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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َها ﴿ ُّ�
َ
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 ِ ةِ ب  .]١[الممتحنة:  ﴾ٱلَۡمَودَّ
اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی  ی کسانی که ایمان آوردها«

 »اظھار دوستی کنیدھا  آن ] که با برمگیرید [به طوری

 تقدیم به:
 عبدالرحمان، معاذ، سفیان و مروان.پسرانم: 

ای پرورش دھد و محبت  را به طرز شایستهھا  آن از الله خواھانم که
ھا و  و نمایان ساختن نیکیھا  آن رضوان الله علیھم و افتخار دفاع از  صحابه

ھای مردمی که با دشنام و لعنت نسبت به  افتخاراتشان و پاسخ به تھمت
 شان بگرداند. ند را روزیجوی صحابه به الله تقرب می

 قطعا او شنوا و پذیرنده است.

 مؤلف
 





 

 

 مقدمۀ کتاب
سپاس و ستایش خدایی را پروردگار جھانیان است، و درود و سالم بر 
کسی که به عنوان رحمت برای جھانیان برانگیخته شده، و بر آل و یاران او 

 و نیز بر پیروان راه ھدایت وی تا روز جزا. 
 از حقیقت کسانی که خود را در جامۀبا کمال تأسف بیشتر اھل سنت 

گاھند.  اند بی پیچیده †محّبت و دوستی برای اھل بیت  آ
گاھی و به علت تظاھر اھل تشیع به محبت و دوستی  نتیجۀو در  این ناآ

اند،  نسبت به اھل سنت زیر پوشش نفاقی که آن را تقیه نامگذاری کرده
اند. در این اواخر  بسیاری از اھل سنت فریب شیعیان دوازده امامی را خورده

ی زیادی به قلم روافض و فریب خوردگان ایشان از اھل سنت چاپ ھا کتاب
اند که به وحدت و تقریب میان اھل سنت و شیعیان رافضی  و منتشر شده

 کنند.  دعوت می
ـ به معنای ھا  آن ھای اساسی برای این وحدت یا ھدف مورد نظر و نشانه

باشد  یبه فراموشی سپردن اختالفات جزئی م قضیۀتر آن ـ ھمانا  صحیح
 مادامی که اصول مورد توافق قرار گیرند.

و نیز این شعار که: جھان اسالم در دوران کنونی پاره پاره گشته و بطور 
 باشد. ای آسان برای شرق و غرب می مساوی طعمه

این دعوت در صورت ظاھریش زیبا و درخشان و تابناک است... آری، 
اختالفات فرعی و جزئی  شدت نیازمند وحدت و از یاد بردنه مسلمانان ب

 اصول و اساسیات نرسد. ۀشرط اینکه این اختالفات به مرتب ھستند به
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شود؟  ریزی می پرسیم که این وحدت بر چه اساسی پایه می اینجاست که
مندند، یا این وحدت  و آیا حقیقتًا اھل تشیع به یکپارچگی با اھل سنت عالقه

 گیرند.  را تنھا نمادی برای مصرف عمومی به کار می
وحدت میان اھل سنت و شیعیان رافضی بر چه اساسی مبتنی خواھد 

زه به نادانی و فراموشکاری و اینکه قرآن شد؟ آیا با توصیف خداوند پاک و من
کریم تحریف گشته و ناقص و ناکافیست؟ و یا با ناسزا گفتن و لعن کردن 

و پشینیان نیک این امت از بزرگان، علما و متفکران، چنانکه ما  ش اصحاب
شنویم و در ھر کتابی که شیعیان رافضی منتشر  می شب و روز آن را

یب آن تاریخ اسالمی که نیاکان با قیمت خوانیم؟ یا تخر می کنند می
اند؟ یا طعنه زدن به شرافت و آبروی ھمسران  ھای پاکشان بنا نموده خون

؟ و یا خدا پنداشتن کسانی که چیزی از امورات خداوند را در ج رسول خدا
 اختیار ندارند و برتری دادن آنان بر انبیاء و مرسلین؟ 

وحدت نماییم که ایشان اھل سنت را  و یا بر این اعتبار با شیعیان رافضی
پندارند و سخن به پلیدی ایشان و  می پرستان بدتر از یھود و نصاری و آتش

زنند؟! و یا در ھم پیمان شدن ایشان با  ھا می آن مباح کردن خون و مال
 یھود و نصاری و مشرکین علیه اھل سنت با ایشان وحدت نماییم؟!

ھایی که این وحدت موھوم بر آن بنا  به تحقیق من عمال در مفھوم اساس
ام. چه اھل سنت و شیعیان کامًال در تضادند و به ھم  شود سرگردان شده می

ھمانند ناسازگاری شب و روز، و ھدایت و گمراھی، غیرممکن ھا  آن پیوستگی
فروع، و در  در اصول است قبل از است. اختالف بین اھل سنت و شیعیان

 قضایای فقھی. عقائد است قبل از مسائل و 
ھنگامی که انقالب ایران به قوع پیوست برخی از کسانی که رھبری 
نداشتند وقتی شعارھای توخالی رھبران انقالب را شنیده و خواندند فریب 
دین شیعه را خورده و خوشحال شدند و تنھا به شادمانی اکتفا نکرده بلکه 



 ٣  مقدمه

مسلمانان بیعت خورده با خمینی به عنوان پیشوای  برخی از مشایخ فریب
 کردند. 

ھجوم بر ھا  آن البته چنین کاری از چنین مشایخی بعید نبود زیرا عادت
اما در مورد ، جوانان پایبند به قرآن و سنت بود چه با توجیه یا بدون توجیه

دانستند جز اینکه او رھبری  حقیقت روافض و رھبر جدیدشان چیزی نمی
با وی بیعت کرده و به   لقه زده،شایسته است که مسلمانان باید گرد او ح

 سرزمینش ھجرت کنند.
وحدت میان اھل سنت و اھل تشیع غیر ممکن است، چه شیعیان 

شود مگر شب و روز صحابه و پیروانش را لعن و  معتقدند ایمانشان کامل نمی
در حق اھل ھا  آن توزترین ترین و کینه نفرین کنند، و بر این باورند که دشمن

 باشند.  ترین ایمان میسنت دارای بیش
اھل سنت روشن  دربارۀو چون بر این باوریم که باید دیدگاه اھل تشیع 

گردد به نوشتن این صفحات اقدام نمودیم که حقیقت ایشان را روشن 
سازد تا اینکه مسلمانان  کند و اعتقاد پوچ و دروغین آنان را بر مال می می

فضی پرچم آن را باال گول شعارھای به ظاھر درخشانی که شیعیان را
 برند نخورند. می

 روش من در این پژوهش مختصر چنین است
گیری شیعیان در برابر  در تمامی جزئیات این پژوھش برای بیان موضع

ام و به خودم زحمت توضیح  ھای خودشان استفاده کرده اھل سنت از کتاب
حث ام چرا که خودشان به صراحت بیانگر موضوع مورد ب نصوص را نداده

 باشند. می
ام تا گفته نشود که این اعتقاد یا  تنھا به مراجع قدیمی شیعه اکتفا نکرده

ھای جدیدشان و  گیری مربوط به شیعیان گذشته است، بلکه به نوشته موضع
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ام تا حقیقت  تألیفات خمینی رھبر انقالب ایران مراجعه کردهھا  آن در رأس
ند خود را آرایش کنند ـ ی زشت شیعه ـ ھرچ گیری رافضه و چھره موضع

 برای مسلمانان کامال آشکار باشد.
شان تا به امروز در دیدگاه  ھا از زمان تأسیس دین باید بدانیم که رافضی

اند و بھترین  شان ھیچ تغییری نداده خصمانه نسبت به مخالفان اعتقادی
 ھای خود خمینی است. دلیل کتاب

است که خوانندگان ھدف  ھایشان شامل اصطالحاتی از آنجایی که کتاب
ھا  آن ام که مھمترین ه فھمند برخی از اصطالحات را شرح داد از آن را نمی

اھل سنت است ولی به خاطر ھا  آن اصطالح نواصب یا ناصبه است که منظور
تقیه و تالش برای پنھان کردن کارھایشان به رواج این اصطالح روی 

وا نموده و برخی از بزرگانشان بیان را رسھا  آن اند، اما خداوند متعال آورده
اند که ناصب نزد رافضی چه مفھومی دارد تا بدینوسیله بتوانیم امور  کرده

 مربوط به اھل سنت که در این کتابچه آمده را درک کنیم.
و عدالت را به  ،در این پژوھش مختصر عقل و دلیل را به جای احساسات

ھا  آن ام و از زبان خودشان ادهجای تعصب و واقعیت را به جای خیال قرار د
 ام. را معرفی کرده

 و آخرین دعای ما شکر و سپاس پروردگار جھانیان است. ...  

 ابو عبدالرحمن
 محمد مال الله

 



 

 

 » مفهوم ناصب از دیدگاه اهل تشیع«
ھا و القابی  از کنایات و اصطالحات و کنیهھای شیعیان انبوه  بیشتر نوشته

ھا  آن ھای اھل تشیع شناخت کتاب ۀھستند که بدون ممارست در مطالع
باشد، و به تأکید اکثر معاصرین اھل سنت به  پذیر نمی برای کسی امکان

گاھند.   معانی این اصطالحات ناآ
ھایشان آمده است در حالی که  بسیاری از این کنایات در کتاب

گاھی نداشته باشد آن را نمیھا  آن ۀای که به جوھر ندهخوان فھمد، و به  آ
ھایی را  ارجمند نمونه ۀخاطر قابل درک ساختن این کنایات برای خوانند

گاه شوند. برای مثال در ھا  آن داریم تا اینکه از مفھوم عرضه می مطلع و آ
اشارات دیگر ھای اول، و دوم، و سوم، و حبتر، و زریق و  ھایشان واژه نوشته

 سآمده است، اگر در شکل نکوھش ایراد شوند مقصود از اول: ابوبکر صدیق
ھستند، و منظور از حبتر:  باست، و ھدف از دوم و سوم: عمر و عثمان

ھایی زیادند ولی ترس  باشد، و چنین نمونه می سو از زریق عمر سابوبکر
 انحراف و تغییر موضوع اصلی را داریم. 

ھایشان بسیار تکرار شده است، اما  ا (نواصب) در کتاب(ناصب) ی ۀو واژ
دانند، و به علت اھمیت این واژه در این  را میھا  آن افراد اندکی مقصود از

ما، چه شناخت دیدگاه اھل تشیع در مورد ما سنیان بدون اطالع از  ۀرسال
 پردازیم. معنی (نواصب) ممکن نیست به بیان آن می

و  سشود که علی ل سنت به کسانی گفته مینواصب مرسوم نزد اھ ۀواژ
کنند،  دھند و ایشان را نفرین می خاندان وی را مورد کینه و دشمنی قرار می



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ٦

واژه نزد اھل تشیع مقصود از اھل سنتی است که ابوبکر و عمر و ولی این 
 اند.  را دوست دارند و والیت آنان را قبول کرده شباقی اصحاب 

بافیم و آنان را به چیزی که از آن بری ھستند  ما بر شیعیان دروغ نمی
نمائیم، و بھترین راه برای درک این موضوع شناسایی این اصطالح  متھم نمی

 ھای دشمنانشان.  ھای اھل تشیع است نه از طریق کتاب از طریق کتاب
و به قصد تأکید آنچه گذشت بعضی از سخنان دانشمندان مورد اعتماد 

جا و  کنیم، تا اینکه آنان را بی بیان معنی (نواصب) ایراد می دربارۀایشان را 
به ناحق متھم نسازیم، و پس از آن متناسب با موضوع آن را شرح و توضیح 

 خواھیم داد. 

 و بیان معنای ناصبی ١یوسف بحرانی

 گوید: می ٢»احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة«بحرانی در کتابش 
مفید گفته است: ھیچ اھل ایمانی اجازه ندارد شخصی که در حق  شیخ

والیت با ما مخالف است را غسل داده و بر آن نماز بخواند مگر اینکه در اثر 
 ضرورت مجبور به تقیه شود.

با این نظر موافق است زیرا وی دلیل » التھذیب«در  ٣و ظاھر کالم شیخ
حکم کافر بر وی اجرا شود جز آورده که مخالف اھل بیت کافر است و باید 

                                           

زیسته، برای اطالع از شرح  از مشھورترین فقھای رافضه که در قرن دوم ھجری می -١
مراجعه شود که به » الحدائق الناضرة«ی جلد اول از کتابش به نام  حال او به مقدمه

است. بحرانی   ی او مفصل نوشته نامه قلم طباطبائی نوشته شده و در معرفی و زندگی
قرآن معتقد بوده چنانکه از کتابش الحدائق  از جمله روافضی است که به تحریف

 آشکار است.
 و بعد از آن. ۳۶۰ص ۱۰ج -٢

 منظورش طوسی مؤلف التھذیب و االستبصار است. -٣
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آنچه با دلیل استثنا شود؛ و ھنگامی که غسل دادن کافر جایز نیست پس 
ای رواست  باید غسل مخالف نیز ناجایز باشد و اما نماز خواندن بر او به اندازه

 خواندند. بر منافقین نماز می إلکه پیامبر صلی الله علیه وآله و امامان 
اند و حق  سالر نیز ھمین قول را ترجیح دادهابو صالح و ابن ادریس و 

گوید. چرا که اخبار مشھور و فراوانی  آشکار و بلکه اخبار صریح ھمین را می
ی کفر و نصب و شرک و حالل بودن مال و خوِن مخالف وارد شده  در باره

الشھاب الثاقب فی بیان معنی «باره در کتاب  ی کافی در این چنانکه به اندازه
ایم که جای ھیچ  کالم را بسط داده» ا یترتب علیه من المطالبالناصب وم

 گذارد. ای گرد آن باقی نمی شبھه
قول کافر بودن مخالف میان اصحاب ما از علمای پیشگام مشھور است 

آن » فص الیاقوت«چنانکه شیخ ابن نوبخت از اصحاب پیشگام ما در کتابش 
ی] نزد جمھور اصحاب ما منکران نص [امامت عل  گوید: را نقل کرده و می

 اند ... . حکم فسق دادهھا  آن کافر ھستند و برخی از اصحاب ما بر
گفته است: اما » انوار الملکوت«وی در شرحش بر کتاب مذکور به نام 

را قبول ندارند، بیشتر اصحاب  ÷کسانی که نص امامت علی امیر المؤمنین
 جطریق متواتر جزو دین محمد اند زیرا نص امامت از  را کافر دانستهھا  آن ما

به ضرورت دانسته  جاست، پس امری ضروری است یا اینکه در دین وی 
ی رمضان کافر  شود و منکر آن کافر است ھمانگونه که منکر نماز و روزه می

 کند. است؛ سپس اقوال دیگر را نقل می
به صراحت ذکر کرده و » المنتھی«او این قول را در باب زکات از کتاب 

ظاھر کالم کلینی در کافی و مرتضی ھمین است و گروھی از بزرگان متأخر 
 اند. نیز آن را برگزیده

بد نیست که برخی از روایاتی که بیانگر نظر ما مبنی بر کفر و نصب و 
شرک و حالل بودن مال و خون است را ذکر کنیم تا دانسته شود آنچه که 
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نماز ھا  آن ود و بنا بر آن باید برش اند که حکم به اسالمشان می متأخرین گفته
جاری کرد، چنین کسانی بدون آتش ھا  آن خواند و دیگر احکام اسالمی بر

اند و بلکه  ی تحقیق در روایات ائمه نگاه نکرده اند و با دیده ور شده شعله
 دیدشان ھمراه با غفلت بوده است.

السرائر  روایتی است که ابن ادریس در مستطرفات ،از جمله این روایات
ھایشان به موالیمان ابی الحسن  ھای بزرگان و نامه در بخش پرسش

ھای محمد بن علی بن عیسی آمده که  آورده است؛ و در پرسش  ÷ھادی
ای  آیا برای اینکه ناصبی را بشناسم نشانه، گفت: برایش نامه نوشتم تا بپرسم

تقاد داشته را مقدم بداند و به امامتشان اع ١بیش از اینکه جبت و طاغوت
باشد، چیز دیگری نیاز ھست؟ پس پاسخش چنین برایم آمد: ھر کس 

 اینگونه باشد ناصبی است.
ی کفر و  درباره †معنای روایت چنین است که وقتی روایات از امامان 

شرک و نجاست و حالل بودن مال و خون ناصبی مشھور است وی برای امام 
اخت نصب را بپرسد تا احکام ذکر ی شن نامه نوشته تا معنای ناصبی و نشانه

مترتب شود و اینکه آیا به چیزی بیش از مقدم دانستن جبت و ھا  آن شده بر
 نیاز دارد یا نه؟ ھا، آن طاغوت و اعتقاد به پیشوایی

ھمین بس  †ی نصب و دشمنی با اھل بیت پاسخ چنین آمد که نشانه
 را مقدم دانسته و دونفر اول را پیشوا بداند.ھا  آن که

                                           

ھا  است که [از نظر روافض] ھر کس به پیشوایی آن بمنظورشان ابوبکر و عمر -١

مقدم بداند، کافر بوده و خون و مالش حالل  سھا را بر علی اعتقاد داشته باشد و آن
اھل تشیع خون و مال اھل سنت را «است. برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به فصل 

 در ھمین کتاب که به صورت مفصل توضیح داده شده است.» دانند حالل و مجاز می
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این روایت دلیل آشکاری بر رد قولی است که میان اصحاب متأخر ما 
تر است. بله باید از عموم این  گوید ناصب از مخالف، خاص مشھور گشته و می

روایت شخص مستضعف را استثنا کرد. مستضعفی که اسالمش ثابت شود و 
له شود اما در آخرت کارش با ال بر او احکام اسالمی در این دنیا اجرا می

 متعال است.
علل «ھمچنین روایتی است که صدوق در کتابش ھا  آن ی از جمله

روایت کرده  ÷با سند خویش از عبدالله بن سنان از امام صادق» الشرائع
دشمنی بورزد، زیرا  †که گفت: ناصب کسی نیست که با ما اھل بیت

له یابی که بگوید من بغض محمد و آل محمد صلی الله علیه وآ کسی را نمی
داند  را دارم ولی ناصبی کسی است که با شما دشمنی بورزد حال آنکه می

 شما، ما را دوست دارید و از شیعیان ما ھستید.
روایتی است که در کتاب معانی األخبار با سند معتبر ھا  آن ی و از جمله

گوید:  می ÷از معلی بن خنیس روایت کرده که گفت: شنیدم ابا عبدالله
اظھار دشمنی کند، زیرا تو کسی  †که با ما اھل بیت ناصبی کسی نیست

یابی که بگوید من بغض محمد و آل محمد صلی الله علیه وآله را دارم  را نمی
داند شما ما را  ولی ناصبی کسی که با شما دشمنی کند در حالی که می

 جویید. دوست دارید و از دشمنانمان بیزاری می
که ناصبی تنھا در کسی که با زبان حاصل معنای این دو روایت این است 

شود زیرا اگر  نفرت از ما را بیان کرده و آشکارا با ما دشمنی کند خالصه نمی
یابی که  چنین بود دیگر ھیچ ناصبی وجود نداشت زیرا ھیچ کسی را نمی

آشکارا با ما دشمنی کرده و نفرت از ما را علنی کند بلکه ناصبی و دشمن ما 
داند شما از شیعیان  فرت داشته باشد در حالی که میکسی است که از شما ن
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. بنابراین، نصب و دشمنی با ١و محبان ما ھستید و از دشمنان ما بیزارید
 †ھا  آن ی ناصبی بودن و دشمنی با بودنشان، نشانه  شیعه به خاطر شیعه

 است.
کند روایتی است که صدوق  دلیلی که به صورت آشکار این امر را ثابت می

نقل کرده که گفت: ھر کس دوست  ÷اب أمالی از امیر المؤمنیندر کت
دارد بداند که آیا دوستدار ماست یا دشمن ما، پس قلبش را بیازماید؛ اگر 
دوستان ما را دوست داشت دشمن ما نیست و اگر دوست ما را دشمن 

 داشت محب ما نیست ... و روایاتی اینچنین بسیارند.
 ائمه ی ناصبی بودن و دشمنی با که نشانه شود از این روایات دانسته می

شود: مقدم کردن جبت و طاغوت و اظھار دشمنی با  در دو چیز منحصر می
 شیعه.

 حسین عصفور و بررسی واژه ناصب
أجوبة المسائل الخراسانیة)  المحاسن النفسانیة فيوی در کتاب خویش (

ناصب قیل و قال زیاد  ۀو اما در رابطه با واژ«گوید:  به بعد می ١٤٥از ص 
ای بیان  گفته شده است و در مورد آن میدان وسعت یافته و سخنان پراکنده
دانی که  گشته است و اینجا مجالی برای مطرح نمودن آن نیست زیرا می

                                           

وشالین دانستیم که رافضه ھمان شیعیان واقعی اھل بیت ھستند به بیان پ اگر ما می -١
ی خرافات و خیاالت و بدگویی به بزرگان اسالم بنا  شان که بر پایه بودن مذھب و دین

و باور به تحریف قرآن و حالل  شپرداختیم. از چه زمانی توھین به صحابه  شده نمی
ھای محبت آل بیت  دانستن زنا به نام متعه و دروغ و نفاق به اسم تقیه، از نشانه

خواھد برای  اما تشیع پناھگاه ھر شخصی شده که می شده است؟! جرسول الله 
اسالم و اھلش دسیسه بچیند و اگر این اعتقادات فاسدی که رافضه در آغوش 

 اند اسالم باشد باید با اسالم خداحافظی کرد. کشیده
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مخالف مطلق، کافر است، چه رسد به ناصبی، که آیات و روایات بیان 
ای از کتاب خدا که در  آیه باشد، بلکه ھر اند که وی مشرک و کافر می داشته

 بوده است.» ناصبی«آن از مشرک سخنی به میان آمده مراد و مقصود آن 
و اما مفھوم ناصبی که روایات بر آن داللت دارند و ما قبًال آن را بیان 

، بنابر آنچه که ابن ادریس ÷داشتیم عبارتست از مقدم شمردن غیر علی
(مسائل الرجال) با اسناد به محمد  در (مستطرفات السرائر) به نقل از کتاب

) در ÷دارد که گفته است: برای وی (علی بن محمد  بن موسی بیان می
نوشتم: که آیا در آزمایش کردن آن به بیشتر از این نیاز » ناصب«رابطه با 

معتقد است؟ ھا  آن را مقدم دانسته و به امامت ٢و طاغوت ١است که او جبت
ن اعتقادی داشته باشد آن شخص ناصبی جواب را فرستاد: کسی که چنی

 است. 
در  ج و در شرح راوندی برای نھج البالغه آمده است که از پیامبر

خصوص ناصب سؤال شد، او فرمود: ناصب کسی است که غیر علی را بر وی 
 دارد.  مقدم می

 -دارد  و اما تفسیر آن به کسی که دشمنی را برای اھل بیت اظھار می
دلیلی بر آن اقامه نشده  –دانشمندان متأخر ما بر این باورند کما اینکه بیشتر 

کند، در (عقاب  است، بلکه در روایات چیزھایی ھست که آن را نفی می
األعمال) و (العلل) و (صفات الشیعة) با سندھایی به عبدالله بن سنان و 

ند که گفت: ک روایت می ÷معلی بن خنیس نقل شد که از ابوعبدالله
یابی که بگوید:  ناصب کسی نیست که دشمن ما باشد زیرا تو کسی را نمی

من از محمد و آل محمد کینه در دل دارم، ولی ناصب کسی است که با شما 

                                           

 است.  سمنظورش ابوبکر -١

 است.  سمنظورش عمر -٢
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اید و از  داند که شما والیت ما را قبول کرده دشمنی کند در حالی که می
 شیعیان ما ھستید!. 

ت با دو روایتی که در السرائر و شرح نھج رسد که این روایا بله به نظر می
کنند و آن دو  دشمنی شیعیانشان را شرط میھا  این آمده در تضاد باشد زیرا

ھا  آن دانند، اما را کافی می  †ھا  آن روایت تنھا مقدم دانستن دیگری بر
برایمان واضح گشته این است که ھیچ منافاتی میان این دو گروه روایات 

ل عام و خاص بیانگر ارتباط تنگاتنگ میان مقدم دانستن و نیست زیرا دالی
 باشد. می، اظھار دشمنی با شیعیان

صورت کلی کسی که به احوال و اوضاع آنان بیندیشد و از بعضی از ه و ب
اطالع یابد، آنچه ما گفتیم برای ھا  آن ھا و راه و روش زندگی صفات و ویژگی

 گردد.  او آشکار می
 نگریسته و از برخی از صفاتشان و روشھا  آن اوضاعو در کل ھر کس در 

گاھی یابد، آنچه گفتیم برایش آشکار میھا  آن  شود. در دوستی آ
باشد، بلکه روایات  پس این انکار سر سختانه به علت اقتضای عادتشان می

دارند که ناصب ھمان کسی است که نزد آنان بدان  اعالن می †امامان
آمده است که حسن بن اذینه از  و العلل شود. در کافی سنی گفته می

کند؟  روایت کرده که گفت: این ناصبی چه چیزی روایت می ÷عبداللهابو
گفتم: ای جانم بفدایت، در چه موردی؟ گفت: در مورد اذان و رکوع و 

 سجودشان... . 
و بدون شک مقصود از ناصبه در این روایت ھمان اھل سنت است که 

بن کعب در حال خواب رؤیت نموده است. پس برای گویند: اذان را ابی  می
یعنی  –تو روشن شد که منازعه و اختالف میان صاحبان این سه نظریه 

، و دشمنی کردن با پیروان امامان ÷محض مقدم شمردن دیگران بر علی
ھمانطور که محمد امین نیز در فوائد المدینه بر آن اعتماد نموده، و 
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به علت  –اینکه در روایات مشھور آمده است کما † توزی با امامان کینه
 اختالفی لفظی بیش نیست.  ھا، آن تناسب و ھمخوانی میان

اند از جمله: پژوھشگر سید نور  و گروھی از متأخرین بدان تصریح کرده
الدین ابوالحسن موسوی در (فوائد المکیة)، و استاد منصف ما عالمه شیخ 

خاب کرده است، و ھمین سخن از یوسف در (الشھاب الثاقب) این را انت
نیز منقول است، و به عنوان گواه بر قوت این  ١خواجه نصیر الدین طوسی

سخن تناسب آن روایات با ھم و گواھی مرسوم بودن آن ھمانطور که از 
 احوال ایشان نمایان است برای تو کافیست. 

