفشان خوب و نیکو نیست     ،است

  .آنان باشیم

  بازي  تعصب ولج. 9

اگـر خواسـتی بـا یـک        . بازي اسـت    هاي آنان در مناظره، تعصب و لج      یکی از روش  

متعصب و معاند است و هدفت قـانع کـردن او نباشـد؛             وهابی مناظره کنی، بدان که او       

پـس هـدفت چـه باشـد؟ هـدفت      . چرا که هر دلیلی براي او بیاوري، قانع نخواهد شـد         

هاي معتـدل  همچنین هدفت مخالف. ضعفاي شیعه باشد که با شبهات او فریب نخورند     

. کننـد  میشنوند، آن را قبولباشد؛ مخالفان منصفی که وقتی سخنان و دالیل تو را می         

کنی، هـیچ دلیـل و حجتـی را    این باید هدف تو باشد؛ زیرا کسی که تو با او مناظره می      

من در تمام مناظراتم کـسی از آنـان را ندیـدم کـه      . شودکند و تسلیم تو نمی    قبول نمی 

فقط توانستم یک نفر    . ام  ها مناظره نوشتاري و صوتی داشته     تسلیم شود، با اینکه من ده     

له تسلیم کنم، آن هم به این طریق بود کـه ابتـدا او را قـانع کـردم کـه          را در یک مسئ   

نزد شـیعه  : گفتاو می. رساندپذیرفتن قول من در این مطلب، ضرري به مذهب تو نمی       

از شـیعه  .  وجـود نـدارد  طالـب ابـی بـن هیچ حدیث متواتري در فـضایل امـام علـی        

 از طـرق خودشـان ارائـه        طالببن ابی خواهم یک حدیث متواتر در فضایل علی       می

نه، من : گفت. من بیست فضیلت را که نزد شیعه و سنی متواتر بود، برایش آوردم            . کنند

هـم از طـرق    خواهم حدیثی با اسانید بیاوري و با سند ثابت کنی که متواتر است، آن     می

را برایش بـا سـندهایش آوردم کـه هـم از طـرق              » من کنت مواله  «من حدیث   . شیعه

ها متواتر نیـست؛ چـون     نه این حدیث  : گفت. اتر است و هم از طرق شیعه      سنت متو  اهل

شود و اگر به یک نفر منتهـی شـود، متـواتر    میمنتهی    به امام صادق   سند تمام آن  

. گویی از طرق شیعه؛ پس باید به یکی از امامان شیعه منتهی شـود           تو می : گفتم. نیست

روایاتی را بـدین ترتیـب بـرایش آوردم    . خواهم سندش به پیامبر برسدنه، من می : گفت

نه، اینها نیـز همـه   : گفت. عبداهللا عن آبائه عن أمیرالمؤمنین عن رسول اهللا  عن أبی : که

. شود و وقتی به یک نفـر خـتم شـود، غیـر متـواتر اسـت               ختم می  به امیرالمؤمنین 
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 کـرده   تقریباً ده نفر از صـحابه از رسـول خـدا روایـت            . برایش روایاتی آوردم از صحابه    

گفتم اینهـا کـه متـواتر       . کنمنه، قبول نمی  : گفت. از فالن صحابی از رسول خدا     . بودند

تو در این روایات از ابوهریره و ابوسـعید خـدري نیـز روایـت کـردي، در                : گفت. هستند

بفهم که در تواتر وثاقت شرط نیست، بلکـه   : گفتم. حالی که شما این دو را قبول ندارید       

. شـوند این است که یقین کنی این عده راویان مجتمع بر دروغ نمی           تنها شرط در تواتر     

ببین اگر تو در این مـسئله،  : تا اینکه به او گفتم. گونه قائل نیستیدنه، شما این : گفت می