مه و چون اینجا جای تحقیق معنی آن نیست، و تنھا آن را به عنوان ضمی
و پیوست ذکر کردیم، به آنچه که در تحقیق آمده بسنده کردیم، و گرنه این 

 ای دارد.  گسترده ۀبحث دامن

 عمت الله الجزائری و تعریف ناصبن
 گفته است:  ٢٠٧-٢/٢٠٦او در کتابش (األنوار النعمانیة) 

 شود:  و اما ناصبی و احوال و احکام آن با بیان دو امر کامل می
معنی ناصبی که در روایات آمده که او از یھودی و نصرانی و با بیان  :اول

 مجوسی بدتر است و اینکه او به اجماع دانشمندان امامیه کافر و پلید است. 
آنچه رأی بیشتر اصحاب ماست اینست که مقصود از ناصبی: کسی است 

را نمایان کند، کما ھا  آن دشمنی ورزد و کینه به جکه با اھل بیت محمد 
این صفت در میان خوارج و مردمان بخشی از ماوراءالنھر وجود دارد،  اینکه

                                           

) نفر از ٨٠٠٠٠٠ن آن به (طوسی ھمان قھرمان قتل عام بغداد است که قربانیا -١
 مسلمانان رسیده است، و خدا داناتر است. 
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و احکام شرعی را در باب طھارت و نجاست و کفر و ایمان و درستی و 
 اند.  نادرستی ازدواج بر ناصبی بدین معنی ترتیب داده

و استاد ما شھید دوم... با ھوشیاری به روایات غریبی اطالع یافته است، 
نکه ناصبی ھمان کسی است که با شیعیان اھل بیت عداوت و نظر داده به ای

 حرمتی به آنان بپردازد. دشمنی داشته باشد و آشکارا به بدگویی و بی
ھمانطور که حال اکثر مخالفان ما در این روزگار و در تمامی مناطق این 

 گانشان و مقلدان و نادانان و زنان و امثال گونه است، و بنابراین تنھا بیچار
 باشد.  تر می شوند، و این معنی شایسته از ناصبی بودن خارج میھا  این

و آنچه که صدوق در کتاب (علل الشرائع) با اسنادی موثق از امام 
روایت کرده بر آن داللت دارد، که در آن آمده است: ناصب کسی  ÷صادق

که یابی  نیست که با ما اھل بیت دشمنی کند، به دلیل اینکه تو کسی را نمی
 صبیدھم، ولی نا نه و دشمنی قرار میبگوید: من محمد و آل وی را مورد کی

با  ،داند شما دوستداران و شیعیان ما ھستید کسی است در حالی که می
 ج شما دشمنی نماید، و در این معنی روایات زیادی وجود دارد، و از پیامبر

ی را بر وی ھای نواصب اینست که غیر عل روایت شده که فرمود: از نشانه
 دارند.  مقدم می

اھل بیت و شیعیان آنان نیز شمولیت دارد و به  ھمۀو این ویژگی بر 
توان آن را بر سخن اول ارجاع نمود، که  شود، و می منحصر نمی ÷علی

عبارت بود از مقدم شمردن غیر علی بر وی بصورت اعتقاد و جزم، و تا اینکه 
ج شوند، چون مقدم نمودن غیر مقلدین و بیچارگان و ضعیفان از آن خار

علی بر وی از طرف آنان تنھا از تقلید دانشمندان و پدران و پیشینیان ایشان 
گاھی و قاطعیت ھا  آن سرچشمه گرفته است، و گرنه برای راھی به سوی آ

 بدان وجود ندارد. 
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 ۀو دوستدارانشان واژ† کند اینکه امامان و این معنی را تأیید می
اند، با وجود اینکه ابو حنیفه  حنیفه و امثال وی اطالق نمودهناصبی را بر ابو 

دشمنی کرده باشد، بلکه تنھا بعضی † از کسانی نبوده که با اھل بیت
اوقات با آنان مخالفت نموده، در حالی که محبت را برای ایشان اظھار 

گفت: علی گفت و من  نمود و می مخالفت میھا  آن داشت، آری با آراء می
گوید: ابن ادریس خداوند روحشان  . و سید مرتضی در این مورد میگویم می

را پاک گرداند و بعضی از استادان معاصر ما با توجه به اطالق نمودن لفظ 
کفر و شرک بر مخالفین در قرآن و سنت به نجاست و پلیدی تمامی آنان 

تو گردد، و  میھا  آن اند، پس ھر جا این واژه استعمال شود شامل رأی داده
 ». باشند یقین پیدا کردی که بدین معنی بیشتر آنان نواصب می

پس نواصب از دیدگاه اھل تشیع ھمان اھل سنت ھستند، و حسن درازی 
را بر وی  سآشکارا در این رابطه گفته است: و دوباره کسی که غیر علی

مقدم دارد، بدین معنی که ھر کسی خلفای راشدین سه گانه ابوبکر و عمر و 
معتقد باشد، و  سبر علیھا  آن را برتری دھد و به امامت و مزیت شعثمان

ھر کسی که خداوند متعال محبت این خلفاء را به وی ارزانی داده باشد، او 
ترین مردان اسالم را لعن و نفرین  از دیدگاه شیعیانی که بھترین و متدین

 شود.  باشد، و شیعی تنھا با آن عقیده شیعه می اند ناصبی می کرده
(ناصب) یا (نواصب) شامل تمامی اھل سنت  ۀو بدین ترتیب کلم

گردد، پس مطالعه کردن سخن دانشمندان اھل تشیع در رابطه با مفھوم  می
معنی ناصب از نظر شیعیان ضروریست، چه خواندن آن سخنان کلید 

باشد، و این تعریف از اھمیت  می شناخت حقیقت دیدگاه ایشان در مورد ما
زیادی برخوردار است. که امیدوارم حق مطلب را در این مورد ادا کرده 

 باشم.
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 الحسن عاملی و پژوهش معنی ناصب ابو
باب (النون  ٣٠٨تفسیرش (مرآة األنوار ومشکاة األسرار) ص  ۀدر مقدم

این معانی  : ناصبه: در روایات صحیح به١من البطون و التأویالت) گفته است

                                           

اند  بیشتر دانشمندان پژوھشگر این مقدمه را به مولی عبداللطیف کازرانی نسبت داده -١

در کتابش (التفسیر و  /و از جمله این دانشمندان شیخ محمد حسین ذھبی
ھای ابوالحسن  از نوشته گوید: حقیقت این است که این کتاب می ٢/٤٦المفسرون) 

باشد که این را نوری طبرسی صاحب کتاب (فصل الخطاب فی إثبات  عاملی می
تحریف کتاب األرباب) در کتاب خویش (مستدرک الوسائل) در پایان فائده سوم از ص 

ھای ظریف  کند: از رخدادھای اعجاب انگیز و سرقت و در پاورقی آن نقل می ٣٥٨
فسیر این مالی ارجمند که مرآة االنوار نام دارد در حال ت  اینست که مجلد مقدمه

اش در کتابخانه نوه او شیخ الفقھاء صاحب (جواھر  حاضر با دست خط نویسنده
باشد که با سختی و مشقت آن را رو نویسی  الکالم)، رحمت بر خاکش، موجود می

ز که یکی انمودیم، و این نسخه را در یکی از سفرھایم به تھران به ھمراه داشتم 
حکومت آن را از من گرفت و او تصمیم داشت که تفسیر برھان دانشمند مسئولین 

سید ھاشم بحرانی را چاپ کند، او به من گفت: تفسیر شیخ از بیان این مطلب 
خالیست و مناسب است که این نسخه را به وی پیوست نمائیم تا اینکه ھدف از آن 

من به عراق بازگشتم، و آن مسئول قبل از  کامل گردد، پس آن را رو نویسی کرد، و
تفسیر و نسخه مرآة را از   تکمیل چاپ وفات نمود و یکی از ناشرین قسمت چاپ شده

وارثین وی خریداری کرد و آن را تکمیل نمود و مرآة را نیز در یک جلد به چاپ 
رسانید، و ھنگامی که در مشھد غروی بدان برخورد کردم دیدم در صفحه اول آن 

وشته شده: کتاب مرآة االنوار و مشکاة االسرار که نور دیده صالحان است، و مقدمه ن
تفسیر که استاد ارجمند و عالمه برجسته و دانشمند متبحر و فرھیخته بسیار 
ھوشمند شیخ عبداللطیف که زادگاھش کازران بوده و در نجف سکونت داشته آن را 

 تألیف کرده است. الخ 
شته و تعجب نمودم لذا برای ناشر نوشتم که صاحب این تفسیر از این دزدی متحیر گ

ام و در  موالی ارجمند ابو الحسن شریف است ولی عبداللطیف من نام وی را نشنیده
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آمده است: (نصبت الشیء) یعنی آن چیز را بر افراشتم و نصب کردم، و 
 غاشیه نیز وارد شده ۀ(نصب لفالن) یعنی با فالنی دشمنی کرد، و در سور

کنیم مبنی بر  و ان شاء الله دالیلی نقل می ]٣[الغاشیة:  ﴾٣َ�ِملَةٞ نَّاِصَبةٞ ﴿
ر کسی که کینه وی را در ھستند و ھمینطو ÷اینکه ناصبه دشمنان علی

را منصوب نماید، پس دارانی غیر از او  دل داشته باشد. و نیز کسی که زمام
و این اند،  دشمنان ائمه با ھر دو معنی آن ناصبهھا  این ی با توجه به ھمه

 آشکار است. 
                                                                                           

کننده  ی دزد، و خاموش ام که صاحب این تفسیر باشد و شاید نویسنده کتابی ندیده
ه گشته که در آن گفته نور خدا، آنچه در داخل کتاب بعد از خطبه آمده بروی مشتب

بنده عاجز و امیدوار رحمت پروردگار ..» عبد الضعیف الراجی ربه اللطیف «است: 
لطیف و خدمتگزار کالم ارزشمند خدا ... الخ گمان کرده که او در ضمن این عبارت 

دانم، در پاسخ،  به نام خویش اشاره نموده است ولی منشأ نسبت وی به کازران را نمی
داده که آن را تصحیح نماید و صفحه اول را تغییر دھد و بر پشت آن نام به من وعده 

نویسنده و بیوگرافی وی را که قبًال بر پشت نسخه من از تفسیر نوشته بود بر آن نیز 
بنویسد، اما تا حاال به عھدش وفا ننموده و خود را برای مؤاخذه اخروی مولی شریف 

نماید که این تفسیر چاپ شده در سال  آمده کرده است، پس حاضر به غائب ابالغ
در تھران که بر پشتش آنچه گذشت نگاشته شده است از مولی ابو الحسن  ١٢٩٥

باشد نه از  ام تعبیر شده می شریف است که از وی در (جواھر) به پدر بزرگ عالمه
بریم  عبداللطیف کازرانی که در آن موقع متولد نشده بود، شکایت را به سوی خدا می

 رسان تنھا اوست، پایان. اریو ی
کنم که من در چاپ اول از کتابم (الشیعة وتحریف القرآن) این  و اینجانب اعتراف می

التفسیر و المفسرون) به جای عاملی به  /مقدمه را با تکیه بر کتاب شیخ ذھبی
ام، آن ھم در ضمن فصل دوم کتاب (علماء اھل تشیع و تحریف  کازرانی نسبت داده

ام که این مقدمه  من در چاپ دوم و سوم و چھارم این کتاب، مقرر داشته قرآن) ولی
عاملی است نه کازرانی، بدین علت واجب بود این ھوشیار دھی را انجام دھم،   نوشته

 دھنده به راه راست تنھا خداست.  و ھدایت
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و حق اینست که ھر کسی غیر امامان را منصوب گرداند او در حقیقت از 
کسانی است که با ائمه اعالن دشمنی کرده و نیز با ھر دو معنی ناصبه 

 باشد با وجود اینکه مدعی محبت آنان شود.  می
† داند که محبت امامان انصافی نزند می چه ھر کسی که خود را به بی

شود چرا چنین  در یک قلب جمع نمیھا  نآ با محبت دشمنان غاصب حق
ھایی که از طرف آنان و پیروانشان و به  نباشد حال آنکه ھر چقدر به مصیبت

بر امامان وارد شده است بیندیشد، اگر ھم تنھا یک روز غصب ھا  آن سبب
ی دشمنانشان در دل وی  جانشینی از ایشان باشد، بدین علت بغض و کینه

تی با ائمه راستگو باشد، زیرا محبت ایشان با بندد اگر در دوس نقش می
شوند، و بدین خاطر ھمانگونه  با ھم جمع نمیھا  آن رضایت به آزار و اذیت

اند که به دوستی گرفتن امامان و بیزاری جستن از  که روایات تصریح نموده
 دشمنانشان ضروریست و بھترین سخن قول کسی است که گفته است: 

 عــــــيل إذا مل تــــــربأ مــــــن أعــــــداء
 

ـــــيب  ـــــه نص ـــــن حمبت ـــــك م ـــــام ل  ف
 

ترجمه: اگر از دشمنان علی بیزاری نجویی پس سھمی برای تو در 
 محبت وی نخواھد بود. 

و شیخ عاملی در امالی خویش به سند صحیح از صالح بن میثم تمار و او 
در پایان حدیثی طوالنی  ÷کند: که امیر المؤمنین از پدرش روایت می

گفته است: کسی که دشمن ما را دوست بدارد، ما را دوست نداشته است 
شوند، خداوند در درون ھیچ کس دو قلب  چه این دو در یک دل جمع نمی

قرار نداده است که با یکی مردمانی را دوست داشته باشد و با دیگری 
: و باید دل خود را گفت ÷را دوست بدارد، تا آنجا که اوھا  آن دشمنان

اند موجود  آزمایش کند اگر در آن محبت کسانی که بر علیه ما متحد شده
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باشد، باید بداندکه خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن وی ھستند، و خداوند 
 دشمن کافران است. 

باشد روایت شده که  تر نمی و در (الفقیه) به سندی که از صحیح پایین
را  ÷گفت: کسی که امیر المؤمنین ÷عفراسماعیل بن جابر به ابو ج

دوست داشته باشد و از دشمن وی تبری نجوید و بگوید او را از مخالفینش 
گفت: این سخن در ھم برھم و اشتباه است و او نیز  ؛بیشتر دوست دارم

 باشد.  می ÷دشمن امیر المؤمنین
امام  و در (العلل ومعانی األخبار) از معلی بن خنیس نقل شده و او ھم از

کند که گفت: ناصب کسی نیست که ما اھل بیت را  روایت می ÷صادق
یابی که بگوید: من محمد و آل وی را مورد  دشمن بدارد، چه تو کسی را نمی

داند  دھم، ولی ناصب کسی است در حالی که می کینه و دشمنی قرار می
 ۀدنماید. و فرمو داران و شیعیان ما ھستید با شما دشمنی می شما دوست

گوید: کسی که با تو دشمنی کند تنھا  کند که می آن را تأیید می ÷امام باقر
به خاطر دین  ج به خاطر این دین است ھمانطور که دشمنی با پیامبر

 باشد ... حدیث.  می
ھای محمد بن علی بن عیسی با  و در (مستطرفات السرائر) از تبادل نامه

نوشتم و سؤال کردم آیا  نقل شده که گفت: برای وی ÷ابوالحسن ثالث
برای آزمایش یک شخص به بیشتر از مقدم شمردن جبت و طاغوت و اعتقاد 

از جانب وی نیاز دارم؟ پاسخ داد: کسی که بر این عقیده ھا  آن به امامت
 باشد او ناصب است. 
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 » خدای اهل سنت با خدای شیعیان یکی نیست«
شود و شاید تصور  میارجمند از این سخن شگفت زده  ۀچه بسا خوانند
این قول ھستم، در حالی که حقیقت اینست که یکی از  ۀکند که من گویند

دانشمندان اھل تشیع این عبارت را بر زبان آورده است و من به خاطر بیان 
حقیقتی که ذھن بسیاری از اھل سنت از آن غافل مانده است، آن را در 

 ام.  اینجا نقل کرده
گوید: ما با آنان (اھل سنت و جماعت) نه بر خدا  نعمت الله الجزائری می

کنیم، و این ھم بدین خاطر  و نه بر پیامبر و نه بر ھیچ امامی ھرگز توافق نمی
پیامبر وی  ج گویند: پروردگارشان کسی است که محمد است که ایشان می

بوده و جانشین پیامبرش ابوبکر بوده است، و ما به چنین پروردگار و 
نمائیم، خدایی که جانشین پیامبرش ابوبکر باشد پروردگار  ر نمیپیامبری اقرا

 . ١باشد ما نیست و این پیامبر ھم پیامبر ما نمی
این سخن است از عوام شیعه و یا از دانشمندان  ۀو الجزائری که گویند

معمولی ایشان نیست، بلکه در مورد بیان مذھب اھل تشیع از دانشمندان 
شان است، و ابراز داشتن این سخن از طرف برجسته و مورد اعتماد ای

 . ٢شخصی با این ارزش و مقام حائز اھمیت است
و پیش از اینکه این سخن یاوه و مزخرف را به مناقشه بکشیم که به 

یھود و  عقیدۀباشد، با ھم  درستی نمایشگر حقیقت شیعه در این مورد می
کنیم، سپس اعتقاد  خداوند متعال بازبینی و مطرح می دربارۀاھل تشیع را 
ای که  نماییم تا اینکه به نتیجه اھل سنت مقایسه می عقیدۀایشان را با 

                                           

 . ٣٧٩-١/٣٧٨الجزائری  –األنوار النعمانیة  -١

به شرح حال الجزائری از کتاب ما (الشیعة وتحریف القرآن) فصل دوم (علماء اھل  -٢
 تشیع و تحریف) نگاه کن. 
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الجزائری بدان رسیده است و عبارتست از اینکه خدای اھل سنت با خدای 
 رسیم.  می شیعیان تفاوت دارد،

گاھی  -نعوذ بالله – ھا یھودی عقیدۀخدا در  نادان است و به چیزی آ
شود اعم از  و آنچه که انسان دچار آن می، ندارد مگر پس از روی دادن آن

از حاالت نقص و ھا  این نادانی و فراموشکاری و خستگی و ناتوانی و غیر
که خداوند بسیار باالتر از این صفات –افتند  ضعف، برای خدا نیز اتفاق می

 .–باشد نقص می
دارد، و ما بر حسب مثال  زیادی از این حاالت را بیان می و تورات موارد

آید: در تورات سفر  کنیم که در ذیل می نه حصر نصوصی از تورات را نقل می
:  و خدا گفت) ٢٤آمده است: [( ٢٤-٢٥-٢٦-٣١تکوین و اصحاح اول: 

و   و حشرات  آورد، بھایم  بیرونھا  آن  ھای گونه  را موافق  ، جانوران زمین«
  خدا حیوانات  پس )٢٥(شد.   و چنین» ھا. آن ھای با گونه  زمین  یواناتح

  ھمۀو ھا  آن  ھای گونه  را به  و بھایم  بساختھا  آن ھای به گونهرا   زمین
خدا   آنگاه )٣١( . نیکوست  و خدا دید که ھا. آن  ھای گونه  را به  زمین  حشرات

  دید. شبی عال  را از ھر لحاظ  ینشبود نظر کرد و کار آفر  آفریده  آنچه  به
 بود.  ، روز ششم شد. این  و صبح  گذشت

  ترتیب  این  هآمده است: ب ٣ -٢-١و در اصحاح دوم از ھمان سفر 
روز   با فرارسیدن )٢(گردید.   بود، تکمیلھا  آن در  و ھر چه  ھا و زمین آسمان
  خدا روز ھفتم )٣(کشید.  از کار  ، دست کرده  را تمام  ، خدا کار آفرینش ھفتم

  از پایان  خدا پس  بود کهی فرمود، زیرا روز  اعالم  را مقدس  ، آن داده  را برکت
  . گرفت  ، آرام کار آفرینش

و ت: اس  ، آمده١٢-١١-٨ -٧-٦-٥و در اصحاح ششم از ھمان سفر: 
 یھا الیاست، و ھرتصور از خ اریبس نیکه شرارت انسان در زم دید خداوند

شد که انسان را  مانیو خداوند پش ۶دائم محض شرارت است.  یدل و
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انسان «وخداوند گفت:  ۷ساخته بود، و در دل خود محزون گشت.  نیبرزم
 انو حشرات وپرندگ میمحو سازم، انسان و بھا نیزم یاز رو ام، دهیرا که آفر

 .۸.شانیھوا را، چونکه متاسف شدم از ساختن ا
و  ۱۲از ظلم پر شده بود.  نیو زم دهیبنظر خدا فاسد گرد زین نیزم و

بشر راه خود را بر  یکه تمام رایفاسدشده است، ز نکیکه ا دیرا د نیخدا زم
  فاسد کرده بودند. نیزم

 آمده است:  ١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢و در اصحاح نھم از ھمان سفر 
خود   در میان،  بندم یم  من  کهی عھد  نشان  اینست: « و خدا گفت )١٢[(

 ابد:  تا به  دیگر نسل پس از یبا شما باشند، نسل  کهی جانوران  ھمۀو شما، و 
و   من  در میان  کهی عھد  آن  ، و نشان گذارم یخود را در ابر م  قوس )١٣(

، و  گسترانم  زمینی ابر را باال  کهی و ھنگام )١٤(، خواھد بود.  است  جھان
و شما و   من  در میان  عھد خود را که  آنگاه )١٥( در ابر ظاھر شود،  قوس
دیگر نخواھد   طوفان  آورد. و آب  باشد، بیاد خواھم یجسد م یذ  جانوران  ھمۀ

را   در ابر خواھد بود، و آن  و قوس )١٦(کند. ک را ھالی جسد یبود تا ھر ذ
  ۀھمخدا و   در میان  را کهی عھد جاودان  آن  تا بیاد آورم  نگریست  خواھم

  نوح  و خدا به )١٧(.»  است  بر زمین  کهی جسد ی، از ھر ذ است  جانوران
خود و ھر   در میان  استوار ساختم  کهی عھد  نشان  است  این: « گفت

 ].» است  بر زمین  کهی جسد یذ
آمده است: پروردگار با  ١٣-١٢-٨در سفر خروج اصحاح دوازدھم 

جماعت بنی اسرائیل به صورت موسی حرف زد و گفت: سپس باید تمام 
ھا و  را بر در خانهھا  آن دسته جمعی شامگاھان حیوانات را ذبح کنند و خون

کنند قرار دھند. من امشب از  ھای بلندی که در آنجا زندگی می نیز بر قله
کنم و به سوی ھمگی آنچه در سرزمین مصر وجود  سرزمین مصر عبور می
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ھا  زنم و با تمام وسایل مصری شت میدارد اعم از مردم و چھار پایان گ
 آفرینم، من خدا ھستم. احکامی را می

ای خواھد بود که شما در آن منازل ھستید، من آن  و این خون نشانه
ھالکت و نابودی  ۀنمایم و در نتیجه ضرب بینم و از شما عبور می خون را می

 گذرم.  گیرد تا اینکه از سرزمین مصر می شما را در بر نمی
تر چیزی است که در سفر تکوین  تر و بیھوده مسخرهھا  این ز تمامو ا

ھنگام وزیدن تند باد  ١، بیان شده است: و آنان١١-١٠-٩اصحاح سوم 
نیمروز صدایی را شنیدند که صدای راه رفتن خدا در بھشت بود ... پس آدم 
و ھمسرش خود را از پروردگار معبود در میان درختان بھشت پنھان نمودند، 
خداوند معبود آدم را صدا زد و گفت: تو کجا ھستی؟ پس گفت: صدای تو را 

ن که عریان بودم خود را پنھان در بھشت شنیدم پس ترسیدم و به علت ای
 نمودم. پس خدا گفت: چه کسی به تو یاد داده است که تو عریان ھستی؟ 

یاد وی بزرگ باد، و  –شود که خداوند  از آنچه گذشت برای ما روشن می
یھود نادان  عقیدۀدر  –دانیم  ھای یھود پاک می پردازی ما وی را از دروغ

دارد که وی را به بعضی از امور راھنمایی  ھا نیاز است و به عالمات و نشانه
داند خلقت وی زیباست و یا  آفریند در حالی که نمی کنند، و او مخلوقی می

خیر، مگر پس از اینکه به وی نگاه کند، و پس از نگریستن به مخلوقش 
گاھی نداشت پس بر کار  چیزھایی برای وی روشن گردید که قبًال بدانھا آ

و ھر چه را که بر روی زمین موجود بود نابود  خود محزون و متأسف شد
ھایی بر منازلشان  ساخت، و اینکه او به بنی اسرائیل دستور داده که نشانه

داند  بگذارند، به قصد اینکه از راه اشتباه آنان را نابود نسازد، و اینکه او نمی

                                           

 آدم و حواء.  -١
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د باشد، و مانن کیست آن کسی که به آدم آموخته و خبر داده که او برھنه می
 اند.  ھا که آن را برای خدا ساخته ھا و بدگوئی این تھمت

فاسد به فکر شیعیان راه یافته است، یا به معنی  عقیدۀو به تحقیق این 
اند، و این عقیده نزد اھل  تر آنان این عقیده را از یھود به عاریت گرفته درست

شمردن تشیع به بداء نامگذاری شده است. آن بدائی که عبارتست از: نیکو 
 . ١چیزی که پس از ناشناخته بودن آن

(البداء) در آیات بسیاری از قرآن کریم وارد شده است، از  ۀو حقیقتًا کلم
 جمله قول خداوند مھربان و متعال: 

يۡ ٱ لَُهَما وََس فَوَسۡ ﴿  ﴾تِِهَما�َسوۡ  مِن ُهَماَ�نۡ  رِيَ ۥوُ  َما لَُهَما ِديَ ِ�ُبۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
 ]٢٠ األعراف:[

آنان را بدیشان  ۀاھریمن آنان را وسوسه کرد تا عورات نھان از دیدسپس « 
 ».نماید

ٓ �َسوۡ  لُِ�َِ�ُهَما ِ�َاَسُهَما ُهَماَ�نۡ  يَ�ِعُ ﴿   ]٢٧ األعراف:[ ﴾تِِهَما
 . یعنی عورت ایشان پوشیده بوده و پس از منازعه ظاھر گشته است

ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿ ْ  لَمۡ  َما �َّ و از جانب خدا « ]٤٧: الزمر[ ﴾تَِسُبونَ َ�ۡ  يَُ�ونُوا
 ».بردند شود که گمانش نمی گر و پدیدار می چیزی برای ایشان جلوه

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َو�ََدا﴿ ا بِهِم وََحاَق  َكَسبُوا ْ  مَّ   ]٤٨: الزمر[ ﴾زُِءونَ تَهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
 ».گردد ایشان نمایان و آشکار میاند برای  داده و اعمال زشتی را که انجام می«

ْ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  لَُهم بََدا ُ�مَّ ﴿ ُوا
َ
ٰ  ۥُجُننَّهُ لَيَسۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َرأ   ]٣٥: یوسف[ ﴾ِح�ٖ  َح�َّ

 ».ھا را دیدند تصمیم گرفتند او را زندانی کنند بعد از آنکه نشانه«
به معنی ظاھرشدن چیزی است که قبًال برای آنان معلوم ھا  این تمام

 نبوده است. 

                                           

 . ١/١٧٨ –ابن منظور  -لسان العرب -١



 ٢٥  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بََدتِ  قَدۡ ﴿ فۡ  مِنۡ  ءُ َضا
َ
ٰ أ �ۡ  ُصُدورُُهمۡ  ِ� ُ�ۡ  َوَما هِِهمۡ َ�

َ
ۚ أ  ] ١١٨: عمران لآ[ ﴾َ�ُ

 ».دشمنانگی از دھان آنان آشکار است، و آنچه در دل دارند بزرگتر است« 

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
 ُفوهُ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُ ٓ  لَِمن فِرُ َ�يَغۡ  �َّ ٓ  َمن َوُ�َعّذُِب  ءُ �ََشا ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
  ]٢٨٤: البقرة[ ﴾٢٨٤ قَِديرٌ 
سازید یا پنھان دارید خداوند شما را و اگر آنچه را که در دل دارید آشکار «

 ».کند طبق آن محاسبه می

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ وۡ  اَخۡ�ً  ُدوا
َ
وۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ

َ
ْ َ�عۡ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ءٖ ُسوٓ  َعن ُفوا  ﴾قَِديًرا �َ�ُفوّٗ  َ�نَ  �َّ

  ]١٤٩: النساء[
و اگر (کردار و یا گفتار) نیک را آشکار یا پنھان سازید و یا اگر از کردار و «

اید) چرا که خداوند بسیار با  ای کرده پوشی کنید (کار خدا پسندانه گفتار بد چشم
 ».گذشت و بس تواناست

پس بدا در این آیات گرانقدر در مقابل پنھان نمودن است و بدائی 
 نخواھد بود و مگر بعد از پنھانی و خفاء. 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ  �ن ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

 �َۡ� َٔ  ْ ُل  ِح�َ  َهاَ�نۡ  لُوا   ]١٠١: دة المائ[ ﴾لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ُ�َ�َّ
مکنید که اگر فاش شوند و آشکار گردند شما را  ای مؤمنان، از مسائلی سؤال «

وجو کنید  پرسناراحت و بد حال کنند، چنانکه به ھنگام نزول قرآن راجع بدانھا 
 ».شوند برای شما بیان و روشن می

گاھی نداشت برای وی   بیان آن چه را که انسان بدان ۀیعنی به واسط آ
 روشن و ظاھر خواھد شد. 
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پس بداء ھمان ظھور چیزی است که قبًال نامعلوم بوده است، و اما 
شود که پس از معلوم بودن زایل شده و  گمراھی (ضالل) به چیزی گفته می

 نھان گشته است، پ

ْ قَالُوٓ ﴿ �ۡ  ا
َ
ِۖ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  ُكنُتمۡ  َما نَ � َّ�  ْ ْ  قَالُوا   ]٣٧ األعراف:[ ﴾َ�نَّا َضلُّوا

گویند: از ما نھان  پرستیدید کجایند؟ می گویند: معبودھای که جز خدا می می«
 ».اند اند و به ترک ما گفته و ناپیدا شده

ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ ﴿ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا   ]٢٤: االنعام[ ﴾َ�ُ
 ».بافتند و نشانی از شرکاء و انبازانی، نماند که آنان به ھم می«

شود که در آن، شخص آنچه را که وجود  و اما غفلت به حالتی گفته می
 داند. دارد و روی داده و حاضر است نمی

و انسان از ھر سه حالت قبلی برخوردار است، چه جھل و نادانی از ھر 
 سو وی را فرا گرفته است. 

و چون خداوند واال مقام بصورت کلی و جزئی کلیات و جزئیات ھر چیزی 
دانشی مطلق و فراگیر از ازل تا ابد، در ھر  ۀبه وسیلھا  آن داند و از را می

ای مساوی از حیث ظھور،  ز آن، بگونهزمانی، قبل از آفرینش آنان و بعد ا
گاھی دارد، پس بداء (ظھور) و ضالل (گمراھی) و غفله (نادانی) در دانش  آ

 . ١باشد خداوند محال و غیر ممکن و ممنوع می
از دیدگاه شیعیان اینست که: برای خداوند بلند مرتبه چیزی » بداء«پس 

گاھی نداشته است ، و کسی که بداء را ٢ظاھر و آشکار گردد که قبًال بدان آ

                                           

 . ١١٠موسی جار الله ص  –الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة  -١

 . ٢٣١أصل الشیعه لکاشف الغطاء، ص  -٢
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نشناسد و بدان اعتراف نکند، پس سھم و نصیبی از کمال معرفت و شناخت 
  .١ندارد

گاه نخواھد شد مگر وقتی  پس مقصود آنان اینست که انسان دانشمند و آ
که بر خداوند عزوجل دروغ و تھمت ببندد و وی را به جھل و نادانی توصیف 

 نماید. 
رخی از شیعیان در خصوص انکار این عقیده و از آنجایی که ممکن است ب

پافشاری کنند، و برحسب امانت علمی و روش تحقیق، نصوصی را از منابع 
 نمائیم:  مورد اعتماد و موثق ایشان نقل می

کند: خداوند با  کلینی در کتابش (األصول من الکافی) از زراره روایت می
 . ٢ھیچ چیزی بمانند بداء پرستش نشده است

ش اھل تشیع، عبادت و بندگی برای پروردگاری نادان است، و پس پرست
کسی که نادان است و از مصلحت بندگانش خبر ندارد و تمام احکام و 
دستوراتش از روی جھل و نادانی از وی صادر شده است چطور پرستش 

شود؟ و جز شخص جاھل، کسی از روی جھل عبادت و پرستش انجام  می
 دھد.  نمی

کند که گفت:  روایت می ÷ام بن سالم و او از ابا عبداللهابن عمیر از ھش
 . ٣خدا با ھیچ چیزی بمانند بداء تعظیم نگشته است

یعنی ظھور یافتن کاری که » بداء«گوید:  و محقق آن را شرح داده و می
آشکار شدن علم به مصلحت،  ۀقبًال پنھان و پوشیده بوده است به واسط

اء بر روشن شدن ھر کاری بر خالف ظاھر سپس کاربرد آن وسعت یافته و بد

                                           

 . ٥٢ص  –تشیع علی عصفور شبھات حول ال -١

 . ١٤٦ص  –باب: بداء، جلد اول  –الحجة  -٢

 . ١/١٤٦الکافی:  -٣
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شود: برای وی آشکار شد که  قبلیش اطالق گشته است، پس گفته می
اینگونه رفتار کند، یعنی در مورد انجام کارش چیزی برای او نمایان گشته 

 که قبًال ظاھر آن بر خالف ظاھر کنونی بوده است. 
زھایی غافلگیر اھل تشیع با چی عقیدۀپس خداوند بلند مرتبه بنابر 

گاھی نداشته است و یا بر خالف معلومات سابقش  می شود که قبًال بدانھا آ

 َكُ�َۡت ﴿ھا بسیار باالتر است  ھا و دروغ بافی باشد، که خدا از این تھمت می
فۡ  ِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َ�َِمةٗ 

َ
ٰ أ چه سخن وحشتناک و بزرگی از « ]٥: الکهف[ ﴾هِِهمۡ َ�

 ».آید دھانھایشان بیرون می
 ÷از ریان بن صلت روایت شده که گفت: از امام رضا ١و در کافی
گفت: خداوند ھیچ پیامبری را نفرستاده مگر اینکه باید تحریم  شنیدم که می

 شراب و اثبات بداء برای خدا را اعالم کند.
پس فرستادن پیامبران از جانب خداوند متعال و خبر دادن آنان از نبوت 

جاھل و نادان  –جل ذکره  –ف شود که خدا مشروط است به اینکه اعترا
 باشد. می

شنیدم  ÷از مرزام بن حکیم نقل شده که گفت: از ابا عبدالله ٢و دوباره
گفت: قطعًا ھیچ پیامبری به عنوان پیامبر برگزیده نشده است مگر  که می

اینکه پنج صفت ذاتی و ویژه را برای خدا اثبات نماید: بداء، مشیئت، سجود، 
 عبودیت و اطاعت. 

و ھمچنین در باب کراھت توقیت (تعیین زمان ظھور) از ابی حمزة 
گفت: ای ثابت،  شنیدم که می ÷ثمالی روایت کرده که گفت: از امام جعفر

خداوند متعال این امر (ظھور مھدی) را در سال ھفتاد ھجری زمانبندی 
                                           

 . ١/١٤٨الکافی  -١

 . ١/١٤٨الکافی  -٢
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کشته شد خشم خدا بر  -صلوات الله علیه -کرد، پس وقتی که حسین 
زمینیان فزونی گرفت وآن را تا سال صد و چھل به تأخیر انداخت، ما در این 

خن را پخش نموده و در این رابطه باره با شما سخن گفتیم، آنگاه شما این س
رازگشایی کردید، و بعد از آن خداوند برای این ظھور وقتی در نزد ما تعیین 
نکرد و خداوند ھر آنچه را که خواست محو و نابود ساخت و ھر آنچه را که 

 . ١خواست ثابت نمود و باقی گذاشت، و ام الکتاب نزد اوست
دارد؟ شیعه این دروغ و تھمت و  تر از این نیز وجود آیا روایتی صریح

 کند؟. بھتان را چگونه توجیه می
و بنابر اعتقاد شیعیان، کسی که به خداوند متعال نسبت جھل و نادانی 
دھد، اگر بر این باور و عقیده پا فشاری کند و آن را میان مردم انتشار نماید 

 گردد.  پاداش بزرگی شامل وی می
شنیدم  ÷رده که گفت: از ابا عبداللهاز مالک جھنی روایت ک ٢در کافی

گشت از سخن در  گفت: اگر اجر و پاداش اعتقاد به بداء معلوم می که می
 شدند. مورد آن خسته نمی

گفته » العدة«و استاد ما طوسی در «گفته است:  ٣سید طیب موسوی
است: و اما بداء حقیقتی است که در لغت به معنی ظھور یافتن است، 

شود دیوار شھر ظاھر شد، و بعضی اوقات در مورد  می ھمانطور که گفته
گاھی یافتن به چیزی بعد از اینکه معلوم نبوده است به کار گرفته می شود،  آ

حاصل شدن چیزی بر حقیقت  دربارۀو سرور ما مرتضی بیان داشته است: 
توان گفت: (بدا لله) یعنی از امر (دستور) چیزی برای وی آشکار  خود می

                                           

 . ١/٣٨٦الکافی:  -١

 . ١/١٤٦الکافی:  -٢

 . ١/٣٩در تعلیقش بر تفسیر قمی  -٣
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 آن چیز برای او روشن نبوده است و نیز در خصوص نھی شده که قبالً 
چیزھایی برای او نمایان گشته که سابقًا آن چیز برای وی ظاھر و روشن 

 ». نبوده است
گویند: اعتقاد به بداء رد بر یھودیان  ھایشان می شیعیان در کتاب

گویند خدا از کار فارغ شده است، در حالی که این  باشد، چه آنان می می
ای است در اغفال و فرو گذاردن  سخن از طرف اھل تشیع فریب و حیله

 عقیدۀپردازی باطل بر یھودیان است، و شیعه  شخص نادان، و نوعی دروغ
 ۀ(بداء) را فقط و فقط از اسفار تورات بر گرفته است، پس ادعای رد به واسط

 بداء ناسپاس و کفران نعمت بر گرفته از یھودیان است. 
گویند: جایگاه بداء در  ھایشان می قصد سخن آرایی در کتابشیعیان به 

آفرینش، ھمان جایگاه نسخ در قانونگذاری و تشریع است، پس بداء نسخ در 
 باشد.  آفرینش است ھمانطور که نسخ، بداء در تشریع و قانونگذاری می

و این سخن مزخرف است چرا که بدائی در نسخ وجود ندارد، و آن حکم 
نش خدا موقتی و زمانمند بوده است، و زمان تعیین شده برای در علم و دا

حکم و پایان یافتن حکم به ھنگام فرا رسیدن آن موعد، قبل از حکم از 
جانب خدا معلوم بوده است، پس بداء برای ما و در دانش ماست نه برای 

 . ١خداوند متعال
ی حق دارد و در پایان امیدوارم این بررسی روشنگر بوده باشد، و الجزائر

ھنگامی که سخن گذشته را بر زبان آورده است، چه خداوند متعال و منزه، 
باشد و ھیچ  در اعتقاد اھل سنت و جماعت موصوف به کمال مطلق می

چیزی ھمانند خدا نیست و اما در اعتقاد اھل تشیع او جاھل و نادان است، 
گاھی ندارد مگر پس روی دادن و به وجود آمدن آ  ن چیز. و از چیزی آ

                                           

 به بعد.  ١١٠الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة از ص  -١
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فۡ  ِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َ�َِمةٗ  َكُ�َۡت ﴿
َ
ٰ أ چه « ]٥: الکهف[ ﴾اَكِذبٗ  إِ�َّ  َ�ُقولُونَ  إِن هِِهمۚۡ َ�

آید!! آنان جز دروغ و افتراء  ھایشان بیرون می سخن وحشتناک و بزرگی از دھان
 ».گویند نمی

اهل تشیع خون و مال اهل سنت را حالل و مجاز «
 » دانند می

ھای معتبر خود از امامانشان  بر حسب روایاتی که اھل تشیع در کتاب
اند، اموال اھل سنت برای شیعیان رافضی مجاز و حالل  روایت کرده

باشد، و انجام ندادن این کار از طرف ایشان در زمان حاضر به این بستگی  می
لت کند با اھل سنت در حا دارد که آنان تا نائب الزمانشان مھدی قیام می

 آتش بس قرار دارند. 
ای که شده توانست بر این اموال و  و اگر یک نفر شیعه به ھر شیوه

ھا تسلط پیدا کند، حتی اگر قبل از آمدن امام زمانشان باشد به شرط  دارائی
چه او در حال غیاب امام جانشین وی  -امام،  ۀادای خمس به نمایند

 حالل و مجاز است.  –باشد  می
روایت کرده که گفت: مال ناصبی را  ÷از ابا عبداللهحفص بن بختری 

 . ١بردار ھر جا که آن را یافتی و خمس آن را به ما پرداخت کن
و در روایت دیگری آمده است: دارائی ناصبی (سنی) و ھرچیزی که به 

 . ٢باشد آورد (برای شیعیان) حالل می دست می

                                           

، فصل: وجوب خمس در آنچه که از مال ناصبی و یا ٨/٥٣٢جامع أحادیث الشیعة  -١
 اھل بغی گرفته شده است. 

 . ٨/٥٣٣منبع گذشته:  -٢
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ر و تصرف اموال گوید: روایاتی که از کشتا و حسین درازی بحرانی می
اند،  کنند، تنھا به خاطر تقیه و یا منت نھادن صادر شده نھی می ١ایشان

با اھل بصره چنین رفتار کرد، پس نسبت دادن احترام  ÷ھمانطور که علی
اموال اھل سنت به این اخبار از جانب شارح مفاتیح، غفلتی آشکار است زیرا 

بوده است، و این کجا و ھمانطور که دانستی این کار برای منت نھادن 
آمده کجا، مانند ھا  آن روایاتی که در رابطه با مجاز و مباح شمردن اموال

در احادیث مستفیض و شایع: مال ناصبی را ھر جا که † سخن امامان
یافتی بردار و خمس آن را به ما بپرداز، و امثال این روایت. و آنچه از تمام 

ھاست  ل و مجاز بودن مال و خون آنشود این است: حال این روایات ثابت می
ـ به غیر از اسیر گرفتنشان ـ اگر چه در زمان غیبت امام باشد، البته در 

روایت † صورتی که تقیه الزم نباشد، و نیز اینکه ھر چیزی که از آنان
ھا، بر حسب تقیه از نواصب و یا ترس از  شده در خصوص منع از این

 . ٢بودن استھا  آن طرفداران
خمینی تصرف اموال اھل سنت را ولو اینکه از طریق نامشروع باشد و 

گوید:  نماید و می داند در حالی که او این کار را با اھل ذمه منع می جایز می
 :خمس در ھفت چیز واجب است«

ـ و نه از راه دزدی و خیانت  آنچه که از راه غلبه بر دشمن :غنائم -اول 
طی که مال بدست آمده مال اھل حرب افتد، به شر به دست مسلمین می ـ

ھایشان و اسیر گرفتن زنان و اطفالشان حالل است و  باشد که خونشان ومال
باشد و  ÷این تنھا در جائی است که جنگ با آنان به اذن امام معصوم

فرقی بین اموالی که لشکر اسالم دست روی آن گذاشته باشد یا سایر اموال 

                                           

 یعنی اھل سنت.  -١

 . ١٦٧المحاسن النفسانیة ص  -٢
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و اما غنیمت در جنگی  تر؛ بنابر قول صحیحاز قبیل زمین وامثال آن نیست 
باشد و مسلمان  ÷عصر حضور امام دھد اگر در می ÷که بدون اذن امام

اذن بگیرد آن غنیمت جزء انفال است، و اگر در  ÷تمکن دارد که از امام
حال غیبت باشد و مسلمین تمکن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته 

خمس آن واجب است مخصوصا در باشند، اقوی این است که دادن 
صورتیکه جنگیدن بخاطر دعوت به اسالم باشد و ھمچنین از آنچه از اھل 
حرب گرفته می شود در جنگی که جنبه دفاع دارد به این معنا که دشمن 

اند و  ھای مسلمین را گرفته بر مسلمانان ھجوم آورده باشد و سرزمین
والی از دشمن بدستشان افتاده مسلمانان ناگزیر از دفاع شده، در نتیجه ام

است که ھرچند در زمان غیبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنیمت 
آنچه از اموال که از طریق دزدی و غارت و یا از راه ربا و  . وواجب است

ھا به دست آمده باشد، نزدیکتر به احتیاط آن  ادعای به ناحق و امثال آن راه
و  .غنیمت داده شود نه خمس فائدهعنوان خمس  هاست که خمس آن ب

، لکن ھای معمولی خانواده) سالیانه نیست نیازی به مراعات مؤونه (ھزینه
نه را از آن خارج کرد، و در ومؤ باید و گوید تر خالف آن را می قول قوی

ه کغنیمت به بیست دینار برسد، بل الزم نیست کهوجوب خمس در غنیمت 
غصب از مسلمانی و یا کافری ذمی و یا معتبر است که مال به دست آمده 

ھر جھتی مالش  هکافری که با دولت اسالم معاھده و پیمان دارد و یا ب
نباشد، بخالف اموالی که از کفار غیرحربی و غیر ذمی و غیر ، محترم بوده

را به  ناصبتر این است که  و قول قوی معاھد در دست کافر حربی است.
اھل حرب ملحق سازیم در این زمینه که غنیمت گرفتن از ایشان حالل 

بلکه قول ظاھر این است که جایز است  گیرد است، و به آن خمس تعلق می
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مالش ھر کجا که یافته شد و به ھر طریقی که بود گرفته شود و واجب است 
 . ١که خمس آن جدا شود

اند، بلکه از این ھم  کتفا نکردهشیعیان به حالل دانستن اموال اھل سنت ا
تجاوز نموده و ریختن خون آنان را نیز حتی اگر بدون دلیل و به ناحق باشد 

دانند، و این کار به باور شیعیان واجب است و به حضور امامانشان  مجاز می
ارتباط دارد، ولی اگر توان انجام این کار را داشتند عدم حضور امامان مانع 

صورتی که زیانی را به بار نیاورد که اھل تشیع را فرا گیرد. باشد، در  آن نمی
 و اینک برخی از آنچه که در این موضوع روایت شده است:

در پایان روایت اسحاق بن عمار آمده: اگر به خاطر نگرانی برای شما از 
این نبود که مردی از شما در مقابل مردی از آنان کشته شود در حالی که 

دادیم که ایشان  بھتر است به شما دستور میھا  آن ار نفر ازیکی از شما از ھز
 . ٢باشد می ÷آن امام  ۀرا به قتل برسانید، ولی این وظیف

 گوید:  و حسین درازی آن را شرح داده و می
 -و شاید از این روایت فھم شود که جایز بودن قتل آنان به حضور امامان 

شود، و دانستی که روایات بیان  منحصر میھا  آن و اذن -صلوات الله علیھم
 قتل ۀدارند که در حال غیبت آنان نیز ھمانند حالت حضورشان اجاز می
 . ٣وجود دارد، پس شاید این به زمان تقیه اختصاص داشته باشدھا  آن

                                           

 . ٣٥٢/ ١تحریر الوسیلة، خمینی ج -١
به ناصبی (سنی)  جالب اینکه مترجم فارسی کتاب تحریر الوسیلة این جمله آخر که

ھای عربی کتاب موجود است.  ارتباط دارد را حذف نموده است در حالیکه در نسخه
 (ُمصحح)

 . ١٦٦المحاسن النفسانیة ص  -٢

 . ١٦٦المحاسن النفسانیة ص  -٣
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کند که  نقل می ÷و در صحیح است که فضل بن شاذان از امام رضا
ه جایز نیست مگر کشتن گفت: کشتن ھیچ یک از نواصب و کفار در دارالتقی

کسی که قاتل باشد و یا به فساد بپردازد، و این ھم اگر بر خود و یا دوستانت 
 . ١نگران نباشی

گفتم: عباس در  ÷و از ریان بن صلت روایت شده که گفت: به امام رضا
کند و او غالبًا پیش  گوید، و از تو بسیار یاد می مورد تو به من چیزھایی می

کند، پس آیا گردنش را بگیرم و فشار دھم تا  استراحت میخوابد و  من می
گویم مردنش ناگھانی بوده است، پس برخاست و  اینکه بمیرد؟ سپس می

دستش را سه بار تکان داد و گفت: خیر ای ریان، خیر ای ریان، پس گفتم: 
فرستد، و عباس  فضل بن سھل آن یکی من را بخاطر اموالش به عراق می

شود آیا به دوستان مقیم  من به سوی عراق رھسپار میچند روز بعد از 
آنجایت بگویم که بیست نفر یا سی نفر از آنان بیرون روند مثل اینکه قطاع 

گذشت وی را بکشند و گفته ھا  آن الطریق و یا راھزن ھستند، پس اگر بر
اند، پس سکوت کرد و به من نگفت:  شود که راھزنان وی را به قتل رسانده

 خیر.  آری و یا
و آن را توضیح نموده و گفته است: و شاید سبب نھی در اول ھمان 

نماید و  ظھور تقیه بوده و این نیرنگ از چیزھایی است که تقیه را زائل نمی
سبب سکوت در دومی ھمان تقیه در مورد اباحت آن بوده است بدین علت 

 . ٢که تقیه در نھی وجود ندارد اگر آن را اراده نماید
گوید: و دوم در مورد جایز بودن  و الجزائری بعد از بیان معنی ناصب می

کشتن آنان و مباح بودن اموالشان، دانستی که بیشتر اصحاب ما ناصبی را با 

                                           

 منبع گذشته.  -١

 . ١٦٧ھمان: ص  -٢
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اند، و حکم وی به نظر  این معنای ویژه در باب طھارات و نجاسات بیان کرده
چه برای وی بیان ایشان در بیشتر احکام ھمانند کافر حربی است، و اما ھر 

کردیم از تفسیر این حکم شمولیت دارد ھمانطور که دریافتی، صدوق در 
 ÷کند که گفت: به ابا عبدالله العلل با سند به داود بن فرقد روایت می

ناصب چیست؟ گفت: خونش حالل است ولی من بر  دربارۀگفتم: نظر شما 
ی یا وی را در آتش ترسم، پس اگر توانستی دیواری را بر وی فرو ریز تو می

اندازی که با آن کار بر علیه تو گواھی داده نشود، پس بدان عمل کن. گفتم: 
 نظرت درباره مالش چیست؟ گفت: ھر چه قدر توانستی از آن بردار.