رسد؛ یعنی شیعه که فالن حدیث را بـه     تسلیم دالیل من شوي، ضرري به مذهبت نمی       

گاه بعـد از کمـی گفتگـو    آن. زندت نمیسن طور متواتر نقل کرده، ضرري به مذهب اهل  

  .قبول کرد و تسلیم شد

  عوام فریبی. 10

کنند، اگرچه شکست خـورده     گیرند و هیاهو می   آنان براي طرف خودشان جشن می     

طرف آنها ضعیف است و در بدترین حالت قرار دارد، اما بعـد             . گونه است باشد؛ دائماً این  

دهللا فالنی پیـروز شـد و رافـضی را شکـست داد؛     الحم: کنندجا اعالم می  از مناظره همه  

یک فرد عـامی  . گونه القا شود که طرف وهابی پیروز شده است       براي اینکه به عوام این    

طور که من دیدم، طرف ما ضعیف بود، اما شاید مـن منـاظره     آن: گویدپیش خودش می  

رري بـه مـا   امـا بدانیـد کـه ایـن ضـ       . دهنـد چنین مردم را فریب مـی     این. امرا نفهمیده 

گویند، اعتنا کنـد؛ زیـرا آنـان در حقیقـت، نـزد         انسان نباید به آنچه آنان می     . رساند نمی

  .انددانند که شکست خوردهخودشان می

  کاره رها کردن مناظره نیمه. 11

آنان هنگامی که ببینند در مناظره موقعیت بدي دارند و مناظره به نفع آنهـا نیـست،     

طور که اخیراً براي شـیخ  همان. کنند مناظره را متوقف کنند  هاي مختلف سعی می   از راه 

حسن الفرحان پیش آمد؛ صاحب شبکه تلویزیـونی، ادامـه یـافتن منـاظره را رد کـرد و               

مـن در یکـی از      . هـاي ایـن شـبکه سـازگاري نـدارد         گفت ادامه این مناظره با سیاست     

و خـوب دفـاع   کـرد  مناظرات دیدم که یک شیخ سـنی در دفـاع از شـیعه منـاظره مـی       
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پیامی از مدیر شبکه بـه مـن رسـید          : کرد، اما در خالل مناظره طرف مقابل او گفت         می

ها و اهداف شبکه در تناقض است؛     که مناظره باید متوقف شود و این مناظره با سیاست         

  . زیرا این شبکه براي دفاع از شیعه ساخته نشده

ام بـا  چنان کـه در منـاظره   نکنند؛ آراه دیگرشان این است که درخواست مباهله می    

یا اینکـه عمـداً شـروطی را    . مباهله براي چه منظور؟ قطع مناظره. شیخ برّاك پیش آمد  

پس هنگامی کـه در منـاظره   . کنند که شیعه آنها را نپذیرد و مناظره قطع شود       وضع می 

  .کنندخودشان را در موضع ضعف ببینند، از هر راهی که بتوانند، مناظره را متوقف می

  سوءاستفاده از آیات قرآن. 12

کنند که با کثـرت نقـل آیـات قـرآن، ضـعف خودشـان را       وهابیان همواره سعی می  

آورند تا همه خیـال کننـد    و آیات بسیاري را می   ... . بپوشانند؛ قال اهللا کذا، قال اهللا کذا        

 دلیل او محکم است و بیشتر بـه قـرآن اسـتناد دارد؛ مـثالً در منـاظره بـا شـیخ بـرّاك             

کند، اما شیخ علـی آل     شیخ برّاك همواره به قرآن استناد و احتجاج می        ! گفتند ببینید  می

خواهیم دلیل واضح باشد، به قـرآن کمتـر         ما چون می  . محسن حتی یک آیه هم نیاورد     

کنیم، زیرا قرآن وجوه مختلف دارد؛ مثالً اگر من در موضوع خالفت به آیـه             احتجاج می 

: والیــت احتجــاج کــنم کــه         

       
 طبیعی است که کالم در این باب طوالنی         1

م و هـ «چـه کـسانی هـستند؟ معنـاي     » الذین آمنـوا «شود باید بررسی شود که که      می