و شیخ طائفه نور الله در باب خمس و غنایم از کتاب تھذیب با سندی 
روایت کرده است که گفت: مال ناصبی را ھرجا  ÷صحیح از امام صادق

 یافتی بردار و خمس آن را برای ما بفرست.
ابن ادریس گفته است: منظور از ناصبی در این دو روایت، اھل حرب 

جنگند و اگرنه برداشتن مال مسلمان و  علیه مسلمانان میھا  آن ھستند زیرا
سی دارد زیرا اوال اھل ذمه به ھیچ وجھی جایز نیست. این سخن جای برر

رود و اگر  اصطالح ناصبی به صورت حقیقی برای غیر اھل حرب به کار می
تر این بود که به خاطر مراعات تقیه با لفظ خودشان  مراد اھل حرب بود اولی

خواست واقعیت حکم را  می ÷نام برده شود ولی از آنجایی که امامھا  آن از
 بیان کند آن را چنانکه دیدی نام برد.

اما اینکه گفته: برداشتن مال مسلمانان و اھل ذمه جایز نیست، این برای 
مسلمان است در حالی که چنین شخصی ارتباطی با اسالم ندارد زیرا اھل 

 است حال آنکه در کتاب محکم خداوند مأمور به محبت  بیت را رھا کرده

ٓ  قُل﴿شده است. آنجا که خداوند فرموده: ھا  آن َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 إِ�َّ  ًراأ

ۡ ٱ ةَ ل � ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ   ]٢٣: الشورا[ ﴾َ�ٰ
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اند، اما  چیزی که از ضروریات اسالم است را انکار کردهھا  آن بنابراین
ذکر شده به عنوان شباھت و ھا  آن اینکه در برخی از روایات نام اسالم بر

 َمجاز و تقیه بوده است.
یقطین وزیر ھارون الرشید بوده و گروھی از در روایات آمده که علی بن 

مخالفین در به زندان انداختن وی توافق کرده بودند. او از خواص شیعه بود 
و خدمتکارانش را فرمان داد تا سقف زندان را بر سر زندانیان خراب کنند که 

ی آن، ھمگی که تقریبا پانصد مرد بودند، کشته شدند. وی  در نتیجه
 ÷ای به امام کاظم رھایی یابد پس نامهھا  آن  د خونخواست از پیام می

 نوشت. 
گرفتی  اجازه میھا  آن امام در پاسخ برایش نوشت: اگر پیش از کشتن

بر تو نبود ولی از آنجایی که پیش از آن اجازه نگرفتی ھا  آن چیزی از خون
تر بھھا  آن یک بز نر کفاره بده در حالی که بز نر ازھا  آن در عوض ھر یک از

 است.
ی برادر کوچکشان یعنی سگ  بنگر که به اندازهھا  آن به خونبھای اندک

رسد زیرا دیه سگ شکاری بیست درھم است، ھمچنین به  شکاری ھم نمی
شود چرا که دیه  ی دیه برادر بزرگشان یعنی شخص یھودی نمی اندازه

تر  تر و نجس در آخرت نیز پستھا  آن یھودی ھشتصد درھم است و اوضاع
 .١خواھد بود

توان گفت که شیعیان رافضی خون و  پس از بیان این مطالب دیگر نمی
ھایی  دانند در حالی که این کار یکی از قربت اموال اھل سنت را مباح نمی
 جویند. است که با آن به الله تقرب می

                                           

 .۳۰۸-۲/۳۰۷األنوار النعمانیة  -١
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این فصل را با ذکر دو نامه از شیخ احمد مفتی زاده که از علمای بزرگ 
برم. وی در این نامه مقدار کینه  در ایران است به پایان میمعاصر اھل سنت 

ھای موجود در ایران علیه اھل سنت و جماعت و ترور و قتل و  رافضی
کند و این کاری که آخوندھای ایران  آوارگی اھل سنت در ایران را بیان می

 ی عملی اعتقاد فاسدی است که به آن باور دارند. دھند ترجمه انجام می

 ولنامه ا

يمِ  حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ  بِسْ

عَ ﴿ ٰ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  وَ�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِ�ۡ  َنا  نَاَوصَّ

ۖ  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ّ�ِينَ ٱ أ  ]١٣: ریالشو[ ﴾�ِيهِ  َ�َتَفرَّقُوا

 علمای بزرگوار، ای مسئولین حکومت در ایران!ای 
ام که  ولی با این ھمه نگرانم که آیا وظیفه، من بسیار گفتم و نوشتم

با حکمت و اندرز نکوست را بخوبی انجام داده و تالش  دعوت بسوی الله
برم بر خداوند از اینکه در  ام یا خیر؟ پناه می کافی در این زمینه را داشته

 بزرگ کوتاھی کرده باشم.  ادای این وظیفه
به ھر حال، دلتنگی و نگرانی من از آینده امت اسالمی است که ـ نه تنھا 

اند. اوضاع کنونی از  دچار تفرقه زیادی شده در ایران بلکه در ھمه جھان ـ
ھا شده، و از  طرفی باعث پیدایش دشمنی و افزایش آن در میان مسلمان

انی که در مسائل اسالمی حق را از طرفی ھم باعث رغبت و رویگردانی کس
بینیم که دشمنان  دھند؛ بخصوص اگر توجه کنیم می ناحق تشخیص نمی

بطور مخفیانه و آشکار در ھا  آن شرقی و غربی در کمین ھستند و دشمنی
 حال جوشش و تزاید است.

ھا در دواران نظام شاھنشاھی این بود که شاید سقوط  یکی از نگرانی
ناگھانی حکومت این اجازه را به جنایت کاران و دشمنان اسالم بدھد تا با از 
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ھا  آن ھایی که اجازه فرصت طلبی را به بین بردن شجاعت مسلمان
با دادند، بپردازند. لیکن امروز سازندگان انقالب خودشان در درگیری  نمی

ھای درخت طوفان زده بری روی  یکدیگر و در نبرد با دیگران مانند برگ
ھای آن تندروان که با توسل به نفاق در تمامی  اند و آثار گام زمین پخش شده

 اند نمایان شده است.  مجاالت حکومت وارد شده
ھای حکومت و  در گذشته، این افراد فرصت طلب منافق، با ورود به ارگان

شدند  ال زشت سبب نفرت مردم از پیروی از یک نظام واحد میارتکاب اعم
خواستند از طریق سست کردن و سپس سقوط نظام، خود را به  [آنان می

حکومت برسانند]، ولی امروز با تمام قوا و توان در حکومت ظاھر شده و در 
نه تنھا باعث دوری از نظام واحد ھا  این کنند، بعضی امور مداخله می

بلکه باعث نفرت از دین و عالوه بر آن باعث نفرت از بنیانگذار آن  گردند، می
گردند، آنان آژیر خطر ترسناکی را برای خوار کردن قرآن در نزد ما به  نیز می

اند، اشخاصی  صدا درآوردند، و به چیزھای غلو آمیز و بدون فایده چنگ زده
 نی دارند.کنند کسانی ھستند که القاب علمای دی که این کارھا را می

ھا در شھر کامیاران، به جماعتی که در گوشه مسجد مشغول تدریس  این
را پرت کردند، و ھا  آن ھا را زیر پا نمودند و قرآن بودند حمله کردند، قرآن

ای که بعضی از آنان بعد از ساعاتی  نمازگزاران را بر روی زمین زدند، بگونه
شاگردان ایشان را مجروح کرده و از بیھوشی بھبود یافتند، معلمین قرآن و 

 مسجد بیرون انداختند.
صاحب مناصب و «ای بزرگواران! من شما را در این نامه به اعتبار اینکه 

دھم، بلکه به اعتبار اینکه از علمای  مورد خطاب قرار نمی »قدرت ھستید
دین ھستید مورد خطاب قرار دادم، خطاب قرار دادن شما با چنین اسمی 

آورد. شما در مقابل  می ا ـ بر حسب استطاعت ـ مسئولیت به باربرای شم
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خیر و شر نظام حکومتی و در مقابل اسالم و مردم ایران و بلکه سایر 
 باشید.  کشورھا مسئول می

گاه از نیات باخبر است، از محبت فراوانی  ای بزرگواران! خداوند دانا و آ
بت به شما در قلبم داشتم، که در ایام گذشته و در زمان پیروزی انقالب نس

چیزی کم نشده است، و آن محبت برای خدا و خیر خواھی در دینش و 
گاھی از اصول آن بوده است، نه برای نیاز دنیایی بوده و نه برای رقابت و  آ
دشمنی، ھیچ انتظاری نداشتم مگر اینکه ھدفم التزام به دین الله و برپایی 

ُ ﴿ و خطا بوده است: آن ـ بر حسب استطاعتمان ـ بدون نقص َر�ُّنَا  ٱ�َّ
َة بَ  ۡعَ�ٰلُُ�ۡمۖ َ� ُحجَّ

َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ُ َو�َيَۡنُ�ُمۖ  ۡيَنَناَوَر�ُُّ�ۡمۖ َ�َا َ�َۡمُع  ٱ�َّ

ۖ �َ�ۡهِ  الله پروردگار ما، و پروردگار شماست، « ]١٥[الشوری:  ﴾١٥ٱلَۡمِص�ُ بَۡيَنَنا
ما و شما  ین) اعمال شما از آِن شماست، بیجۀا، و (نت) اعمال ما از آِن میجۀ(نت
و  آورد، ی) گرد مجا  یکالله ما و شما را (در یست،) نیجدال (و خصومت یچھ

  .»اوست یبازگشت (ھمه) به سو
حب و بغض او برای رضای  آیا این جای تاسف نیست مسلمانی که باید

و طبیعی (باشید ـ بغض بورزد!  خدا باشد؛ نسبت به شما ـ که عالم دین می
آیا این (.....  )است که حب و بعض شما نیز چنان است و برای ھمین است

جای تاسف نیست که من بارھا و بارھا برای از بین بردن اختالف و رفع ابھام 
نی در حضور مردم و در رادیو و به ھر طریق مختلف ـ مثل مناظره عل

ای از اتھامات  پیشنھاد دادم، ولی از جانب شما جز پاره )تلویزیون و مباھله
 غیر موجه، دیگر چیزی دیده نشده است؟).

ای بزرگوار......سخنی را که به شما گفتم خالی از بغض و کینه نسبت به 
ایسته نیست شما است، این سخن یا حق است یا باطل، اگر حق است، آیا ش

که جدًا به دگرگونی خود بپردازید؟ و بجای اینکه عیوب خود را اصالح کنید 
و خداوند را بیشتر از قبل بر خود خشمگین نسازید، با حرص به قدرت 
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ھایم باطل  اید؟. و اگر گفته رود چسبیده دنیوی که بعد از مدتی از بین می
موافق موازین مسلمانی،  است، آیا بر ھمه ما مومنین بر دین واجب نیست که

َخلََق  ٢ٱلُۡقۡرَءانَ َعلََّم ﴿ خطاھا و انحرافات خود را اصالح کنیم؟ آیا کسی که
�َ�ٰنَ  َوَما ﴿است و با این قولش:  ١]٤-٢[الرحمن:  ﴾٤ٱۡ�ََيانَ َعلََّمُه  ٣ٱۡ�ِ

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ  ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ما را به راه راست  ٢]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ
ھدایت کرده، از ما درباره سھل انگاری به وسایل دینی و ھدایات ربانی برای 

 کند؟ از بین بردن اختالفات سوال نمی
ای که برای دوست قبل از انقالبم مرحوم دکتر "با  ای بزرگواران! در نامه

در  )سپس آن را با توضیحاتی به آقای مھدوی کنی فرستادم(ھنر" نوشتم 
میدان را برای نظام ، آن نگاشتم که بدگویی از بوجود آورندگان انقالب

کند. امروز نیز معتقدم ـ نظر به  حکومتی آمریکا یا ـ شاید ـ روسیه آماده می
دانم که در صورت سقوط  ظروفی که آن موقف تا امروز ادامه دارد ـ بعید می

یگزینی شما به دولت شما، قدرت مجموعی از نیروھای غیر اجرایی برای جا
 پنجاه درصد قدرت شما ھم برسد. 

ھا  کنم نگرانی من از مسائلی است که حاصل دسیسه بنا براین، گمان می
خواھند با ایجاد چنین مسائلی  ناجوانمردانه دشمنان شما است، آنان می

دولت شما را ساقط و جای شما بنشینند؛ نگرانی من از نگرانی شما بیشتر 
تر است.  تر و خالصانه باشد پس شکی ندارم که دور بینانهاست و اگر بیشتر ن

دانند، مگر  کشاند نمی غالبا قدرتمندان شرایطی که آنان را به زوال می
چنانکه اینگونه بوده و اینگونه خواھد (ھنگامی که بسیار دیر شده است 

                                           

 ».تآموخ گفتن سخن) و نطق( او به. آفرید را انسانداد.  تعلیم را قرآن ،(الله) رحمن« -١

 ین) آن با الله است، ایپس حکم (و داور ید،که در آن اختالف کن یزیو در ھر چ« -٢
 ».گردم ی) او باز میالله، پروردگار من است. بر او توکل کردم، و به (سو
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بود)؛ ولی کسانی که گرفتار رھبری و حکومت نیستند، بدان ھوی و میلی 
گاھی دارند، آنان را ندارند،  اما از مسئولیت در نزد بندگان خدا و دینشان آ

 شود. نمایند و بدینگونه درک حقایق کار برایشان آسان می در کار یاری می
گیرم که من آنچه را که سبب سقوط این  ای بزرگواران! خدا را شاھد می

رِ�ُد إِ�َّ  إِنۡ ﴿ داند که من دھم، خداوند می بینم برای شما تذکر می نظام می
ُ
أ

 شود:  و این اسباب در دو چیز خالصه می ،١]٨٨[هود:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتۚ َما  ٱۡ�ِۡصَ�ٰحَ 
 اجبار اھل سنت برای شیعه شدن. اول: سعی برای ادامه سلطه و

 ھایی که با فقه جعفری نیز منافات دارد. دوم: عملی کردن برنامه
اما در مورد مسئله دوم، رفع توھم ساده و آسان است، زیرا فقه جعفری 
مدون بوده و مباحث آن مشروح و مبسوط است و نیازی به کوشش و تامل 

 فراوان ندارد. 
باشد،  اما در مورد مسئله اولی که اصل فتنه و اصل مشکل دوم نیز می

 باشد، ما میبرای دیگری محل نظر و بررسی  روایات و آرای ھریک از ما
توانیم مطیع دستور پروردگارمان باشیم، یعنی اینکه کار را به کتاب خدا  می

رجوع دھیم، کتابی که یگانه میزان در آخرت برای محاسبه و آشکار کردن 
درجات طاعت و عصیان است، ھمچنین آخرین مرجع موثق برای رفع 

آمده که در ھمه چون در آیات بسیاری از قرآن (باشد ـ  اختالف در دنیا می
ھای الھی به عنوان حاکم و داور بین منتسبین خود قرار  ھا کتاب زمان

ِ ُملُۡك ﴿گرفته است)  می َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
اَعةُ َو�َوَۡم َ�ُقوُم  ٱۡ� يَوَۡم�ِٖذ  ٱلسَّ

ةٖ تُۡدَ�ٰٓ  ٢٧ٱلُۡمۡبِطلُونَ َ�َۡ�ُ  مَّ
ُ
ةٖ َجا�ِيَٗةۚ ُ�ُّ أ مَّ

ُ
ُ�َۡزۡوَن  ٱۡ�َوۡمَ  إَِ�ٰ كَِ�ٰبَِها َوتََرٰى ُ�َّ أ

                                           

 ».خواھم ینم -دارم یتا آنجا که توانا -من جز اصالح؛« -١
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ِ  ٢٨َما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ  � َ�َٰذا كَِ�ٰبُنَا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب  ،١]٢٩-٢٧[الجاثیة:  ﴾ٱۡ�َّقِ

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ َوَما ﴿ ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ و اگر شما ، ٢]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ
ھستید، و با اھل  »البحار«و  »کافی در اصول کتاب«متاثر از بعضی روایات 

سنت در اعتقاد به اینکه این قرآن عینا ھمان قرآنی است که خداوند آن را 
کتاب  -توانیم ـ با صرف نظر از ادله قاطع  نازل نموده توافق ندارید، پس می

موسوم است مراجعه  »نھج البالغه«ای که به  ، به مجموعه-و سنت
ھا بلکه صدھا جمله معارض با اقوال فریب  در آن ده کنیم، کتابی که می

ای را که در باره قرآن وجود دارد  دھنده وجود دارد، تا ھر شک و وسوسه
 برطرف کنیم. 

بعنوان مثال در باره این جمالت که از قول سیدنا علی^ نقل گردیده، 

يُّ ـالنُّورُ الْ « فکر کنید: الرِّ ، وَ اءُ النَّافِعُ فَ الشِّ ، وَ بِنيُ ،  مُ کِ سِّ تَمَ ةُ لِلْمُ مَ عِصْ الْ ، وَ النَّاقِعُ

 ، دِّ ةُ الرَّ ثْرَ هُ كَ ْلِقُ الَ ختُ ، وَ تَبَ تَعْ يُسْ يغُ فَ زِ الَ يَ ، وَ امَ يُقَ جُّ فَ وَ ، الَ يَعْ لِّقِ تَعَ لْمُ اةُ لَ النَّجَ وَ

بَقَ  لَ بِهِ سَ مِ نْ عَ مَ ، وَ قَ دَ نْ قَالَ بِهِ صَ ، مَ عِ مْ لُوجُ السَّ وُ وهُ « .»وَ حُ تَنْصِ اسْ ىلَ   وَ عَ

مْ  كُ اءَ وَ وا فِيهِ أَهْ تَغِشُّ اسْ مْ وَ كُ اءَ يْهِ آرَ لَ وا عَ ِمُ اهتَّ مْ وَ كُ سِ بْلُ اهللاِ«و  .»أَنْفُ إِنَّهُ حَ تِنيُ ـالْ  فَ مَ

نيُ  َمِ بَبُهُ األْ سَ كُ «و  »وَ رَ راً الَ يُدْ بَحْ هُ وَ قُّدُ ْبُو تَوَ اجاً الَ خيَ َ رسِ هُ وَ ابِيحُ صَ أُ مَ نُوراً الَ تُطْفَ

                                           

بر پا شود، اھل  یامتق که یاز آِن الله است، و روز ینھا و زم آسمان ییرواو فرمان« -١
که به زانو در آمده، ھر  بینی یرا م ھرامتی) روز آن در( وخواھند کرد.  یانباطل ز

امروز در :) «شود یھا گفته م (و به آن شود، یاعمالش خوانده م ۀنام یبه سو یامت
شما سخن  یهکتاب ماست که به حق بر عل این. »یابید یم اداشپ کردید، یبرابر آنچه م

 ».نوشتیم یم کردید، ی) البته ما آنچه را که مدھد یم ی(و گواھ گوید یم
 ». ) آن با الله استیپس حکم (و داور ید،که در آن اختالف کن یزیو در ھر چ« -٢
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هُ  رُ عْ انُهُ قَ هَ دُ بُرْ ْمَ اناً الَ خيُ قَ فُرْ هُ وَ ءُ وْ اعاً الَ يُظْلِمُ ضَ عَ شُ هُ وَ ْجُ لُّ هنَ اجاً الَ يُضِ نْهَ مِ وَ

انُهُ  كَ مُ أَرْ ْدَ تِبْيَاناً الَ هتُ  .»و .... ،وَ
را فرو نشاند، نگھدارنده ی سودمند است، که تشنگی و نور آشکار و درمان(
نده آن کس است که به آن دھ است که به آن تمسک جوید و نجاتی کس

ندارد تا راست شود، و گرایش به باطل ندارد تا از آن باز ی چنگ آویزد، کج
سازد، و گوش از  اش نمي آیات کھنهی گردانده شود، و تکرار و شنیدن پیاپ

که با قرآن سخن بگوید راست گفته و ھر ی شود. کس شنیدن آن خسته نمي
آن را خیرخواه خود بدانید، و آرای .... و  کس بدان عمل کند پیشتاز است

خود را در برابر آن متھم بدانید، و خواھشات خود را با آن درمان کنید....... 
نماید، و چراغی است که  ھا آن را خاموش نمی و آن نوری است که چراغ

شود،  سازد، و دریایی است که عمق آن درک نمی ھا آن را خاموش نمی شعله
شود، و شعاعی است که روشنی آن تاریکی  گم نمی و راھی است که رھرو آن

ای  یابد، و بیان کننده ای است که برھانش کاھش نمی ندارد، و جدا کننده
 .)شود، و .... است که ارکان آن ویران نمی

و اما در باره اتھاماتی که متوجه من نمودید، در کمال اخالص و تواضع و 
گویم:  شته باشم، به شما میبدون اینکه قصد جدال و نیت غرض آلودی دا

اگر اتھاماتی را که زدید درست است و حقیقتًا در اعمال و اقوال من کجی و 
انحرافی در دین، یا خصلتی از نفاق، یا عالمتی بر خیانت و پیروی از 
دشمنان دین، یا اثری از شقاق و جدایی و اختالف در بین مسلمین دیدید، 

را در گفتگویی زنده و رو در رو،  برای یک بار ھم که شده دالیل خود
ھای مبھم که از یک سوی صادر  خردمندانه و شفاف بجای آن اقوال و نامه

و اگر مایل (شده، بیان کنید. شما اتھاماتی کلی وارد کردید که دلیلی ندارد 
پس در یکی از شھرھای شیعه نشین به ، نیستید این امر را اھل سنت بدانند
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ر مایل ھستید از کار شما ھمه شیعیان با خبر شوند، پردازیم، اگ مناظره می
پس اشخاصی مورد اعتماد خویش را برای مناظره بفرستید) و اگر مایل به 
احتیاط ھستید، پس بنویسید. به پروردگار اول و آخر سوگند اگر اتھامات و 
عیوبی را که وارد کردید ثابت شد، با صراحت تمام از خطای خود رجوع 

ھایتان باطل بود، پس جای  دانید، اتھام اگر چنانکه خودتان مینمایم، و  می
تأسف است که از مجازات الله غافل بمانید، حال آنکه عالم دین نامیده 

 شوید!  می
ام  ای را که بارھا گفته و اما در مورد اراده شما در باره ترویج تشیع: کلمه

می برای تبلیغ دینی ھای اسال گویم: بیائید تا قضیه را از طریق روش باز می
که واجب است تا شفاف و بر مبنای حق باشد و ظاھر و باطن آن با ھم 
تطابق داشته باشد به داوری ببریم، و چه بسا اگر ثابت نماید که مذھب 
شیعی محکمتر از مذھب اھل سنت است، بنابراین، با تمام امکاناتم به تبلیغ 

شیعه اطمینان دارید، الیق  کوشم؛ پس اگر به حقانیت مذھب و ترویج آن می
دینی مانند اکراه و اتھام باطل، بازداشت و  شما نیست که به وسایل بی

 دستگیری، تبعید و برکناری کارمندان، ھجوم به مدارس قرآن و بستن درِ 
گیرد که  و...... متوسل شوید.... این ھمه تنھا با این دلیل صورت میھا  آن

ھدف وسیله را «کنند:  استدالل می مرتکبین این جنایات به این جمله
و این در حالیست که الله عزوجل برای مؤمنانی که کفار  »کند توجیح می

مجرم آنان را از دیارشان بیرون کرده و اموال آنان را گرفته و از رفتن به 

ن  َٔ َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  َ� وَ ﴿ فرماید: اند، می مسجد الحرام باز داشته
َ
اُن قَۡوٍ� أ

وُ�ۡم َعِن  ْۘ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َصدُّ ن َ�ۡعَتُدوا
َ
 و نیز فرموده است: ١]٢[المائدة:  ﴾أ

                                           

و تجاوز  یتعدشما را به  یدکه شما از مسجد الحرام باز داشتند، نبا یگروھ یدشمن« -١
 ».وا دار کند
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم  ٱلۡقِۡسِط� َءاَمُنوا
ْۚ اُن قَۡوٍ�  َٔ َشَ�  �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
� ٰٓ َ�َ ْ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡعِدلُوا

َ
ْ ُهَو أ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َخبُِ�ۢ  ٱ�َّ

و در باره کسانی که راه کفر و روش کفار را  ١]٨[المائدة:  ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُونَ 
برگرفتند، ولی با مؤمنان جنگ نکردند و کاری را که دیگران نمودند انجام 

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: ادند، میند ِينَ َعِن  ٱ�َّ َولَۡم  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ

َ
َ ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 .٢]٨[الممتحنة:  ﴾٨ٱلُۡمۡقِسِط�َ 
ای بزرگواران! من با صراحت تمام ھرگونه راه حل منطقی و مشروعی که 

رسید  برای جدایی حق از باطل و از بین بردن اختالفات به ذھنم می
پیشنھاد کردم، اما اگر شما روشی شناخته شده و مورد قبول دیگری غیر از 

از آن ای باز  دانید، به من نشان دھید تا با سینه آنچه من پیشنھاد کردم می
ای که دوستش  کنم؛ ولی شما را به خدا و دین او، و به ذات شیعه استقبال

دھم تا برای رسیدن به  خواھید آن را ترویج دھید، سوگند می دارید و می
ھدف از توسل به وسایل غیر مشروع خودداری کنید. این بر شما پوشیده 

جه فوری آن به مباد، روشی را که در حال حاضر در پیش گرفته اید، اگر نتی
ضرر تمام مسلمانان باشد، بدون شک نتیجه نھایی آن به ضرر شیعه نیز 

                                           

 ید،دھ یو به عدالت گواھ یدکن یامالله ق ی! ھمواره برایدا آورده یمانا که یکسان یا« -١
 یزگاریکه به پرھ یدعدالت کن ید؛شما را بر آن ندارد که عدالت نکن یبا گروھ یدشمن

گاه است کنید؛ یھمانا الله به آنچه م ید،است و از الله بترس تر یکنزد  ».آ
با شما  یندر (امر) د که یعدالت نسبت به کسان یتو رعا کردن یکیالله شما را از ن« -٢

الله عدالت  گمان یب کند، ینم یاند، نھ نکرده یرونب یارتانو شما را از د اند یدهنجنگ
 ».را دوست دارد یشگانپ
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باشد؛ زیرا اھل تشیع بزودی روزی خواھند پرسید که: برای چه یک  می
مسلمان پیرو اھل سنت حاضر است به ھر طریق مشروع با علمای شیعه 

، ولی با کند که حتی داور از خود شیعیان باشد مناظره کند، وی قبول می
این اوصاف صدھا عالم شیعه از مناظره مستقیم و شفاف و آشکار با یک نفر 

  نمایند؟! اھل سنت امتناع می
خواستم با صراحت و صفا و  امیدوارم آنچه را که گفتم ھمان باشد که می

دین و مسلمین بیان کنم، مطمئن  ام نسبت به خیرخواھانه  اخالص و اراده
ام. امیدوارم شما نیز این اخالص و صفا را  انجام دادهام را  باشید که وظیفه

در مناقشه و حکمی که در آن خیر مسلمین و صالح آنان باشد و دین را رو 
 به جلو ببرد رعایت کنید. 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ِٰمَ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا ٰٓ  ٱلۡقِۡسِط َءاَمُنوا ِ َولَۡو َ�َ ُشَهَدآَء ِ�َّ
نُفِسُ�مۡ 

َ
وِ  أ

َ
يۡنِ أ ۡقَر�َِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ

َ
ۡو فَقِٗ�� فَ  ٱۡ�

َ
ُ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَماۖ فََ�  ٱ�َّ

َ
أ

 ْ ُ  ٱلَۡهَوىٰٓ تَتَّبُِعوا ن َ�ۡعِدل
َ
ْۚ أ ْ �ن تَۡلوُ  وا ْ فَإِنَّ  ۥٓا ۡو ُ�ۡعرُِضوا

َ
َ أ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ

  .١]١٣٥[النساء:  ﴾١٣٥َخبِٗ��
گاه ، گذارم کار خود را به خدا وامیمن « زیرا خداوند از حال بندگانش آ

 . »است، و الحول و ال قوة إال بالله العلی العظیم
 کرمافتان ـ احمد مفتی زاده

 ھجری ١٣/١٠/١٤٠٣
                                           

 ید؛الله شھادت دھ یبرا ید،عدالت باش ی ! برپا دارندهیدا آورده یمانا که یکسان یا« -١
) یهعل ی(شما) باشد، اگر (مدع یکانپدر و مادر و نزد یاخود شما  یاناگر چه به ز

تر) است. پس از  باشد. (به ھر حال) الله به آنان سزاوارتر (و مھربان یرفق یاتوانگر 
(و حق  یدو اگر زبان را بگردان شوید یاز حق منحرف م هک ید،نکن یروینفس پ یھوا

 دھید؛ یمسلمًا الله به آنچه انجام م ید،(از اظھار حق) اعراض کن یا) یدکن یفرا تحر
گاه است  ».آ



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ٤٨

 نامه دوم

يمِ  حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ  بِسْ
 رھبر انقالب امام خمینی:

و  ٢٥و  ٢٣ھایی که در تاریخ  نامهای است که در پیروی  این آخرین نامه
نویسم. ضمن اظھار خرسندیم از  ماه شوال گذشته برایتان فرستادم، می ٢٨

فرمایشات مثبتتان نسبت به کردستان ـ ھرچند نیت و اراده شما برای 
که  -کند  عملی کردن این فرمایشات میزان مفید بودن آن را مشخص می

یانات شما اجرایی شود، و ھمین البته امیدوارم چنین باشد و مضمون ب
اند، تا  سببی شود برای دلجویی مردم کرد که از سوی بعضی سرکوب شده

دانم  باشد که برادری در بین مسلمین زنده گردد. از وظایف دینی خود می
 که نکاتی را یادآوری کنم:

مسئولین حکومتی فعلی در کردستان توانایی و اختیار اجرای بیانات  -١
شاھد این مدعا بیانات صادره شما در ( ت مثبت ندارندشما را در جھ

ھای اخیر  ھایی که درگیری نا آرامی باشد)، زیرا پائیز گذشته می
باشد، از طریق ھمین مجموعه روی داده است، یا از  مصداق آن می

باشند و یا  نیاتی سرچشمه گرفته که یا این گروه ملتزم به آن می
ھا در مقابل خیر  د، البته ھمین نیتباشن می ملزم به پیروی از آنان

گیرد. اگر تصمیم بر این است که بیانات به  رساندن به مردم قرار می
صورت اسالمی اجرا گردد، نیکو و واجب است ـ برای وصول به این ـ 

ای از  مشکالتی که در فوق ذکر آن رفت حل شود. تشکیل مجموعه
میان سودمند اشخاص مؤمن و خیرخواه مردم و انقالب، در این 

 خواھد بود. 
نه تنھا در کردستان بلکه در سراسر  -ظلم و تبعیض بر اھل سنت -٢

شود. گواه این ادعا اقرار مجله  روا داشته می –مناطق اھل سنت 
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ی اجتماعیاسی تنھا مرجع سازمان س -»جھاد سازندگی«رسمی 
باشد؛ یکی از اھدافی که این مجله بدنبال آن است،  می -حکومت

باشد.  از مذھبشان می جالله  دن پیروان اھل سنت رسولبرگردان
نفر را از  ٩ھای نشر شده ادعا کرده که  این مجله در یکی از شماره(

اندـ مترجم). و ھچنان تعداد  مذھب اھل سنت به تشیع برگردانده
بسیاری از مسلمانان ملتزم به اسالم را در بلوچستان و غیره 

را آنان تسلیم ادارات مبارزه با اھل اند. زی دستگیر و بازداشت کرده
ھا نفر از  اند. این در حالی است که ھم اکنون ده سنت نشده

منتسبین به مکتب قرآن در بسیاری از شھرھا و روستاھای 
 اند.  کردستان به ھمین علت دستگیر شده

بعد از چند ماه از پیروزی انقالب فھمیدم که حکومت آمادگی  -٣
را ندارد، مجلسی که متشکل  »ی اعلیمجلس شورای اسالم« تشکیل

از ھمه علمای مسلمین در جھان باشد و ایران را مرکز عالم اسالم 
ھا برای  قرار داده و انقالب را به ھمه کشورھا تعمیم دھد، تمام تالش

داشتن قانونی در بعضی از مسائل اساسی مطابق با شریعت اسالمی 
موقعیتی فراھم نکند، باشد، برای جدایی در بین شیعه و اھل سنت 

ھدر رفت. نه اینکه این پیشنھاد کوچک مورد قبول واقع نگردید، 
بلکه عالوه بر آن، سخنرانی بعضی از بزرگان و نمایندگان مجلس 

از جمله (نیت سوء آنان را در باره اھل سنت آشکار کرد ، خبرگان
ای که گفت: ممکن نیست قانونی تصویب گردد که به  آقای خامنه

صراحت داشته باشد و تصویب  ی حقوق بین سنی و شیعهبرابر

َها ﴿ . مطابق با امر خداوند که فرموده است:گردد) ُّ�
َ
ِينَ ۞َ�ٰٓ�  ٱ�َّ

 ِ ٰمَِ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا وِ  ٱۡلقِۡسِط َءاَمُنوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ ُشَهَدآَء ِ�َّ
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يۡنِ  ۡقَر�َِ�ۚ وَ  ٱۡلَ�ِٰ�َ
َ
ۡو فَقِٗ�� فَ إِن يَُ�ۡن َغنِ  ٱۡ�

َ
ُ يًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَماۖ فََ� تَتَّبُِعواْ  ٱ�َّ

َ
أ

ُ  ٱلَۡهَوىٰٓ  ن َ�ۡعِدل
َ
ْۚ أ ْ �ن تَۡلوُ  وا ْ فَإِنَّ  ۥٓا ۡو ُ�ۡعرُِضوا

َ
َ أ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ

 .١]١٣٥[النساء:  ﴾١٣٥َخبِٗ��
من  ،قابل توجه مردم ایران: قانون اساسی مطابق شریعت اسالمی نیست 

اصالحیه به آقای خمینی تذکر دادم که باید نگران مطابقت  این را در یک
دستور با موازین شرعی باشد، در این مورد دالیل پیشنھادم را نوشتم. از 
جمله اینکه بزرگترین اتھامات و افتراءات و دشمنی و کینه از سوی اکثر 

قانون گفتم  شود؛ حال آنکه من سخن حق را درباره رؤسای نظام دیده می
که اتفاقا شما در این ایام اخیر، به این امر شدیدا تاکید نمودید، حتی نظر 
شما این بود کسانی که بجای چنگ زدن به شریعت، به این قانون استناد 

باشند. چیزی که موجت  کنند مستحق سرزنش و عقوبت شدید می می
قانون با تعجب من شده این است که: اعالن حق در این قضیه (مطابقت 

شریعت) توجیھی شده تا به من و ھزاران مسلمان از پیروان اھل سنت 
ولیکن ھنگامی که ، ھا زده شود نسبت کفر و نفاق داده شده و انواع تھمت

گردد، با  ھمین مسئله از جانب شما آنھم با شدیدترین تعبیر اعالن می
 شود.  ھیچگونه واکنشی از طرف مدافعان از قانون مواجه نمی

                                           

 ید؛الله شھادت دھ یبرا ید،عدالت باش ی ! برپا دارندهیدا آورده یمانا که یکسان یا« -١
) یهعل ی(شما) باشد، اگر (مدع یکانپدر و مادر و نزد یاخود شما  یاناگر چه به ز

تر) است. پس از  باشد. (به ھر حال) الله به آنان سزاوارتر (و مھربان یرفق یاتوانگر 
(و حق  یدو اگر زبان را بگردان شوید یاز حق منحرف م هک ید،نکن یروینفس پ یھوا

 دھید؛ یمسلمًا الله به آنچه انجام م ید،(از اظھار حق) اعراض کن یا) یدکن یفرا تحر
گاه است  ».آ
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از دل ھمین نیت  »شوری مرکزی اھل سنة«تی سبب تاسیس مجلس ح
و قانون اساسی تفرقه انداز بین شیعه و سنی بیرون آمده است؛ ھمانگونه که 
گاه است  این قانون منشا اتفاقاتی بود که بعد از آن رخ داد. خداوند دانا و آ

َّ َ�ۡعلَُم ﴿ ۡخَ�  ٱلّ�ِ
َ
مرکزی  شوری«که ھدف از تاسیس  ١]٧[طه:  ﴾٧َوأ

ھمانگونه که بارھا اعالن نمودم و در مقاالتم نوشتم، حداقل برای  »سنت اھل
این است که ظلم را از اھل سنت برطرف نماید و خطاکار و آزار رساننده اھل 
سنت را معرفی کند، نھایتا آنچه را که در ابتدای روزھای انقالب امید 

لی است که به داشتیم محقق کند ـ منظورم تاسیس مجلس اسالمی اع
منظور داشتن توانایی که سبب حل مشکل اختالفات مذھبی شده و آن را از 
بین ببرد، و وحدت امت را زنده نماید ـ . خداوند افترا زنندگان و تھمت 

وَُهَو ﴿ داند و گذرد، می می زنندگان و آنچه از وساوس که در قلوب دیگران
لَ ﴿و  ٢]٤١[الرعد:  ﴾٤١ٱۡ�َِساِب َ�ِ�ُع 

َ
ُ ۡيَس � ۡحَ�ِم  ٱ�َّ

َ
 ﴾٨ٱلَۡ�ِٰكِم�َ بِأ

ِ ﴿ است، و ]٨[التین:  ِ َكَ�ٰ ب و امیدوارم که خداوند روزی را  ٣﴾َشِهيَدۢ� ٱ�َّ
بیاورد که شما در آن به حق در این قضیه که: سبب دوم برای دشمنی و 
افتراءات نادانسته نسبت به اھل سنت شد است، به روشنی تمام تصریح 

 در قضیه اول به شدیدترین روش حق را صراحتا بیان کردید. نمائید، چنانکه
اگر قصد اصالح قانون اساسی و مطابقت آن را با شریعت اسالمی  -٤

ندارید، ال اقل به مجموعه پیشنھادھایی که در بند اول برای تحقیق 
و (گناھان و جنایاتی که اشخاص حکومتی در حق اھل سنت نمودند 

                                           

 » .داند یتر را م و نھاناو (راز) نھان  گمان یب« -١

 )».داوران (و حاکم مطلق ینبھتر« -٢

 ».کافی است که خداوند گواه باشد« -٣
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 ھایی از آن انتشار دادیم) متعدد با نمونهھای  را در نامهھا  آن ما
تحقیقی کامل در ھر منطقه و با صراحت انجام شود، چنانکه شأن 
نظام حکومت اسالمی چنین است، شکی نیست که توقع آن ھست 
نظام اسالمی با ھمه جوانب مختلف بزودی تشکیل گردد، اگر چه 

روی ھایی که با آن روب تمام این امتحانات و مشکالت و آشوب
شما را از واقعیت و حقیقت غافل کرده است. ولیکن مانعی  ھستید،

برای توقع داشتن نیست. اول: باید قانون اساسی وسایر قوانین در 
الزام بما ھو « کشور مطابق با شریعت اسالمی در احترام به اصل

 و بدون جدایی و تفرقه در بین برادران مسلمان باشد.  »التزام
ت عمًال ظلم و جنایت نشود، یا پیرامون این قضیه دوم: در حق اھل سن

تحقیق صورت گیرد، اگر کسی مرتکب آن شد صدای اعتراض کنندگان به 
حکومتیان برسد، نه اینکه بخواھید معترض را از طریق افتراء و بھتان و 

ھای  دستگیری و تبعید و برکناری از دوایر دولتی و پرخاش کردن و دیگر راه
 ساکت کند. ظالمانه سرکوب و

ای را که بارھا به عبارات مختلف بیان کردم، این مرتبه با  قضیه، در پایان
 کنم:  این عبارت بیان می

من آمادگی دارم تا در این قضایا حق را روشن نمایم، به ھر گونه که 
رؤسای حکومت بخواھند، چه با مناظره علنی در حضور مردم و شنوندگان، 

این رؤسا به آنان اطمینان دارند، چه از طریق  چه با گفتگو با اشخاصی که
من گناھی  :نمایم مکاتبه، و چه با مباھله . برای آخرین بار اعالن می

بینم که سبب دشمنی آقایان با من و سایر مسلمین اھل سنت که از  نمی
ھا اشاره  ای که قبال بدان کنند بشود، مگر دو قضیه آنان فرمانبرداری نمی

د به عدم مطابقت قانون با موازین اسالمی ـ چنانکه در جای ـ اعتقا ١(کردم 
ـ اعتراض بر اجراءات ستمگرانه افراد  ٢دیگر نیز با صراحت اعالم نمودم. 
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. و اگر گناه دیگری غیر از این دو ھست، از )حکومت در باره اھل سنت
آقایان بسیار سپاسگزار خواھیم شد که آن را مفصل و آشکارا با ذکر دلیل 

ن کنند. ما ھم در اعالن حق با شما شرکت خواھیم کرد؛ و گرنه باید از بیا

َ�َما ﴿ سرانجامی که دامنگیر سایر ظالمین در این زندگی دنیا شد بترسید
َمآءُ بََ�ۡت َعلَۡيِهُم  �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
ْ ُمنَظرِ�نَ  ٱۡ� پس « ]٢٩[الدخان:  ﴾٢٩َوَما َ�نُوا

َولََعَذاُب ﴿و  ».ھا) مھلت داده نشد و (به آن یست،ھا نگر بر آن ینآسمان و زم
ونَ  ٱ�ِخَرةِ  ۡخَزٰىۖ وَُهۡم َ� يُنَ�ُ

َ
عذاب آخرت خوار  گمان یو ب« ]١٦[فصلت:  ﴾١٦أ

 .»نخواھند شد یاری) ییسو یچھا (از ھ تر است، و آن کننده

 تھران ـ احمد مفتی زاده
١٥/١١/١٤٣٠ 

سنت در نماز اهل تشیع معتقدند که اقتدا کردن به اهل «
 » جایز نیست

دانند مگر به خاطر  اھل تشیع اقتدا به اھل سنت در نماز را جایز نمی
کنند چه سنی در اعتقاد آنان کافر به  تقیه که با آن از اھل سنت پرھیز می

ھای  به افسانهھا  آن کفر ارتداد است نه کفر اصلی، و این ھم به باور نداشتن
شود و به رجعت  امامان دوازده گانه شروع میاھل تشیع ـ که از عصمت 

 گردد. یابد ـ بر می ای خاتمه می مھدی افسانه
به اھل  اند که از اقتدا ات زیادی آمدهھای اھل تشیع روای و در کتاب 

کنند مگر به خاطر تقیه ھمانطور که گفتیم، آن ھم در  سنت نھی می
فی، من ال یحضره ھای مورد اعتمادی مانند این چھار کتاب: الکا کتاب

 الفقیه، التھذیب، و االستبصار. 
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و با توجه به اھمیت این موضوع، چرا که برخی از جوانان مسلمان در 
آمریکا و کانادا، فریب  ۀاثناء ادا کردن نماز به ھمراه ایشان در ایاالت متحد

اند، و حقیقتی که بعضی  ھا و جوانان اھل تشیع را خورده برخی از شخصیت
انی که در آنجا به تحصیل اشتغال دارند برای من نقل کردند اینست از برادر

یابند مگر به  که شیعیان در نماز جماعت مساجد اھل سنت حضور نمی
آوری مساعدت برای او و جماعت او، و آن  خاطر پخش آثار خمینی و جمع

ھم قبل از رسیدن خمینی از فرانسه به ایران، در حالی که پس از آن ھرگز 
 از جماعت مشاھده نشدند. در نم

کوشیم در این صفحات کم، پرتویی بر  و اگر خداوند متعال بخواھد، می
موضوع درستی و یا نادرستی نماز شیعه اگر به اھل سنت اقتدا کند 

ھای مورد اعتماد از نظر ایشان. و اکنون بیان  بیفکنیم، و آن ھم از کتاب
 بخشی از آن: 

روع) و ابن بابویه در کتاب (من ال کلینی در کتاب (الکافی فی الف -١
در  ÷اند که گفت: از ابا جعفر یحضره الفقیه) از زراره روایت کرده

رابطه با نماز خوانان پشت سر مخالفین سؤال کردم؟ او گفت: آنان 
 .١باشند دیوار می ۀاز دید من تنھا به منزل

حر عاملی در (وسائل الشیعه) از فضل بن یسار روایت نموده که  -٢
ازدواج ناصب و اقتدا به وی در نماز  دربارۀ ÷: از اباجعفرگفت

پرسیدم، در جواب گفت: با وی ازدواج نکن و پشت سر وی نماز 
 .٢مخوان

                                           

 . ١/١٤٠جامع أحادیث الشیعة  -١

 . ١/١٤٠جامع أحادیث الشیعة  -٢
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گوید: این  می ۳۸۳ص ۳حر عاملی در توضیح این روایت در وسائل ج
 فرمان متعلق به زمانی است که شخص تقیه نکند.

روایت کرده که گفت:  طوسی در (التھذیب): از علی بن سعد بصری -٣
روم در حالی که مؤذن  گفتم: من نزد بنی عدی می ÷به اباعبدالله

ھستند و از شما و  ١و امام جماعت و تمام اھل مسجد عثمانی
روم، نظر شما در مورد  جویند، و من نزد آنان می پیروانتان تبّری می

نماز پشت سر امام آنان چیست؟ او فرمود: به وی اقتدا کن و نیز 
شنوی از خدا بخواه، و اگر به بصره  فرمود: اجرت را برای آنچه که می

گاه  رفتی و از فضیل بن یسار سؤال نمودی، و وی را از فتوای من آ
 ساختی، پس به قول فضیل عمل کن و قول من را رھا ساز.

با خبر  ÷علی گفت: به بصره رفتم و فضیل را از فتوای ابا عبدالله
گفت: به  ر است، ولی من از پدرش شنیدم که میکردم پس گفت: او دانات

نماز پشت سر ناصب توجه مکن، و برای خودت بخوان مثل اینکه تنھا 
 ھستی. 

 ٢را رھا ÷گفت: از آن پس به قول فضیل عمل کردم و قول ابا عبدالله
 ساختم.

ابن بابویه در (من ال یحضره الفقیه) از اسماعیل جعفی روایت کرده  -٤
گفتم: شخصی امیر المؤمنین را دوست  ÷عفرکه گفت: به ابا ج

گوید او را از کسی که  جوید، و می دارد ولی از دشمن او بیزاری نمی
مخالف وی است بیشتر دوست دارم، حکم او چیست؟ گفت: او در 

                                           

 یعنی اھل سنت.  -١

 . ٦/٤١١ھمان:  -٢
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اشتباه است و او دشمن است و در نماز به وی اقتدا نکن و ارزش و 
 . ١و تقیه پیشه کنیاحترام ندارد مگر اینکه از وی پرھیز نمائی 

گفتم: من با امام  ÷از زراره روایت است که گفت: به ابی عبدالله -٥
خوانم آیا پیش از آنکه وی قرائتش تمام شود، من قرائتم را  نماز می

تمام کنم؟ گفت: یک آیه را بگذار و الله را ثنا و مجد بگو پس 
 .٢ھنگامی که امام قرائتش را تمام کرد آن آیه را بخوان و رکوع کن

: پرسید ÷کند که شخصی از اباعبدالله اسحاق بن عمار روایت می -٦
ام پس ھنگامی  خوانم که به او اقتدا نکرده پشت سر کسی نماز می

که قرائتم را به پایان رساندم در حالی که او قرائتش را تمام نکرده 
 .٣است چه کنم؟ گفت: تسبیح بگو تا اینکه وی تمام کند

کند که گفت: ھرگاه پشت سر  روایت می ÷حلبی از ابوعبدالله -٧
ی نماز خواندی خودت قرائت کن چه کن امامی که به او اقتدا نمی

 .٤صدای قرائت وی را بشنوی یا اینکه نشنوی
گفتم: ای  ÷از حمران بن اعین نقل کرده که گفت: به ابا جعفر -٨

گذاریم و ایشان ھم  در روز جمعه نماز می ٥ھا جانم به فدایت ما با این

                                           

 . ٦/٤١١ھمان:  -١

 – ۳۹ص ۳التھذیب ج – ۴۳۲ص  ۳وسائل الشیعة ج -۱/۳۷۳الفروع من الکافی  -٢
 . ۱۶۳ص ۵الوافی ج

 ۱۶۳ص  ۵الوافی ج – ۴۳۲ص  ۳وسائل الشیعة ج -۱/۳۷۳الفروع من الکافی  -٣

 ۱۱، الحدائق الناضرة ج۳۵ص  ۳، تھذیب األحکام طوسی ج۳/۳۷۳الفروع من الکافی  -٤
الوافی، فیض  – ۴۲۹ص ۱االستبصار طوسی ج -۴۲۹ص ۳وسائل الشیعه ج -۷۴ص 

 ۱۶۳ ۵کاشانی ج
 یعنی اھل سنت.  -٥
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خوانند، پس باید چکار کنیم؟ گفت: با آنان  در ھمان وقت نماز می
 ز بخوانید.نما

حمران به سوی زراره رفت و به وی گفت: امام به ما دستور داد که به  
ھمراه آنان و با نماز ایشان نماز بگذاریم، زراره گفت: این امکان ندارد مگر به 

تأویل، حمران به وی گفت: بلند شو برویم تا از وی بشنوی، گفت: بر  ۀوسیل
جانم به فدایت حمران گمان او وارد شدیم و زراره به ایشان گفت: ای 

ای که با آنان نماز بخوانیم و من این را  برد که شما به ما دستور داده می
خواند  دو رکعت نماز میھا  آن با ÷انکار کردم؟ به ما گفت: علی بن حسین

خواست و دو رکعت بدان اضافه  بردند او بر می و ھر وقت نماز را به پایان می
 . ١نمود می

گفتم:  ÷یقطین روایت است که گفت: به ابو الحسناز یعقوب بن  -٩
توانیم در وقت  رسد ولی ما نمی فدایت شوم، وقت نماز ظھر فرا می

نماز بخوانیم پس نماز ھا  آن بیایند و باھا  آن آن نماز بخوانیم تا اینکه
روند پس ما برخاسته و نماز  شتاب کرده و میھا  آن خوانیم سپس می

 خوانیم سپس کنیم که نماز نافله می نمود میخوانیم و وا عصر را می
نماز ھا  آن کنند آیا با برای نماز عصر آمده و ما را امامت میھا  آن

 .٢درود نفرستدھا  آن خداوند بر، نماز بخوانھا  آن بخوانیم؟ گفت: با

                                           

 فصل: روش نماز جمعه به ھمراه اھل سنت.  ٥/١٦٤الوافی  -١

 ٣ص ٥، الوافی ج٧٤ص ١١، الحدائق الناضرة ج٢٨٠-٣/٢٧٩الفروع من الکافی  -٢
 . ١٦٤ص
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در ھا  آن روایت کرده که گفت: ھر کس با  ÷حلبی از ابوعبدالله -١٠
صلی الله  کسی است پشت سر رسول اللهصف اول نماز بخواند مانند 
 .١علیه وآله نماز خوانده است

روایت کرده که گفت:  ÷حسین بن عبدالله ارجانی از ابو عبدالله -١١
ھا  آن ھرکس در منزلش نماز خوانده سپس به مسجدی از مساجد

 .٢آورد را به دست میھا  آن ھای نماز بخواند نیکیھا  آن آمده و با
گفتم:  ÷ایت است که گفت: به ابوعبداللهاز اسحاق بن عمار رو -١٢

بینم که امام و مأمومین در حال رکوع  شوم و می می من وارد مسجد
 توانم اذان و اقامه و تکبیر بگویم؟  ھستند و نمی

در رکوع وارد شو و آن را یک رکعت ھا  آن به من گفت: اگر اینگونه باشد با
 ھایت است.  به حساب آور زیرا از بھترین رکعت

گوید: پس ھنگامی که اذان مغرب را شنیدم و من در کنار در  اسحاق می
مسجد نشسته بودم به غالمم گفتم: نگاه کن آیا نماز اقامه شده است؟ پس 
آمده و گفت: بله. پس من فورا برخاسته و وارد مسجد شدم و دیدم که مردم 

را یک رکعت  اند پس با اولین صفی که یافتم به رکوع رفته و آن  به رکوع رفته
به حساب آوردم سپس بعد از پایان آن چھار رکعت خواندم سپس رفتم. بعد 

و اموی به سوی من آمده و مرا   از آن پنج یا شش نفر از ھمسایگان مخزومی
نشاندند. سپس گفتند: ای ابا ھاشم خداوند به تو پاداش نیک عطا کند به 

و درباره تو گفته شده بود کردیم  ی تو فکر می خدا سوگند خالف آنچه درباره
 را مشاھده کردیم.