چیست؟ با این اوصاف چرا به قرآن احتجاج کنم؟ بـه سـفارش امیرالمـومنین              » راکعون

خواسـت بـه منـاظره بـا خـوارج بـرود،            عباس که می    کنم که به ابن    عمل می  علی

وسیله قرآن با آنان احتجاج نکن؛ زیـرا قـرآن    با سنّت بر آنان دلیل بیاور و به       «: فرمودند

ال حكـم : گفتندکردند و مییز به قرآن احتجاج می    خوارج ن . »حامل وجوه مختلفی است   

قائلین به جسمیت براي خدا و خود وهابیـان بـا        . آورندها با قرآن دلیل می    قدري. اّال هللا

                                            
 . ٥٥سوره مائده، آيه . 1
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به هر حال آنان بـا توسـل بـه    . قرآن شامل محکم و متشابه است     . آورندقرآن دلیل می  

دم القا کنند مـن بـه قـرآن    کنند تا ضعف خویش را بپوشانند و به مر  نقل آیات سعی می   

  .کند کنم، اما طرف مقابل من به قرآن استناد نمیاستناد می

 پاسخ به سؤاالت  

آیا صالح است که وهابیان را به مناظره بخـوانیم و بـه اصـطالح بـا آنـان                  :سؤال

  تحدي کنیم، یا بهتر این است که خودشان ما را به مناظره بخوانند؟

گـاه دشمنانـشان    فهمم، آنان هیچ میبیت  اهلبنا بر آنچه من از روش     :جواب

آمد و آنـان را بـه مبـارزه    کردند، بلکه وقتی مخالف و دشمن میرا به مبارزه دعوت نمی 

اما اگر کـسی  . دادندکردند و پاسخش را میرفتند، مناظره میطلبید، به مصاف او می  می

الفت و دوسـتی بـوده       دائماً در مسیر تقریب،      بیتهاي اهل کرد، دعوت   تحدي نمی 

از طرفی در بعضی روایـات آمـده     . است، نه قرار دادن راهی براي تشنج، هیاهو و تقابل         

. کنـد است اگر کسی به دیگري تجاوز کند و شروع کننده باشد، خداوند او را یاري نمی                

کدام از ائمه و حتی هیچ شخصی از جانب امـام و رسـول             ها نیز هیچ  از این رو در جنگ    

گونه با دشمن آنان این. طلبی کند و هل من مبارز بگوید       آمد تا مبارزه  یدان نمی خدا به م  

کردند، اما اگر کسی آنان کردند، بلکه او را به مسالمت و برگشت دعوت می     برخورد نمی 

  .رفتندطلبید، به مصاف او میرا به مبارزه می

 آنها را به چالش     شما فرمودید که در مناظره از موضوعاتی استفاده کنیم که          :سؤال

اگر امکان دارد موضوعات دیگـري را در ایـن بـاب نـام          . بکشانیم؛ مانند موضوع توحید   

  .ببرید

ویژه در مسائل   در مورد تجسیم به   . مثالً عدالت صحابه موضوع مهمی است      :جواب

 بیـت  توحید مانند اینکه آیـا خـدا دو دسـت و دو پـا دارد؟ مـثالً تمـسک بـه اهـل         

آوریـم،  زمانی که ما حدیث ثقلین را مـی . کشاندنان را به چالش میموضوعی است که آ 

آیا دلیلـی وجـود دارد کـه تبعیـت از     . یا مثالً تبعیت از عموم صحابه . دیگر جوابی ندارند  

صحابه واجب است یا نه؟ یکی دیگر از موضوعات مناظرات این است که با قطـع نظـر          

 آیـا اهـل سـنت و        بیـت   عیت از اهل  از اینکه آیا تبعیت از صحابه درست است یا تب         
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کنند یا این صرف ادعاست و در واقع چنین چیزي نیـست؟  وهابیان از صحابه تبعیت می 