                                           

 ..  ٧١ص ١١، الحدائق الناضرة ج٣/٣٨٠الفروع الکافی  -١

، من ال یحضره الفقیه البن ٧٢ص ١١، الحدائق الناضرة ج٣/٣٨١الفروع من الکافی  -٢
 . ١٦٤ص ٥، بحار األنوار ج٢٦٥ص ١بابویه القمی ج
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گفتم: چه چیزی بود؟ گفتند: ھنگامی که برای نماز برخاستی در پی تو 
کنی ولی دیدیم که تو نماز با  کردیم تو به نماز ما اقتدا نمی آمدیم و فکر می

ما را مقبول به حساب آوردی و با ما نماز خواندی پس خداوند از تو خوشنود 
 تو پاداش خیر عطا کند. باد و به 
 گوید: گفتم: سبحان الله آیا شخصی چون من چنین بگوید؟! می
به خاطر این چیزھا و شبیه  ÷گوید: پس فھمیدم که که ابا عبدالله می

 آن نگران من بوده و به ھمین دلیل مرا به این کار فرمان داده بود.
ت: ابا طوسی در (التھذیب): از اسحاق بن عمار روایت کرده که گف -١٣

به من گفت: ای اسحاق، آیا به ھمراه ایشان در مسجد  ÷عبدالله
نماز بخوان چه کسی که ھا  آن خوانی؟ گفتم: آری، گفت: با نماز می

گذارد ھمانند کسی خواھد بود که در راه  با آنان در صف اول نماز می
 .١خدا شمشیر کشیده است

گفته است: در الوافی آمده: ھمانا  ۷۱ص ۱۱ج  بحرانی در حدائق الناضرة
صف اول قید شده است زیرا آمدنشان به مسجد و اینکه از خودشان ھستند 

شود و به شمشیِر کشیده شده در راه خدا تشبیه نمود زیرا  بیشتر معلوم می
 کند. دور میھا  آن شر دشمن را از

ه نماز بخوانی بھا  آن روایت است که گفت: اگر با  ÷از امام صادق -١٤
 .٢تعداد مخالفانت آمرزیده خواھی شد

ابن بابویه در (من ال یحضر الفقیه) از حماد بن عثمان و او از ابا  -١٥
در صف اول نماز ھا  آن روایت کرده که گفت: کسی که با ÷عبدالله

                                           

 . ٣٨٢ص ٣، وسائل الشیعة ج٧١ص ١١الحدائق الناضرة ج -١

 .٢٦٥ص ١، من ال یحضره الفقیه ج٧٢-٧١ص ١١الحدائق الناضرة ج -٢
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در صف  ج بگذارد، ھمانند کسی خواھد بود که پشت سر رسول الله
 .١اول نماز خوانده باشد

ال یحضره الفقیه) از عمر بن یزید و او از ابا ابن بابویه در (من  -١٦
روایت کرده که گفت: ھر یک از شما نماز فرض را در  ÷عبدالله

سر وقت خود بخواند، و سپس به خاطر تقیه نماز را با آنان اعاده 
نماید در حالی که وضو داشته باشد، حتمًا و یقینًا خدا با این کار 

 . ٢مند باشید پس بدان عالقه نویسد، بیست و پنج درجه برای او می
ابن بابویه در (من ال یحضره الفقیه) از عبدالله بن سنان و او از ابا  -١٧

روایت کرده که او گفت: ھر شخصی سر وقت خود  ÷عبدالله
نمازش را ادا کند و سپس نزد آنان بیایند و در حالی که وضو دارد با 

نج درجه برای وی ایشان ھم نماز را اعاده نماید یقینًا خدا بیست و پ
 .٣خواھد نوشت

سؤال نموده، که  ÷کند که از ابا عبدالله و دوباره از وی روایت می -١٨
نزدیک منزل من مسجدی ھست در آن گروھی مخالف و منکر، 

کنند و من در حالی که نماز  وجود دارند آنان نماز عصر را ادا می
ماز نھا  آن آیم و با ام سپس از منزل بیرون می عصر را خوانده

گذارم آیا جایز است؟ او گفت: آیا راضی نیستی که ثواب بیست و  می
 .4چھار نماز برای تو محسوب گردد

                                           

 . ٤٩٠ص ١ستدرک الوسائل ج، م٣٨١ص ٣وسائل الشیعة ج -١

 . ٧٢ص ١١، الحدائق الناضرة ج٣٨٣ص ٣وسائل الشیعة ج -٢

 ١، من ال یحضره الفقیه ج٧٢ص ١١، الحدائق الناضرة ج٣٨٣ص ٣وسائل الشیعة ج -٣
 . ٢٦٥ص

من ال یحضره الفقیه  ٧٢ص ١١، الحدائق الناضرة ج٣٨٤-٣٨٣ص ٣وسائل الشیعة ج -٤
 . ٢٦٥ص ١ج
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روایت کرده که گفت: ھر یک از شما  ÷عمار ساباطی از ابوعبدالله -١٩
امروز نماز فرضی را به خاطر پنھان شدن از دشمنش در وقت آن با 

برای او ثواب پنجاه جماعت بخواند و آن را کامل کند، الله متعال 
نویسد و ھر یک از شما نماز فرضی را به  نماز فرض با جماعت را می

تنھایی در وقت آن به خاطر پنھان ماندن از دشمن خوانده و آن را 
کامل کند، خداوند متعال در برابر آن ثواب بیست و پنج نماز فرض 

را در نویسد. و ھر یکی از شما نماز نفلی  به صورت فرادی برایش می
وقت آن بخواند الله متعال در عوض آن برایش ثواب ده نماز نفل 

نویسد و ھر یک از شما یک نیکی انجام دھد الله در عوض آن ده  می
ھای مؤمنان شما را چندین  نویسد و خداوند نیکی نیکی برایش می

کند اگر عملش را نیکو گردانده و با تقیه به خاطر دین و  برابر می
خداوند را پرستش کند و زبانش را نگاه دارد ھمانا الله امام و نفسش 

 .١عزوجل بسیار بخشنده است
گویم: شاید به نظر برخی از خوانندگان کتاب این روایت ربطی به نماز  می

گویم: حر عاملی این  پشت سر مخالف رافضی نداشته باشد. بنابراین می
مستحب بودن «در ضمن باب  ۳۸۴ص ۳روایت را در کتاب وسائل الشیعه ج

آورده است » انجام نماز فرض پیش از مخالف یا بعد از آن و حضور ھمراه وی
ھایی است که بر حضور نماز  روایت  داند که این روایت از جمله و او می

گویند:  کند. و چنانکه می جماعت بر مخالفین بنابر مدارا و تقیه، داللت می
 ترند. گاهھای آن آ اھل مکه از پیچ و خم

گوید: به وی گفتم:  نشیط بن صالح از ابوعبدالله نقل کرده و می -٢٠
یکی از ما نمازش را در داخل منزل خود در حالی که در را بر خود 

                                           

 . ٣٨٤ص ٣وسائل الشیعة ج -١
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اش دوباره  رود و با ھمسایه کند، سپس بیرون می بسته است ادا می
خواند، آیا این نماز خواندن وی، به تنھایی در منزل خود  نماز می
خواند  خود نماز می ۀماعت را دارد؟ گفت: کسی که در خانثواب ج

کند،  خداوند دو برابر اجر و پاداش نماز جماعت را به وی عطا می
اش نماز  پس پنجاه درجه خواھد داشت، و آن کسی که با ھمسایه

نماز خوانده  ج ارد خداوند کسی را که پشت سر رسول خداگذ می
 نویسد.  است برای وی می

شود گناھانش را برای ایشان بر جای  با آنان داخل نماز می و وقتی که
 . ١آورد را با خود بیرون میھا  آن گذارد، و حسنات می

روایت کرده که گفت: من گفتم:  ÷عبید بن زراره از ابا عبدالله -٢١
ام، با آنان نیز  شوم در حالی که نمازم را خوانده من داخل مسجد می

شوم؟ گفت: اشکالی ندارد و  گذارم، آیا با این نماز مأجور می نماز می
کنم که سجده  وانمود میھا  آن گذارم و به من با ایشان نماز می

 . ٢ام ام در حالی که سجده ھم نکرده کرده
گفتم: من در منزل  ÷کند که به ابا عبدالله اصح مؤذن روایت مین -٢٢

روم، باید چکار  و نزد آنان می  آیم خوانم و بعد بیرون می نماز می
کنم؟ گفت: این نماز را به عنوان سنت انجام بده و با ایشان تکبیر را 

 . ٣شوی، زیرا کلید نماز تکبیر است داخل نماز ھا  آن مگو، که با

                                           

 . ٣٨٥-٣٨٤ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٢ص ١١الحدائق الناضرة ج -١

 . ٣٨٥ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٤ص ١١الحدائق الناضرة ج -٢

 . ٣٨٥ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٤ص ١١الحدائق الناضرة ج -٣
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ع از جعفر بن محمد از پدرش ـ علیھما السالم ـ روایت ابو الربی -٢٣
ی امامی که به او اطمینان ندارم پرسیدم که  کند که از وی درباره می

 آیا پشت سر او نماز خوانده و قرائت کنم؟
 گفت: نه، قبل از او یا بعد از او نماز بخوان. 

 گفته شد: آیا پشت سر او نماز بخوانم و نیت نماز نفل کنم؟
شد ولی آنرا  شد نماز فرض ھم پذیرفته می : اگر نماز نفل پذیرفته میگفت

 .١به عنوان تسبیح قرار بده
ی شخصی که  درباره ÷گوید: از ابا الحسن علی بن یقطین می -٢٤

شود و امام قرائت  خواند که به او اقتدا نمی پشت سر امامی نماز می
خواند، پرسیدم؟ گفت: در دل خودت بخوان و  را با صدای بلند می

 .٢اگر خودت ھم نشنیدی اشکالی ندارد
ی شخصی  درباره ÷گوید: از ابو عبدالله معاویه بن وھب می -٢٥

شود و تو از او خشنود  مردم می پرسیدم که در نماز جھری پیشنماز
 نیستی؟

شود پس به آن گوش  گفت: ھنگامی که شنیدی کتاب الله تالوت می
 کرده و سکوت کن.

دھد؟ گفت: اگر از الله نافرمانی کرد  گفتم: او علیه من گواھی شرک می
تو از الله اطاعت کن. پس من چند بار این را تکرار نمودم اما وی نپذیرفت 

                                           

 . ٣٨٤ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٤ص ١١الحدائق الناضرة ج -١

، ٣٦ص ٣، التھذیب ج٤٢٧ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٤ص ١١الحدائق الناضرة ج -٢
 . ١٦٣ص ٥الوافی ج
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ام نماز بخوانم و سپس به سوی  ت دھد. گفتم: پس در خانهکه به من رخص
 .١او بروم؟ گفت: اشکالی ندارد

که به او در نمازش ی گفتم: کس ÷گوید: به ابوجعفر ابو بصیر می -٢٦
کنم [تکلیف چیست]؟ گفت: پیش از آنکه او قرائت را تمام  اقتدا نمی

و قرائت کند، تمام کن، زیرا تو در حصار قرار داری پس اگر پیش از ت
 .٢را تمام کرد تو قرائت را تمام کرده و با او رکوع کن

ی ناصبی که  درباره ÷گوید: از ابو عبدالله بکیر بن اعین می -٢٧
ی نماز خواندن با او چه  شود پرسیدم که درباره پیشنماز ما می

 گویی؟ می
گفت: ھنگامی که با صدای بلند خواند سکوت کن و به قرائت گوش بده 

 .٣ت رکوع کرده و سجده کنسپس برای خود
کند که گفت: اشکالی ندارد که با  روایت می ÷زراره از ابوجعفر -٢٨

خواند پشت  ناصبی نماز بخوانی ولی ھنگامی که با صدای بلند می
سرش قرائت نکن زیرا ھنگامی که قرائت او را بشنوی برایت کافی 

 .٤است

                                           

 ٣، التھذیب للطوسی ج٤٣٠ص ٣، وسائل الشیعة ج٧٥ص ١١الحدائق الناضرة ج -١
 . ٤٣٠ص ١، االستبصار للطوسی ج٣٥ص

"باب سقوط القراءة خلف من ال یقتدی به مع تعّذرھا  ٤٣٠ص ٣وسائل الشیعة ج -٢
 واالجتزاء بإدراک الرکوع مع شّدة التقّیة.

 . ١٦٣ص ٥، الوافی ج٤٣٠ص ١، االستبصار للطوسی ج٤٣١ص ٣وسائل الشیعة ج -٣

 . ١٦٤ص ٥، الوافی ج٣٥ص ٣، التھذیب ج٤٣١ص ٣وسائل الشیعة ج -٤
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تقیه یا ترک  ی شیخ بر عاملی در توضیح این روایت گفته است: این گفته
شود. و کاشانی در الوافی گفته است: این  قرائت در نماز جھری حمل می

 اخبار در التھذیب بر تقیه و ترس شدید حمل شده است.
ای  گفتم: نزد ما نمازخانه ÷گوید: به ابوعبدالله صفوان جّمال می -٢٩

است که اھل آن ناصبی بوده و امامشان از مخالفین است آیا به او 
؟ گفت: نه. گفتم: اگر قرائت کرد پشت سر او قرائت کنم؟ اقتدا کنم

 گفت: بله. 
ی من تمام شد چه کنم؟   گفتم: اگر پیش از آنکه او تمام کند، سوره

آید و  گفت: سبحان الله و الله اکبر بگو که این به جای قنوت به حساب می
 .١الله اکبر و الإله إال الله بگو

کند  روایت می ÷الحسن رضا احمد بن محمد بن ابی نصر از ابو -٣٠
ھا  آن شوم پس وارد نماز مغرب میھا  این که گفت: به او گفتم: من با

توانم جز  توانم اذان گفته و اقامه کنم و نمی شتاب کرده و من نمی
روند آیا نمازم درست  به رکوع میھا  آن ی الحمد بخوانم و سوره

 است؟
 .٢کند یت میی الحمد به تنھایی تو را کفا گفت: بله سوره

ھمچنین «گوید:  طوسی در تھذیب این روایت را توضیح داده و می
احتمال دارد که این خبر مربوط به حالت تقیه باشد زیرا در حال تقیه و 

نرسید اجازه دارد که قرائت را ترک ھا  آن ترس اگر انسان به قرائت ھمراه
 .آورد گفته و چون رکوع را دریابد، آن رکعت را به شمار می

                                           

 . ٤٣٣ص ٣وسائل الشیعة ج -١

 . ١٦٣ص ٥، الوافی ج٤٣٢ص ١، االستبصار للطوسی ج٣٧ص ٣تھذیب األحکام ج -٢
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گوید: احتمال دارد که خبر به حالت تقیه  ھمچنین در استبصار می
اختصاص داشته باشد زیرا در اینصورت اگر به رکوع و سجود برسد برایش 

 جایز است.
روایت  ÷محمد بن اسحاق و محمد بن ابو حمزه از ابوعبدالله -٣١

بودی، قرائتی مانند سخن ھا  آن ھنگامی که با«کنند که گفت:  می
 .١»خودت، برای تو کافی استگفتن با 

ھر «کند که گفت:  روایت می ÷عبدالله بن بکیر از امام صادق -٣٢
(اھل سنت) نماز بخواند مانند این است که ھا  آن کس در صف اول با

 .٢»در صف اول نماز خوانده است جبا رسول الله 
یکی از پیروانش را دید که  ÷: امام باقر÷تفسیر امام عسکری -٣٣

از مخالفین اقتدا کرده است، و شیعی احساس کرد در نماز به یکی 
گاه شده پس نزد وی آمد و گفت:  ÷که امام باقر از این کار وی آ

ای پسر رسول خدا، از اینکه به فالنی اقتدا کردم از تو پوزش 
کنم و اگر این نبود، تنھا نماز  طلبم، من از وی پرھیز می می
ر من، اگر به وی اقتدا به وی گفت: ای براد ÷خواندم، امام باقر می

مومن خدا و  بندۀکردی تنھا محتاج معذرت خواھی بودی، ای  نمی
زمین بر تو  ۀآسمان و ھفت طبق ۀھمچنین فرشتگان ھفت طبق

کنند، و خدا  فرستند و امام جماعت تو را لعن و نفرین می درود می
ھفتصد برابر نماز  ۀنمازت را پشت سر وی به خاطر تقیه به انداز

 . ٣گرداند، پس تقیه پیشه کن ی برایت محسوب میتنھای

                                           

 . ١٦٣ص ٥، الوافی ج٤٣٠ص ١االستبصار للطوسی ج -١

 ، أمالی الصدوق.٨٧ص ٨٥بحار األنوار للمجلسی ج -٢

 . ٤٩٠-٤٨٩ص ١، مستدرک الوسائل ج٨٩ص ٨٥بحار األنوار ج -٣
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نماز نخوان جز «گفته است:  ÷در کتاب فقه الرضا آمده که ایشان -٣٤
کسی که به او و دینداری و تقوایش ھا  آن پشت دو نفر: یکی از

اعتماد داری، و دیگری کسی که از شمشیر و شالق و شر و آزار و 
سازش پشت سر او  ترسی پس از روی تقیه و اش می اذیت و زشتی

نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و به جای او قرائت کن 
زیرا قابل اعتماد نیست پس چون پیش از او از قرائت فارغ شدی یک 
آیه را بگذار که در ھنگام رکوع او بخوانی، در غیر این صورت تا زمانی 

 .١رود، تسبیح بگو که او به رکوع می
یونس ی به من گفت: ا ÷گوید که ابو عبدالله مییونس بن یعقوب  -٣٥

کنید،  ام که شما چه می کرده  ! مشاھده٢بگو: ای مؤلفهھا  آن به
ھایتان را برداشته و از  ھنگامی که صدای اذان را شنیدید کفش

 .٣مسجد خارج شدید
یعنی به شیعه بگو » بگوھا  آن به«گوید:  مجلسی در تفسیر این روایت می

ھا  آن را با لفظ مؤلفه مورد خطاب قرار داد به خاطر ادب کردنھا  آن و اینکه
از شیعیان واقعی نیستند بلکه از ھا  آن بود و ھشدار نسبت به به اینکه

سخنانش در ھا  آن ھایشان الفت گرفته است چرا که کسانی ھستند که دل
اذان از  بعد ازھا  آن کنند، زیرا شنود ولی به آن عمل نمی مورد تقیه را می
شدند تا با مخالفین (اھل سنت) نماز نخوانند، پس این  مسجد خارج می

 کند. ھنگام تقیه داللت میھا  آن گفتار بر لزوم نماز پشت سر

                                           

 ١. مستدرک الوسائل للنوری ج١٠٦ص ٨٥، نقًال عن بحار األنوار ج١٤فقه الرضا ص -١
 .٤٩٠ص

 .دینگرفته و مانند مؤلفة قلوبھم ھست یدر دل شما جا مانیا یعنی -٢

 . ٩٤ص ٨٥بحار األنوار ج -٣
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ابوعبدالله شاذانی از ابو محمد فضل بن شاذان پرسید: ما گاھی نماز  -٣٦
ایم ولی دوست نداریم ھنگام خروج از  خواندهھا  آن مغرب را با

ی  ھایمان برویم که مبادا گمان کنند ما برای اعاده ه خانهمسجد ب
ایم پس نماز مغرب را تا  ایم به خانه رفته خواندهھا  آن نمازی که با

 اندازیم. نماز عشاء به تأخیر می
نماز خواندید گناھی ھا  آن اگر با  گفت: خودتان را اینگونه دلتنگ نکنید،
تکبیر بگویید و در ھر رکعت بعد از بر شما نیست پس در یک دفعه سه یا پنج 

ای که خواستید  ی حمد و ھر سوره آنکه امامشان قرائت را تمام کرد سوره
توانید سبحان ربی العظیم و بحمده  ای که می بخوانید، و در رکوع به اندازه
است، ولی امام شما و دیوار مانند ھم ھستند   بگویید و نمازتان کامل شده

برخیزید و پس از آن چھار ھا  آن ض را تمام کرد باپس چون امام نماز فر
 رکعت سنت بخوانید.

گفتم: ای ابومحمد، آیا اگر آنچه گفتی را انجام دھم نمازم درست است؟ 
 گفت: بله.

 ای که یکی از یاران ما چنین کاری را انجام دھد؟ گفتم: آیا شنیده
ھا  آن خواندن باام مانند شما از نماز  گفت: بله. من در عراق بودم و سینه

شد شکوه کردم و او  تنگ بود. پس به فقیھی که نوح بن شعیب خوانده می
مرا به ھمان چیزی که تو را امر کردم امر کرد. پس به او گفتم: آیا کسی جز 

گوید؟ گفت: بله. بعد از آن در مجلسی که حدود بیست نفر  تو نیز این را می
از ھا  آن ب گفتم که در حضوراز مشایخ ما حضور داشتند به نوح بن شعی

آنچه از تو پرسیدم سخن بگو. نوح بن شعیب گفت: ای حضار آیا از این 
کند که از ھشام بن حکم  کنید که گمان می خراسانی نادان تعجب نمی

پرسد آیا نماز خواندن با مرجئه درست است؟ پس  تر است و از من می بزرگ
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نوح بن شعیب را گفتند و ی  تمام مشایخی که حضور داشتند ھمان گفته
 .١من خیالم راحت شد

از عبدالله بن حبیب بن جندب روایت است که گفت: به  -٣٧
خوانده و آن را اعاده ھا  آن گفتم: من نماز مغرب را با ÷ابوعبدالله

 ترسم ھنگامی که نیستم مرا طلب کنید. کنم و می می
قرار گفت: ھنگامی که رکعت سوم را خواندی نشیمنگاھت را بر زمین 

ای تشھد بخوان سپس رکوع کرده و  بده سپس برخیز و در حالی که ایستاده
 .٢خوانی فکر کنند که تو نفل میھا  آن سجده کن تا

ھر «[به دروغ] روایت شده که گفت:  جدر جامع األخبار از پیامبر  -٣٨
کس به خاطر تقیه پشت سر منافقین نماز بخواند مانند کسی است 

 .٣است  اندهکه پشت سر ائمه نماز خو
روایت شده که او گفت: به ناصبی  ÷از ابو جعفر محمد بن علی -٣٩

 .٤اقتدا نکنید، و ناصبی ارزش و احترام ندارد
قمی در کتاب (من ال یحضره الفقیه): محمد علی حلبی  هابن بابوی -٤٠

روایت کرده که او گفته است: در نماز به کسی  ÷از ابا عبدالله
، و یا تو بر وی گواھی کفر ٥دھد اقتدا نکن که بر تو گواھی کفر می

 . ١دھی می

                                           

 . ٩٥ص ٨٥بحار األنوار ج -١

 . ١٠١ص ٨٥بحار األنوار ج -٢

 . ٤٩٠ص ١مستدرک الوسائل للنوری ج -٣

 . ٤٩٠ص ١مستدرک الوسائل ج -٤

کنند، بلکه کسانی را که به عقائد فاسد مانند  اھل سنت ھمگی شیعیان را تکفیر نمی -٥
نزه به نادانی و نسبت دادن صفات تحریف قرآن و توصیف نودن خداوند پاک و م
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نوشتم:  ÷از ابا عبدالله برقی روایت نموده که گفت: برای ابا جعفر -٤١
 ÷ آیا نماز خواندن پشت سر کسی را که با پدر و پدر بزرگ تو

 .٢ی؟ پس جواب داد: به وی اقتدا مکندان مخالفت نموده جایز می
الکافی فی الفروع و ابن بابویه در (من ال یحضره الفقیه): از حفص  -٤٢

روایت کرده که گفت: اگر نزد آنان  ÷بن بختری و او از ابا عبدالله
ای مأجور خواھی شد با کسی  رفتی و به ایشان اقتدا نکردی به اندازه

 یت و پیروانشان).. (اھل ب٣کنی باشی که به وی اقتدا می
قمی در (من ال یحضره الفقیه) از امام صادق روایت کرده که گفت:  -٤٣

اگر با ایشان نماز خواندی خداوند به تعداد مخالفینت تو را 
 .٤بخشاید می

حر عاملی در (الوسائل): از عثمان بن عیسی و او از سماعه روایت  -٤٤
و اقتدا  در مورد ازدواج با آنان ÷کرده که گفت: از ابا عبدالله

کردن به ایشان در نماز سؤال نمودم؟ پس گفت: این کاری سخت و 

                                                                                           
ھا از موجبات کفر معتقدند تکفیر  خداوند مھربان و بلند مرتبه به امامان و غیر این

دار ابوبکر  ھا واژه کفر را بر ھر کسی که دوست نمایند، بر خالف اھل تشیع که آن می
 کنند.  باشد و به امامت ایشان معتقد باشد اطالق می شو عمر و عثمان 

بخش: نماز، فصل: عدم جواز اقتدا به کسی که مخالف  ١/١٤٠جامع أحادیث الشیعة  -١
اعتقادات صحیح باشد، مگر به خاطر تقیه که برای وی مستحب است در جماعت 

 ایشان حضور یابد و به ھمراه آنان در صف اول بایستند.
 . ٦/٤١٢جامع أحادیث الشیعه:  -٢

 . ٦/٤١٣ھمان:  -٣

 . ٦/٤١٤ھمان:  -٤
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ھا  آن با ج سنگین است و شما توانائی آن را ندارید، پیامبر خدا
 .٢پشت سر آنان نماز خوانده است ÷، و علی١ازدواج کرده

روایت  ÷علی بن جعفر در کتاب خود از برادرش موسی بن جعفر -٤٥
پشت سر مروان نماز  ÷کرده که گفته است: حسن و حسین

 .٣خوانیم اند، و ما نیز با آنان نماز می خوانده
(الجعفریات) محمد بن محمد اشعث: از جعفر بن محمد و او از  -٤٦

به مروان  إروایت نموده که گفت: حسن و حسین  ÷پدرش
خانه بر کردند، دیگران گفتند: پدرت چطور؟ آیا اگر به  اقتدا می

نمود؟ پس گفت: خیر، به خدا سوگند از  گشت نماز را اعاده می می
کردند، این روایت را فضل راوندی  چیزی اضافه نمی† نماز امامان

نیز در (نوادر) خود با سند خویش از موسی بن جعفر و او از پدرش 
 مانند آن را نقل نموده است.

                                           

با عائشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق و حفصه دختر عمر  ج منظورش ازدواج پیامبر -١

تنھا به علت  ج ھای رسول اکرم اند این ازدواج است، چه شیعیان گمان برده شفاروق
ھا از گزند پدرانشان پرھیز نموده است. و این  تقیه بوده است که به واسطه این ازدواج

درپی ادب  کند، شیعیان ھمیشه و پی کفایت می ج اافترا در طعنه زدن به رسول خد
را در سخنانشان کاھش † و نیز پیامبران دیگر ج و ارادت به شخص پیامبر

† ای را که وجودی ندارد به مقام و منزلتی باالتر از پیامبران دھند، و افسانه می
نین اند، ھمانطور که خمینی در ھنگام بزرگداشت میالد مھدی افسانه، چ رفعت داده

 عمل نمود. 
 . ١٩٨و خمینی در (التقیه) ص  ٦/٤١٥منبع گذشته:  -٢

 . ٦/٤١٥جامع أحادیث الشیعه:  -٣
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اند   راره روایت کردهطوسی در (التھذیب) و کلینی در (الفروع): از ز -٤٧
نشسته بودم مردی  ÷که نزد ابا جعفردر حالی  که گفت: روزی

پیش وی آمد و داخل شد و به او گفت: جانم به فدایت، من 
ھمسایگانی دارم اگر آنان نماز بخوانند، و من با ایشان نماز نگذارم از 

گویند او چنین و چنان است، پس راه چاره  من بدگویی کرده و می
گفته  ÷؟ او گفت: اما در رابطه با قول تو، امیر المؤمنینچیست

است: کسی که اذان را بشنود، و بدون عذر بدان پاسخ ندھد نماز 
به او  ÷باشد، پس آن مرد بیرون رفت و ابا جعفر وی جایز نمی

گفت: نماز گزاردن با آنان و پشت سر ھر امامی را ترک نکن، وقتی 
جانم به فدایت سخن شما به این  که بیرون رفت، به او گفتم: ای

مرد بر من سنگین آمد ھنگامی که از شما طلب فتوا کرده پس اگر 
خندید و سپس گفت: ای  ÷. پس امام١آن قوم مؤمن نباشند

ام پس چه  زراره، تا به حال در غیر این مورد شما را اینگونه ندیده
د، سپس کن خواھی که او به ایشان اقتدا نمی علت بزرگتری از این می

گفت: ای زراره، مگر نشنیدی که به وی گفتم: در مساجد خودتان و 
. یعنی زراره شگفت زده شده که ٢به ھمراه امامانتان نماز بخوانید

چگونه امام نماز پشت سر کسی را که به عقائد شیعیان باور ندارد 
شمارد، پس معصوم به وی پاسخ داده که جواب او  برای او جایز می

از روی تقیه بوده است و مقصود وی پشت سر امامان به آن مرد 
 اند. معصوم است نه آن کسانی که به ناحق ادعای امامت کرده

                                           

 یعنی شیعه نباشند.  -١

 . ٦/٤١٦جامع أحادیث الشیعة:  -٢
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به من  ÷زراره و او از حمران روایت کرده که گفت: ابو عبدالله -٤٨
موجود است: اگر آنان در سر  ÷علی ۀگفت: این گفته در نوشت

بگذارید، زراره گفت: وقت خود نماز جمعه را خواندند با ایشان نماز 
این غیر ممکن است آیا به کسی که دشمن خداست اقتدا کنم؟ 
حمران گفت: چگونه از سر تقیه این را به من گفته در حالی که من 

 ۀاز وی سؤال نکردم، و او خود شروع کرد و به من گفت در نوشت
  موجود است که گفته: اگر ایشان نماز جمعه را سر وقت ÷علی

دند، شما ھم با آنان نماز بگذارید، چرا این سخن را به خود ادا نمو
 گوید؟!  خاطر تقیه می

باشد،  زراره گفت: به وی گفتم: از تو تقیه کرده است؟ این اصًال جایز نمی
گرد آمدیم، حمران به وی گفت: خداوند  ÷تا اینکه قضاء نزد ابا عبدالله

 ۀصالحت گرداند حدیثی را که برای من نقل کردی و فرمودی: که در نوشت
موجود است، اگر آنان نماز جمعه را سر وقت خود ادا نمودند شما  ÷علی

ھم با ایشان نماز بگذارید، دوباره بازگو بنما، چون زراره گفت: این غیر ممکن 
ه شخص فاسق و دشمن خدا اقتدا کرد و با وی نماز است، جایز نیست که ب

این سخن وجود دارد: اگر  ÷گفت: در کتاب علی ÷گذارد، ابو عبدالله
نماز بگذارید ھا  آن آنان در سر وقت خود نماز جمعه بر پا داشتند، شما ھم با

و اکیدًا نباید از جای خویش بلند شوی تا اینکه دو رکعت دیگر نماز 
ام و به وی  در این صورت برای خودم چھار رکعت خوانده خوانی، گفتم: می

گوید: من و رفیقم ھر دو سکوت کردیم  ام؟ گفت: آری، راوی می اقتدا نکرده
 . ١و آن را پذیرفتیم

                                           

 . ٥/١٦٤الوافی:  -١
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روایت شده که او  ÷ارکان اسالم: از ابو جعفر محمد بن علی -٤٩
گفت: به ناصبی اقتدا نکنید، و ناصبی ارزش و احترام ندارد مگر 

ه بیمناک باشید که شناخته شوید و به شما اشاره گردد، پس در اینک
ھایتان نماز بگذارید، سپس به ھمراه ایشان نماز بخوانید و  خانه

 . ١به عنوان سنت ادا کنیدھا  آن نمازتان را با
کلینی در الفروع و طوسی در (التھذیب) از محمد بن اسماعیل  -٥٠

حسن نوشته بود: من با اند که گفت: شخصی برای ابو ال روایت کرده
یابم، به من  ھمسایگانم و غیر ایشان نیز در مساجد حضور می

 گویند که پیش نماز آنان شوم، در حالی که قبل از آمدنم به سوی می
ام، و شاید کسانی از مستضعفان و نادانان به  نمازم را خواندهھا  آن

ین من اقتدا کنند و من دوست ندارم که امام جماعت شوم و در ا
ام و آن کسانی که برایت نام بردم با  شدهھا  آن وضعیت پیش نماز

 خوانند.  نماز من نمازشان را می
در این خصوص به من دستور بده تا آن را انجام دھم و ان شاء الله بدان 

 .٢نوشت پیش نمازی آنان را بپذیر ÷عمل نمایم، ابو الحسن
ی گرامی  نم که خوانندهک پس از تمام این روایاتی که ذکر شد گمان نمی

ی درستی یا نادرستی نماز پشت سر اھل سنت داشته  نیاز به توضیح درباره
 .٣باشد

                                           

 . ٦/٤٢٠جامع أحادیث الشیعة: -١

 . ٦/٤٢٠ھمان:  -٢

 زیکه اقتدا به اھل سنت در نماز جا نستیا شود یسابق الذکر فھم م اتیآنچه از روا -٣
در منزل به  ضهیفر یپس از ادا شانیو رفتن به مساجد ا کند، ینم تیو کفا ستین

) هیاش (التق مطلب را در رساله نیا ینیدارد. و خم یادیثواب و پاداش ز ه،یخاطر تق



 ٧٥  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

 »اهل تشیع و ازدواج با اهل سنت«
و گمراه بودن اھل سنت،   ھا در پی حکم بر کافر بودن یا فاسق رافضی

تمامی احکام فقھی خود را بر اساس این نتیجه مرتب کرده و بر اھل سنت 
 اند. بیق دادهتط

ازدواج با اھل سنت را جایز ھا  آن بینیم دلیل است که می به ھمین
ندانسته بلکه ازدواج با یھودی و مسیحی و مجوس را بر ازدواج با سنی 

روند، اگر چه  ھا کافر به شمار می دھند؛ زیرا اھل سنت نزد رافضی ترجیح می
 اند. لباس اسالم را بر تن کردهھا  آن به گمان

گویند  خوردگان می موضوع را در اینجا ذکر کردم زیرا برخی از فریب این
ھایی از  که این از اعتقاد رافضه نیست و از آنجایی که این امر نیاز به دلیل

ھای مورد اعتماد رافضه  ھای رافضه دارد من این موضوع را در کتاب کتاب
ه این تھمتی مورد بررسی قرار دادم تا برخی از غافالن اھل سنت نگویند ک

 آشکار است.
المحاسن النفسانیة في أجوبة «رافضی حسین آل عصفور در کتابش 

و اما پاسخ به پرسش دومی که «گوید:  می ۱۵۴ص » المسائل الخراسانیة
آیا ازدواج با دخترھا و ھا  آن گوید بنا بر قول به کافر و نجس بودن می

را کافر و نجس ھا  آن زنانشان جایز است یا نه؟ آشکار است که ھر کس
داند در منع ازدواج با دختران و زنانشان ھیچ شکی ندارد. و ظاھر این  می

ھایشان به دخترھایشان از باب عطف عام بر خاص است؛  است که عطف زن

                                                                                           
راجع به نماز خواندن با مردم و  یا ژهیو اتی: روادیگو یداشته است و م انیب ١٩٨ص 
و اقتدا کردن به آنان و اھتمام بدان آمده  شانیدر مساجد ا افتنیبه حضور  قیتشو

 یھا درست و حاو نماز با آن یکه ادا ستین یگفته است: و شک نکهیاست ... تا ا
 ه. یدر حال تق شانینماز با ا یادا نطوریاست، و ھم یاریو ثواب بس لتیفض
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ھا  آن اند اما دو قول دارند: برخی از اصحاب ما ازدواج با ناصبی را منع کرده
و برخی دیگر آن را مقید به نواصبی  اند به صورت مطلق این امر را منع کرده

کسی است ھا  آن اند. ظاھرًا منظور خود را آشکار کرده  دانند که دشمنی می
ذکر کردیم، اثبات کند یعنی ھا  آن ی که ناصبی بودنش را با معنایی که درباره

دشمنی کند، به غیر از کسانی که فقط مخالف ھستند،  †با اھل بیت
چنانکه این قول را برگزیدیم. در اینجا قول حق و درست، عمومیت دادن این 
منع بر ھمه است زیرا داللت روایات اینگونه است و از کسانی که به صراحت 

باشد و روایات در  اند شیخ مفید در رسالة المتعة می عام بودن را بیان کرده
 باشند.. ین زمینه بسیار زیاد میا

کند در  و پس از آنکه روایات در مورد ازدواج با اھل سنت را ذکر می
گوید: اگر به این احادیث از اول تا آخرش بیندیشی برایت  می ۱۵۷ی  صفحه

شود که حرام بودن ازدواج با ناصبی قطعی است و ھیچ تردیدی  آشکار می
از این دانستی که مقدم داشتن کسی بر  ی آن وجود ندارد زیرا پیش درباره

یا شیعیانشان را ھا  آن برای ناصبی بودن کافی است چه دشمنی با ÷علی
اعالم کند یا نه، بنابراین مقید کردن تحریم به اعالم دشمنی، چنانکه اکثر 

اند یا محقق شدن دشمنی چنانکه برخی دیگر چنین نظری  فقھای ما گفته
کردن این نصوص است که نیازی به آن وجود ندارد.. را دارند، در واقع مقید 

اعالم دشمنی ھا  آن گوید اگر گوید: قولی که می می ۱۶۱او ھمچنین در ص 
حالل یا مکروه است یا اینکه حکم میان زنان و ھا  آن نکنند ازدواج با

جایز بوده ولی زنان ما جایز ھا  آن مردانشان متفاوت است و ازدواج با زنان
ازدواج کنند، این قول بسیار ضعیف است؛ بنابراین ھا  آن رداننیست با م

به صورت مطلق و ھمیشگی است و شامل ھا  آن با قول به حرام بودن ازدواج
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شود و این قول معتمد است مگر اینکه موضوع تقیه در کار  ھر دو طرف می
 .١»باشد...

برخی از دانند  ھا ازدواج با اھل سنت را حرام می از آنجایی که رافضی
 جاز دختران پیامبر  بعلمای رافضه این حقیقت را که رقیه و ام کلثوم 

در آورده است را انکار  سرا به ازدواج عثمان بن عفانھا  آن جاند و او  بوده
 کنند. می

 ۸۱-۸۰ص ۱ج» األنوار النعمانیة«الله جزائری در کتابش  نعمت
] بودن با [علی] ج[پیامبر گوید عثمان که در داماد  اما اینکه می«گوید:  می

را گرفت: یکی رقیه ھا  آن گویم: دو دختری که عثمان مشارکت دارد.. می
لھب با او ازدواج کرد و پیش از یکجا شدن او را طالق  بود که عتبة بن ابی

علیه عتبه دعا کرد که  جداد و رقیه از او آزار و اذیت دید. پس پیامبر 
و مسلط بگردان پس شیری او را در حالی ھایت را بر ا خداوندا سگی از سگ

که میان دوستانش بود درید. پس از وی، عثمان بن عفان با او ازدواج کرد 
که عبدالله را برای وی به دنیا آورد و او در کودکی وفات یافت، خروسی در 
چشمانش نوک زد و او بیمار شده و فوت کرد. رقیه در زمان جنگ بدر در 

ثمان به خاطر دفن او از حضور در جنگ بدر باز مدینه وفات یافت پس ع
ماند و ھنگامی که عثمان به حبشه ھجرت کرده بود رقیه با او بود. دختر 
دیگر ام کلثوم بود که عثمان پس از وفات خواھرش رقیه با او ازدواج کرده 

 بود و نزد او وفات یافت.
اند  یجه بودهاز خد جعلما بر سر این موضوع که آیا آن دو دختران پیامبر 

اند اختالف نظر  یا اینکه دخترھای یکی از ھمسران پیشین خدیجه بوده
باشند؛ زیرا در ابتدا عتیق بن عائد مخزومی  دارند چراکه روایات مختلف می

                                           

 .۱۶۱ -۱۵۷ – ۱۵۴المحاسن النفسانیة ص -١
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با خدیجه ازدواج کرده و یک دختر برایش متولد شده سپس ابو ھاله اسدی 
د شده بود. سپس رسول با خدیجه ازدواج کرده و ھند بنت ھاله از او متول

 ازدواج نمود. لبا خدیجه جالله 
از جمله کسانی  جاین اختالف مؤثر نیست زیرا عثمان در زمان پیامبر 

مکلف  جبود که در ظاھر مسلمان شده و نفاقش را پنھان کرده بود و پیامبر 
بود بر اساس ظاھر حکم کند مانند ما؛ و او به وصلت با منافقان تمایل داشت 

ایمان واقعی را مد  جایمان واقعی بیاورند زیرا اگر پیامبر ھا  آن به امید اینکه
نظر داشت خیلی اندک بودند زیرا اغلب صحابه بر نفاق بودند ولی در زمان 

فرمود: مردم ھمه  ÷ن دلیلاو آتش نفاق درونشان مخفی بود و به ھمی
مرتد شدند جز چھار نفر: سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، و  جبعد از پیامبر 

 ».در این مورد خالفی نیست..
به  ۷۵ص ۱[ج» ستغاثة في بدع الثالثةاال«ابوالقاسم کوفی در کتابش 

رقیه و زینب را به  جگویند که رسول الله  می ١اما آنچه عامه«گوید:  بعد] می
ج عثمان درآورد، در مورد درستی ازدواج اختالفی وجود ندارد، بلکه اازدو

باشند  می جاختالف ما در این است که آیا رقیه و زینب، دختران رسول الله 
یا نه؟ انسان صاحب رأی و اھل پژوھش ھنگامی که اختالفی میان دو گروه 

ست و خودش ھا کنند حق با آن ادعا میھا  آن مشاھده کرد که ھر کدام از
ھیچ دلیل و مدرکی به یکی از دو گروه تمایل دارد، بر او الزم است که با  بی

ی درستی سخن ھریک از دو  نگرش و امتحان، جستجو و سنجش درباره
برایش آشکار ھا  آن گروه تحقیق کند؛ پس ھرگاه حقیقت و درستی یکی از

ای  گوشه ا بهشد از میان دو گروه قول صاحب حق را بپذیرد و قول فاسد ر

                                           

 یعنی اھل سنت. -١
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افکند و زیاد بودن مخالفان و اندک بودن طرفداران او را منصرف نسازد زیرا 
اھل بینش، فھم، علم و تمییز، حقیقت را بر اساس فراوانی پیروانش 

دانند به  سنجند و به علت کمی قائلین به آن قول آن را باطل نمی نمی
رداختن به شواھد و جستجو و تحقیق پرداخته و با نگاه درست و تمییز و پ

یابند ... قطعًا رقیه و زینب  به حقیقت دست می  ھای مجاب کننده نشانه
 جو خدیجه ھمسر رسول الله  جھمسران عثمان، دختران رسول الله 

ھا و فھم اسباب برای  شناخت به نسب اند و این شبھه به خاطر کمی نبوده
 .١عوام به وجود آمده است

ھای  گوید: مشایخ ما از اھل بیت روایت یم ۸۰ی  وی ھمچنین در صفحه
گوید خدیجه بنت خویلد از  اند که می ی آن دو نقل کرده صحیحی درباره

جھت مادر، خواھری داشته به نام ھاله که مردی از بنی مخزوم با او ازدواج 
کرده بود و از او دختری به نام ھاله متولد شد و پس از ابوھاله مردی از 

م داشت با خواھر خدیجه ازدواج کرده و پسری به نام ھند تمیم که ابوھند نا
 جھند و دو دختر برایش به دنیا آورد که این دو دختر به رسول الله  بن ابی

 نسبت داده شدند...
خود را پنھان کرده است، زحمت » کاتب«شارح کتاب که در پس نام 

یه مخفی پاسخگویی به این ھذیان را از دوش ما برداشته است و علت و توج
اش توھین و لعنت  دانم، در حالی که کتاب کوفی ھمه نمودن نامش را نمی

 ۱به صحابه ـ رضوان الله تعالی علیھم ـ است. وی در شرح بر کتاب (ج
نظر صاحب کتاب در مورد زینب و رقیه را مشاھده «گوید:  می) ۹۱-۸۹ص

و خدیجه نیستند و  جدختران رسول الله ھا  آن گوید کردم و اینکه می

                                           

ھای رافضه  منظور اھل سنت و جماعت است زیرا اصطالح عوام یا عامه که در کتاب -١
 باشد. رود منظور از آن اھل سنت می کار می بسیار به
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لھب و  رقیه و زینب را پس از عتبه بن ابی جگوید اینکه رسول الله  می
درآورد صحیح است و اختالفی در آن  سالعاص بن ربیع به ازدوج عثمان ابی

 نیست. 
شناسان  اما صاحب کتاب با این سخن، با نظر گروھی از فقھا و نسب

خالفت کرده است، از جمله عالمه را نادیده گرفت مھا  آن توان بزرگی که نمی
  ھنگامی که در این باره» أجوبة المسائل الحاجبیة«شیخ مفید در کتابش 

بودند و مخالف این  جگوید: زینب و رقیه دختران رسول الله  سؤال شد، می
را به ازدواج دو کافر در آورده این ھا  آن جقول شاذ است اما اینکه پیامبر 

را به ازدواج ھا  آن اجازه داشته جکفار بوده و پیامبر  پیش از تحریم ازدواج با
دیده، درآورد، و ابوالعاص و عتبه از لحاظ نسب با  ھر کس که صالح می

اند و شرع  اند و آن ھنگام جایگاه بزرگی داشته خویشاوند بوده جرسول الله 
 به خاطر آن بخواھد از این جرا منع نکرده بود که رسول الله ھا  آن عقد با

 کار خودداری کند.
 جرسول الله«گوید:  می» أجوبة المسائل السرویة«وی ھمچنین در کتاب 

پرست بودند در آورد و  دو دخترش را پیش از بعثت به ازدواج دو کافر که بت
آن دو: عتبة بن ابولھب و دیگری ابوالعاص بن ربیع بودند. ھنگامی که رسول 

انداخت. عتبه بر کفر از   جدایی دو و دو دخترش مبعوث شد میان آن جالله 
کرد،  دنیا رفت و ابوالعاص پس از اینکه از اسالم آوردن خودداری می

 مسلمان شد پس پیامبر دخترش را با ھمان ازدواج اول به او برگرداند.
در ھیچ حالتی کافر یا دوستدار و یاور اھل کفر نبوده که بخواھد  جپیامبر

ینش برائت جسته و دشمن او باشد. آن دخترانش را به کسی بدھد که از د
را پس از ھا  آن جھایی ھستند که پیامبر  دو دختر (زینب و رقیه) ھمان

 جھالکت عتبه و وفات ابوالعاص، به ازدواج عثمان بن عفان درآورد و پیامبر
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را به ازدواج وی در آورد سپس ھا  آن بر اساس ظاھر عثمان که مسلمان بود
مسؤول نبوده  جد اموری که در آینده رخ داده پیامبر او تغییر کرد و در مور

را بر ھا  آن اند که وی است و این قول اصحاب ما است. گروه دیگر بر این قول
اساس ظاھر به ازدواج عثمان در آورده و باطن او از پیامبر پنھان بوده است 

پنھان  ÷که خداوند عزوجل نفاق بسیاری از منافقان را از پیامبرش و این

هۡ  َوِمنۡ ﴿کند، امری ممکن است، زیرا خداوند ـ سبحان ـ فرموده: 
َ
ۡ ٱ لِ أ  َمِدينَةِ ل

 ْ و از ساکنان مدینه « ]١٠١: التوبة[ ﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا
 ».شناسیم شناسی، ما آنان را می اند. تو آنان را نمی ] بر نفاق خو گرفته ای [نیز عده

بنابراین در میان اھل مکه نیز اینچنین بوده و ازدواج بر اساس ظاھر 
گوید] و ممکن است  است نه بر اساس باطن چنانکه بیان کردیم.. [سپس می

کند را برای او  که خداوند ـ متعال ـ ازدواج با کسی که تظاھر به اسالم می
وجود دارد دانست که در باطن آن شخص نفاق  مباح کرده بود حتی اگر می

ھایش این بود که  ھایش قرار داده ھمانگونه که از ویژگی و این را از ویژگی
توانست بیش از چھار زن آزاده را در یک زمان به ازدواج خود در آورد و  می

در روزه و  ١ازدواج کند، و مواصلهھا  آن برایش مباح بدون که بدون مھریه با
خواندن نماز پس از برخاستن از خواب بدون وضو و مانند آن برایش ممنوع 
نبود، و این امور مخصوص او بوده و بر عموم مردم ممنوع شده است. این 

دخترانش را به ازدواج عثمان  جپیامبر  ی این بود که چرا سه پاسخ درباره
 .»ھا به تنھایی بسنده بود درآورد و ھر یک از پاسخ

 سکنند عمر بن خطاب این است که رافضه ادعا می  تر از ھمه عجیب
 سرا مجبور کرده تا ام کلثوم دخترش را به ازدواج او در آورد و علی سعلی

                                           

 ن.بدون افطار کرد گریروز به روز د کی ی وصل کردن روزه -١
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چندین بار تالش نمود تا  سنتوانست قبول نکند و عباس بن عبدالمطلب
مسئولیت آب دادن به  سشد عمر را راضی کند زیرا اگر چنین نمی سعلی

خواھم در این باره سخن را به  گرفت. نمی می سحجاج و زمزم را از عباس
ھای رافضه خود از این ازدواج برایمان سخن  درازا بکشم بگذارید کتاب

با جنی که خود را به شکل ام کلثوم  سکنند که عمر ادعا میھا  آن بگویند،
ن جن سحیفة بنت جریریه از در آورده ازدواج کرده و نام ای ببنت علی 

 اھل نجران و یھودی بوده است.
گفته شد:  ÷کنند که گفت: به ابوعبدالله از عمر بن أذینه روایت می
دخترش ام کلثوم   ÷گویند: امیر المؤمنین مردم علیه ما حجت آورده و می

در آورد؛ ابوعبدالله در حالی که تکیه زده بود نشسته و  ١را به ازدواج فالنی
کنند راه به جایی  گویند؟ ھمانا گروھی که چنین ادعا می : آیا چنین میگفت
توانست از این کار جلوگیری کرده  برند، سبحان الله، امیرالمؤمنین نمی نمی

گویند نشده  گویند آنگونه که می دروغ میھا  آن و دخترش را نجات دھد.
 ÷اودخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد ولی  ÷است. فالنی از علی

نپذیرفت. پس او به عباس گفت: به خدا سوگند اگر مرا به ازدواجش در 
گیرم. پس عباس نزد علی آمده و با او  نیاوری سقایه و زمزم را از تو می

صحبت کرد اما علی نپذیرفت. عباس اصرار کرد و چون امیرالمؤمنین دید 
را  که آن شخص به عباس فشار آورده است و آنچه در مورد سقایه گفته