یا مثالً بگوییم دلیل لزوم تبعیت از مـذاهب چهارگانـه چیـست؟ یـا اینکـه امـام عـصر                   

 ـبا امام زمـانش    ـکیست؟ روایتی در اینجا داریم که هر کس بمیرد در حالی که بیعتی  

ما در این عصر با چه کـسی بایـد بیعـت    . بر گردنش نباشد، در حال جاهلیت مرده است 

گویند با رئـیس  گویند با پادشاه عربستان و اهل مصر می    ها می   کنیم؟  طبیعتاً عربستانی   

آینـد،  حاال سؤال این است که مسلمانانی که در آمریکا به دنیا می           . مصر باید بیعت کرد   

 با اوباما؟ مسلمانانی که از بدو تولد در انگلستان هستند بـا چـه     با چه کسی بیعت کنند؟    

  کسی بیعت کنند؟ 

ها یـا اشـخاص و علمـاي        آیا هم اکنون در عربستان یا خارج از آن جمعیت          :سؤال

  سنت و غیر شیعه وجود دارند که در مقابل وهابیت باشند؟ اهل

.  ولـی وهـابی نیـستند      انـد،   سنت بله، در عربستان علمایی هستند که از اهل        :جواب

شخصی به نام محمد علوي مالکی بود کـه چنـد سـال             . ها در مکه حضور دارند    شافعی

. قبل درگذشت و اآلن شخصی با نام عبداهللا فـدعق هـست کـه اینهـا وهـابی نیـستند        

انـد و   همچنین در حجاز، برخی از علماي مـالکی و شـافعی هـستند کـه ضـد وهابیـت            

. هاي وهابیت اینها را مخفی کرده اسـت که رسانه   حالیها هم ضدشان هستند؛ در    وهابی

 مراسم جـشن  اگر کسی به حجاز برود، خواهد دید که اینها در میالد پیامبر اکرم         

کنند که در یکی از    اند، نقل می  بعضی از طالب قطیفی که به آنجا رفته       . کنندبرگزار می 

ــرم        ــامبر اک ــدح پی ــعاري در م ــه اش ــدم ک ــدم و دی ــر ش ــشان حاض ، مجالس

دوازده . خواننـد مـی ، امام حسن و امام حسین   ، حضرت زهرا  امیرالمؤمنین

هـایی  در آنجا حتی حنبلی. ورزندعشق می کنند و به اهل بیت     را مدح می   امام

ها خیلی خشن هستند و هرکس غیـر  اند؛ زیرا وهابی  هستند که با روش وهابیت مخالف     

هاي اخیر عده زیادي از جوانان      ر سال به همین جهت د   . کنندخودشان را قلع و قمع می     

انـد کـه بـه آنـان اصـطالحاً      کرده در عربـستان گـروه بزرگـی را تـشکیل داده       تحصیل

هستند؛ زیـرا آنـان دیدنـد     دین شود؛ یعنی کسانی که الئیک و بی      گفته می » علمانیین«

آن را . دار آن است، دینی است سخت، خشک، جفاکار و بـدخلق      دینی که وهابیت داعیه   

هاي عربـستان  چهره تشیع را نیز رسانه    . با دین دیگري نیز آشنایی ندارند     . قبول نکردند 
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البته در کشورهاي دیگر نیـز از غیـر شـیعیان هـستند کـه در          . اندشدت تخریب کرده   به

مفتـی مـصر دکتـر      . مقابل وهابیت قرار دارند؛ مانند شیخ االزهر که ضد وهابیت اسـت           

ب، سید حسن سـقّاف در اردن و در عربـستان شـیخ             علی جمعه، صدیق غماري در مغر     

حسن فرحان مالکی، عبداهللا فدعق و غیر آنان و در یمن حبیب جفري، اینها همه ضـد                

  .اند وهابیت

  