نزد زنی جنی از اھل نجران که یھودی  ÷عملی خواھد کرد، امیرالمؤمنین
بود فرستاد که نامش سحیفة بنت جریریة بود پس به او فرمان داد که به 

ھا را از ام کلثوم بپوشاند و او را برای آن مرد  شکل ام کلثوم در آید و دیده

                                           

  سعمر بن خطاب -١
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رده و گفت در فرستاد.پس پیوسته نزدش بود تا اینکه روزی به او شک ک
ھاشم نیست. سپس خواست  ای جادوگرتر از بنی روزی زمین ھیچ خانواده

این را برای مردم فاش کند که کشته شد و آن جنی میراث را گرفته و به 
 .١ام کلثوم را ظاھر کرد ÷نجران رفت و امیرالمؤمنین

ی ازدواج ام کلثوم روایت کرده که  درباره ÷ھمچین زراره از ابوعبدالله
 .٢»آن فرجی بود که از ما غصب کردند«فت: گ

گوید: این اخبار با داستان جنی  مجلسی این روایت را توضیح داده و می
که پیش از این گذشت منافاتی ندارد زیرا آن داستان مخفیانه بوده و تنھا 

توان با آن علیه مخالفین حجت آورد و  خواص از آن مطلع بودند و نمی
ھایی برای اکثریت شیعه نیز  کردن چنین داستانھمچنین ائمه از آشکار 

این را نپذیرد و تا  ٣ھایشان کردند چه بسا عقل جانب احتیاط را رعایت می
پس معنای این روایت چنین است: در ظاھر  غلو نکنند.ھا  آن اینکه در مورد

 و به گمان مردم آن را از ما غصب کردند اگر این داستان درست باشد.
نزدشان به شیخ مفید معروف است در جواب المسائل بزرگ رافضه که 

دخترش را به  ÷گوید امیرالمؤمنین روایتی که می«گوید:  یة میرالسرو
ازدواج عمر در آورد ثابت نیست... حتی اگر صحیح باشد به دو صورت است 

  ÷گیرندگان بر امیرالمؤمنین که با مذھب شیعه در مورد گمراھی پیشی
ینکه این ازدواج بر اساس ظاھر اسالم یعنی شھادتین و منافاتی ندارد. یکی ا

نماز به سوی کعبه و اقرار به کلیت شریعت بوده است و اگر چه افضل این 

                                           

 . ٨٨ص ٤٢األنوار ج بحار -١
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کردند که این خرافات و اوھام را در آغوش  اگر شیعیان از عقل خود استفاده می -٣
 داند.  نکشیده و دین خود قرار نمی
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است با کسی ازدواج شود که ایمان دارد و ازدواج با آنکه در کنار ظاھر 
کند مکروه  ھایی شده که او را از ایمان خارج می اسالم مرتکب گمراھی

ینکه ضرورت سبب شود با کسی که در ظاھر اقرار به اسالم است، مگر ا
رود و امیرالمؤمنین  کند، ازدواج شود و در این حالت کراھت از بین می می

ناچار به پذیرش ازدواج دخترش با آن مرد بوده زیرا او را تھدید کرده است و 
در مورد جان و شیعیانش در امان نبوده است پس بر اساس ضرورت 

ی کفر نیز  او را پذیرفته است و در ھنگام ضرورت اظھار کلمهدرخواست 
 ١...».مشروع است 

سید مرتضی یکی از دو نفری که به دروغ بر زبان امیر المؤمنین 
اند و به  گذاشته» نھج البالغه«ھایی را نوشته و در کتابی که نامش را  خطبه

ذکر کردیم اگر آنچه «گوید:  می اند نسبت داده سدروغ و بھتان به علی
این کار را جایز  ÷درست نباشد این غیر ممکن نیست که امیرالمؤمنین

دانسته باشد زیرا او (عمر) در ظاھر مسلمان بوده و به شریعت پایبندی 
داشته و اسالمش را آشکار کرده است و این حکمی است که بر اساس 

ز نظر شریعت صادر شده و از نظر عقلی نیز ناجایز و اشتباه نیست زیرا ا
عقلی جایز است که الله متعال نکاح با مرتدین با درجات مختلفی که دارند، 
را برای ما مباح کند و جایز است که ازدواج با یھود و نصاری را برای ما مباح 

را برای ما مباح کرده ھا  آن کند ھمانگونه که نزد اکثر مسلمانان ازدواج با
باشد مرجع در حالل و حرام  یاست، اگر چه این امر از نظر عقلی روا م

برای ما حجتی شرعی است و  ÷بودنش شریعت است و کار امیرالمؤمنین
توانیم فعل او را اصلی در جواز به ازدواج در آن آنچه ذکر شد قرار  ما می
توانند از این قضیه ما را الزام کنند که ازدواج با یھود و  نمیھا  آن دھیم.

                                           

 . ٩٤-٩٢ص ١، االستغاثة فی بدع الثالثة ج١٠٨-١٠٧ص ٤٢نقل از بحار األنوار ج -١
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گوییم جایز  و اگر از نظر عقلی بپرسند، میپرستان جایز است،  نصاری و بت
است اما اگر از نظر شرع بپرسند، اجماع آن را ناجایز دانسته و از آن منع 

 کند. می
من «گوید:  مجلسی در توضیح کالم دو رافضی یعنی مفید و مرتضی می

 †گویم: پس از انکار نص آشکار توسط عمر و دشمنی با اھل بیت می
ازدواج بدون ضرورت یا بدون تقیه بوده است، مگر درست نیست که بگوییم 

یک از اصحاب ما  اینکه گفته شود ازدواج با ھر مرتدی جایز است و ھیچ
چنین چیزی نگفته است و شاید این دو بزرگوار به خاطر شکست دادن 

اند و ھمچنین انکار اصل این اتفاق توسط شیخ مفید  مخالف این را گفته
ثابت نشده است وگرنه بعد از آمدن ھا  آن از طریق دھد که این امر نشان می

 .١»گذشت، انکار این قضیه عجیب استھا  آن روایاتی که ذکر
گوییم: از  ما به مجلسی و پیروانش و آنھایی که عقاید فاسد او را دارند می

این امر تعجب نکن بلکه سزاوارتر است که از اصول عقاید خود و 
ای  ل تعجب کنی و از انتظار غایب و سرگشتهتان در گمراھی و جھ سرگردانی

که ھیچ دلیلی بر وجود آن نیست به شگفت آیید؛ مگر دین رافضه چیزی جز 
ھایی از ادیان و مذاھب دیگر، است؟  گیری ای از تناقضات و وام مجموعه

اید که ھر رنگی در آن  ای بر تن کرده تکه ھای چھل خالصه اینکه شما لباس
 شود. یافت می

 ٢»األنوار النعمانیة«بدبخت نعمت الله جزائری در کتابش  رافضی
ام کلثوم را به ازدواج عمر بن  ÷گوید: مشکل در مورد اینکه علی می

خطاب در آورده آن ھم پس از تخلف وی، این است که از عمر چیزھای 

                                           

 .١٠٩و۱۰۸ص ٤٢بحار األنوار ج -١
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تر از ھر ارتداد دیگری بوده حتی در  زشتی آشکار گشته و ارتداد او بزرگ
آمده که شیطان با ھفتاد بند از بندھای آھنین جھنم به بند  ١روایات خاصه

کند مردی را  شود پس چون نگاه می کشیده شده و به سوی محشر آورده می
آورند و در گردنش صد و  بیند که فرشتگان عذاب او را می در برابر خود می

گوید: این  بیست بند از بندھای جھنم است، شیطان به او نزدیک شده و می
خت چه کاری کرده که عذابش از من بیشتر شده در حالی که من خالیق بدب

ھای ھالکت رساندم. پس عمر به شیطان  را به راهھا  آن را فریب دادم و
طالب را غصب  من کاری نکردم جز اینکه خالفت علی بن ابی  گوید: می

ھا و افزایش عذاب خود را کم شمرده  . و در ظاھر او سبب بدبختی٢کردم
دانسته که تمام کفر و نفاق و ظلم و ستمی که در دنیا تا قیامت  و نمی است،

افتد به خاطر ھمین یک کار او بوده است... پس ھنگامی که او  اتفاق می
اینگونه مرتد شده است چگونه در شریعت (ابن سبأ) ازدواج با او جایز بوده 

                                           

 منظور رافضه است. -١

نص صریحی بیان  ساگر بنا بر ادعای رافضه خداوند متعال بر خالفت و والیت علی -٢

که  سنموده و از پیامبران عھد و پیمان والیت او را گرفته است آیا عمر بن خطاب
توانسته از این امر جلوگیری کرده و سدی  ل است میمخلوقی از مخلوقات الله متعا

محکم در برابر اجرای این فرمان باشد. پس خدای شیعه چقدر عاجز و ناتوان است 
تواند آنچه اراده کرده را اجرا کند یا شاید برایش بدا پیش آمده و به این نتیجه  که نمی

ا عذاب کند. ای قوم بس اعالم کرده و در آخرت او ر آتش سرسیده که باید با عمر
ای عقل برای شما مانده باشد.  حیا و کم عقل ھستید اگر واقعا ذره شما چقدر کم 

از » خدای اھل سنت غیر از خدای شیعه است«برای توضیحات بیشتر به فصل 
ھمین کتاب مراجعه بفرمایید که در آنجا حقیقت خدایی که رافضه به آن ایمان دارد 

 بیان شده است.
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اد را حرام است در حالی که خداوند ـ متعال ـ ازدواج با اھل کفر و ارتد
 نموده و علمای خاصه بر این اتفاق نظر دارند.

 اند: اصحاب ما به صورت عام و خاص این مسئله را حل کرده گوییم: می
فراوان و مشھور است ، ی این ازدواج درباره ÷اول: روایات از امام صادق

 ».او فرجی بود که از ما غصب شد«و او گفته: 
از  ÷خالفت نزد امیرالمؤمنین علی اند که جایگاه در توضیح این گفته

، چرا که نظام دین و کمال سنت و ١تر بود ھمسر و فرزندان و اموال با ارزش
رفع ستم و زنده کردن حق و میراندن باطل و تمامی فواید دنیا و آخرت به 

به ھمین خاطر است که در زمان معاویه ھنگامی که  خالفت وابسته است.
ھا را به خاطر آن فدا کرده و  بزرگ دفاع کند جاننتوانست از این امر مھم و 

ھا ریخت تا جایی که به خاطر آن شصت ھزار نفر در نبرد  در راھش خون
ی  از لشکریان او بودند و حادثهھا  آن صفین کشته شدند که بیست ھزار نفر

کربال مشھورتر از آن است که ذکر شود و اگر ما بپذیریم که او در ترک این 
عذور بوده ھمچنین باید بپذیریم که وی در زمان سه خلیفه نیز امر بزرگ م

ای است که الله ـ سبحانه ـ  در عدم جنگ معذور بوده است .. و تقیه دروازه
 ٢را به انجام آن فرمان داده و ملزم کرده استھا  آن برای بندگانش گشوده و

 †طاھرینو پیامبر ـ علیه الصالة والسالم ـ آن را واجب نموده و از ائمه 
در مورد  ÷بنابراین عذر او ». ھرکس تقیه نکند دین ندارد« :وارد شده که

این امر جزئی و کوچک پذیرفتنی است. ھمچنین کلینی از ابن ابی عمیر از 
روایت کرده که گفت: ھنگامی که وی را  ÷شام بن سالم از ابوعبدالله

                                           

کافی است چرا که حتی یک شخص عادی حاضر  سفته برای توھین به علیھمین گ -١
 شود. به خواری در مورد ناموسش نمی

ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا﴿ -٢
َ
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. پس وی به او گفت: او دختربچه است ÷خواستگاری کرد امیرالمؤمنین
به دیدن عباس رفته به او گفت: در من مشکلی وجود دارد. عباس گفت: 

ات رفتم و او مرا  موضوع چیست؟ عمر گفت: برای خواستگاری نزد برادرزاده
نپذیرفت. به خدا سوگند باید زمزم را به ما برگردانی و ھر فضیلتی که داری 

دھند او دزدی  را نابود خواھم ساخت و دو شاھد خواھم آورد که شھادت
کنم. پس عباس نزد او رفته و او را از  کرده و دست راستش را قطع می

موضوع با خبر ساخت و درخواست کرد که این موضوع را به او بسپارد پس 
 علی قبول کرد.

شود این است که: در اینصورت الزم  ای که بر این روایت وارد می اما شبھه
و عقل چنین چیزی را در مورد ام  است عمر در این ازدواج زناکار باشد

پذیرد، اما پاسخ آن به صورت است: یکی اینکه بر ام کلثوم ھیچ  کلثوم نمی
گناھی نیست نه از لحاظ ظاھر و نه از لحاظ واقعیت و بر عمر از لحاظ ظاھر 
گناھی نیست و او از نظر شریعت زناکار نیست زیرا ازدواج او بر اساس عقد 

صورت گرفته است؛ اما از نظر واقعیت عذاب زناکار بر  ی ولِی شرعی با اجازه
بر گردن اوست.   ی بدکاران و اھل زشتی شود بلکه عذاب ھمه او جاری می

ای بود که منجر به تقیه شده پس جایز بوده که  دوم اینکه: وضعیت به گونه
 به این ازدواج رضایت دھد تا مبادا او وارد ازدواج غیر مباح شود. ÷علی

ه توجیه خاص است، بھاء الدین علی بن عبدالحمید حسینی دوم: ک
آن را آورده » األنوار المضیئة«نجفی در جلد از اول از کتابش به نام 

کنم که او از عمر  گوید: من از محمد بن محمد بن نعمان مفید روایت می می
گفتم: مردم علیه ما حجت  ÷به ابوعبدالله  بن أذینه روایت کرده که گفت:

 ١دخترش ام کلثوم را به ازدواج فالنی  ÷گویند: امیر المؤمنین و می آورده

                                           

 . سعمر بن خطاب -١
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در آورد؛ ابوعبدالله در حالی که تکیه زده بود نشسته و گفت: آیا چنین 
برند،  کنند راه به جایی نمی گویند؟ ھمانا گروھی که چنین ادعا می می

دخترش  توانست از این کار جلوگیری کرده و سبحان الله، امیرالمؤمنین نمی
گویند نشده است. فالنی از  گویند آنگونه که می دروغ میھا  آن را نجات دھد.

نپذیرفت. پس او  ÷ دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد ولی او ÷علی
به عباس گفت: به خدا سوگند اگر مرا به ازدواجش در نیاوری سقایه و زمزم 

بت کرد اما علی گیرم. پس عباس نزد علی آمده و با او صح را از تو می
نپذیرفت. عباس اصرار کرد و چون امیرالمؤمنین دید که آن شخص به 
عباس فشار آورده است و آنچه در مورد سقایه گفته را عملی خواھد کرد، 

نزد زنی جنی از اھل نجران که یھودی بود فرستاد که  ÷امیرالمؤمنین
ام کلثوم در  نامش سحیفة بنت جریریة بود پس به او فرمان داد که به شکل

ھا را از ام کلثوم بپوشاند و او را برای آن مرد فرستاد.پس پیوسته  آید و دیده
نزدش بود تا اینکه روزی به او شک کرده و گفت در روزی زمین ھیچ 

ھاشم نیست. سپس خواست این را برای مردم  ای جادوگرتر از بنی خانواده
به نجران رفت و  فاش کند که کشته شد و آن جنی میراث را گرفته و

 .١ام کلثوم را ظاھر کرد ÷امیرالمؤمنین
گوید او اولین فرجی بوده که از ما غصب شده  گویم: حدیثی که می و می

 شود چنانکه پنھان نیست... بر تقیه با عوام شیعه حمل می
شبیه  ٢»االستغاثة في بدع الثالثة«ابوالقاسم کوفی ھمچنین در کتابش 

چیزھایی را افزوده است که   ھا از قسمت  ھمین سخن را آورده و در بعضی
کردم  ترسیدم سخنانش را حرف به حرف نقل می ی کالم نمی اگر از اطاله

                                           

 . ٨٨ص ٤٢بحار األنوار ج -١

 .۹۶-۹۰ص ۱ج -٢



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ٩٠

گاھی شخص  ولی فکر می کنم مطالبی که پیش از این ذکر شد جھت آ
 اشد.گیری رافضه از ازدواج عمر با ام کلثوم کافی ب مسلمان در مورد موضع

پس از بحث پیرامون ازدواج عمر با ام کلثوم و عثمان با رقیه و ام کلثوم 
ـ رضی الله عنھم جمیعا ـ به ذکر روایاتی که بیانگر عدم جواز ازدواج با اھل 

 پردازم. سنت از منابع رافضه است می
ی زن  درباره ÷از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: از ابوجعفر -١

که آیا او را به ازدواج ناصبی در آورم؟ گفت:  عارفه (شیعه) پرسیدم
نه، زیرا ناصبی کافر است. گفتم: پس آیا او را به ازدواج شخصی که 
نه ناصبی است و نه شیعه است در آورم؟ گفت: اگر غیر از این باشد 

 .١دارم  بیشتر دوست
کند که گفت: نباید  روایت می ÷فضیل بن یسار از ابوعبدالله -٢

 .٢بی که به این امر معروف است ازدواج کندشخص مؤمن با ناص
کند که گفت:  روایت می ÷ربعی از فضیل بن یسار از ابوعبدالله -٣

فضیل به او گفت: آیا با زن ناصبی ازدواج کنم؟ گفت: نه و کرامتی 
ندارند. گفتم: فدایت شوم به خدا سوگند من این را گفتم ولی اگر 

 .٣کردم  میای پر از درھم برایم بیاورد چنین ن خانه
در رابطه  ÷از عبدالله بن سنان روایت شده که گفت: از ابا عبدالله -٤

با ناصبی که ناصبی بودن و دشمنی وی مشھور است سؤال کردم 
تواند آن را رد کند  کند در حالی که می که آیا مؤمن با وی ازدواج می

                                           

 . ٣٠٣ص ٧، التھذیب ج٤٣١ص ٧لشیعة للحر العاملی جوسائل ا -١

 ٣االستبصار للطوسی ج ٣٠٢ص ٧، التھذیب للطوسی ج٤٢٣ص ٧وسائل الشیعة ج -٢
 . ١٨٣ص

 . ٤٢٣ص ٧وسائل الشیعة ج -٣
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گاه نشود؟ گفت: ازدواج زن ناصبی با مرد مؤمن و نیز  و ناصبی آ
مرد ناصبی با زن مؤمنه و ھمچنین ازدواج مستضعف با زن  ازدواج

 . ١باشد مؤمنه جایز نمی
گفتم:  ÷از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: به ابا عبدالله -٥

ھمسرم خواھری دارد که بر اعتقاد ماست و تعداد اندکی از اھل 
ما را دارند آیا او را به ازدواج کسی که بر رأی و نظر او  عقیدۀبصره 

نیست در آورم؟ گفت: خیر، مصلحت نیست چه خداوند عزوجل 

ارِ� لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  فََ� ﴿گوید:  می َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ُكفَّ  َ�ِلُّونَ  ُهمۡ  َوَ�  ل
 بازنگردانید، نه آن زنان برایآن زنان را به کفار « ]١٠: الممتحنة[ ﴾لَُهنَّ 

 . ٢»باشند حالل ھستند و نه ایشان برای آن زنان حالل میھا  آن
در خصوص  ÷و دوباره از وی روایت شده که گفت: از ابا عبدالله -٦

ازدواج با ناصبی سؤال کردم، پس گفت: نه، به خدا سوگند حالل 
نیست، فضیل گفت: سپس بار دیگر از وی پرسیدم و گفتم: ای جانم 

فرمایی؟ گفت: آیا آن زن  به فدایت، در مورد ازدواج با ایشان چه می
است؟ گفتم: آری، گفت: زن عارفه تنھا نزد مرد عارف  ٣زنی عارفه
 . ٤شود میقرار داده 

روایت کرده که گفت: پدرم از او  ÷عبدالله بن سنان از ابا عبدالله -٧
کرد و من شنیدم که  ازدواج با یھودی و نصرانی سؤال می دربارۀ

                                           

 . ١٥٥المحاسن النفسانیة: ص  -١

 . ١٥٥ھمان: ص  -٢

 زن عارفه: یعنی زن شیعه. -٣

 . ١٥٥ھمان: ص  -٤
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از ازدواج با نواصب از دید من خوشایندتر ھا  آن گفت: ازدواج با
 . ١است

روایت کرده که گفت: اگر با یھودی  ÷ابو بصیر از ابا عبدالله -٨
 . ٢دواج کنی از ازدواج با نواصب بھتر استاز

ای از اھل  گوید: دسته کند و می نقل می ÷حلبی از ابا عبدالله -٩
خراسان از ماوراء النھر نزد وی آمدند، به آنان گفت: آیا با 

ھا  آن کنید؟ اما اگر شما با ھایتان مصافحه و ازدواج می شھری ھم
ی اسالم با شما قطع مصافحه کنید و دست دھید پیوندی از پیوندھا

شود، و اگر با ایشان ازدواج کنید حجاب میان شما و خداوند  می
 . ٣عزوجل قطع خواھد شد

روایت کرده که گفت: برای ھیچ  ÷سلیمان حمار از ابا عبدالله -١٠
یک از شما مردان مسلمان جایز نیست که زنی ناصبی را به ھمسری 

مرد ناصبی در  برگزیند و نیز درست نیست که دخترش را به نکاح
 . ٤آورد و صحیح نیست که دخترش را به وی بسپارد

ی زن عارفه پرسیدم  درباره ÷گوید: از ابوجعفر یفضیل بن یسار م -١١
که آیا او را به ازدواج ناصبی در آورم؟ گفت: نه، زیرا ناصبی کافر 

 .٥است

                                           

 . ١٥٥ھمان: ص  -١

 . ١٥٥المحاسن النفسانیة: ص  -٢

 . ١٥٥ھمان: ص  -٣

 . ١٥٥ھمان: ص  -٤

 . ١٨٤ص ٣، االستبصار ج٤٢٧ص ٧وسائل الشیعة ج -٥



 ٩٣  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

ھا سخن به میان  ی ناصبی کند که درباره فضیل بن یسار روایت می -١٢
را ھا  آن ی ازدواج نکن و ذبیحهھا  آن گفت: با ÷عبداللهابو آمد پس

 .١ساکن مشوھا  آن مخور و با
کند که گفت: مرد منافق نباید با  می روایت ÷یونس از ابوعبدالله -١٣

 .٢زن مؤمن ازدواج کند و مرد مؤمن نباید با زن منافق ازدواج کند
ی ازدواج با ناصبی و  درباره ÷گوید: از ابوجعفر فضیل بن یسار می -١٤

نماز خواندن پشت سر او پرسیدم. گفت: با او ازدواج نکن و پشت 
 .٣سرش نماز نخوان

کند که گفت: به ابو  عبدالله بن بکیر از فضیل بن یسار روایت می -١٥
گفتم: زن من خواھری دارد که رأی و نظر او مشکلی  ÷جعفر

ی  ظرت دربارهندارد (شیعه است) و در بصره ھیچ کسی نیست ن
 ازدواج او با مردم چیست؟

رأی او باشد و ازدواج با  گفت: او را تنھا به ازدواج کسی در آور که ھم
 .٤زنی که ناصبی نیست اشکالی ندارد

                                           

 . ١٨٤ص ٣، االستبصار ج٣٠٣ص ٧، التھذیب ج٤٢٧ص ٧وسائل الشیعة ج -١

 . ٤٣٤ص ٧وسائل الشیعة ج -٢

 . ٣٧٨ص ١٠٠بحار األنوار ج  -٣
گوید: برای زن مؤمنه جایز نیست که به  مینی میو خ.  ٣٧٨ص ١٠٠بحار األنوار ج -٤

نکاح مرد ناصبی در آید و ھمچنین برای مرد مؤمن درست نیست که زن ناصبی را به 
ھمسری برگزیند چه مرد و زن ناصبی حکم کفار را دارند و لو اینکه اسالم آورده 

 باشند. 
گشته و با زبان و اھل تشیع معتقدند که اھل سنت پس از مرگ زبانشان منقلب  

 شگویند بدین علت که آنان دوستدار ابوبکر و عمر و عثمان دوزخیان سخن می
 ١٤٨ھستند، محمدرضا طبسی نجفی در کتاب خود (الشیعه و الرجعه) جزء دوم ص 
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 »تکفیر نمودن اهل سنت از جانب شیعیان«
اھل تشیع ھنگام تکفیر کردن کسی که پیرامون عقائد فاسدشان با ایشان 

روال معمولشان طی اثبات مذھب گمراه خویش به  نماید با مخالفت می
دروغ بافی و جعل روایات در تأیید اعتقادشان، روشی متعصبانه و  ۀواسط

اند. که آن روایات را با تزویر و بھتان به  اعتناء به دلیل در پیش گرفته بی
                                                                                           

ابراز داشته  ÷ھایی که وی در فصل: (از جان بخشی ٩/٥٥٤به نقل از بحار االنوار
خویشاوندانی از بنی مخزوم  ÷ه گفت: علیکند ک نقل می ÷است) از امام صادق

داشت روزی یکی جوانان ایشان نزد وی آمد و گفت: ای دائی برادری داشتم با وفات 
گفت: دوست داری آن را ببینی؟ گفت:  ÷وی بسیار محزون و غمگین شدم، علی

گفت: ای فالنی بر خیز به  ÷آری، گفت: با ھم عازم قبر آن شخص شدیم، و علی
گفت: ونیه، ونیه، از  احب قبر فورًا بر سر قبرش نشست در حالی که میأذن خدا، ص

گفت:  ÷وی پرسیدند معنی این سخن چیست؟ گفت: یعنی لبیک، لبیک، پس علی
مگر در حال مرگت مردی از قوم عرب نبودی؟ گفت: چرا، ولی بر والیت و دوستی 

ل شد. و دوباره در ص وفات یافتم، لذا زبانم به زبان دوزخیان تبدی ٤فالنی و فالنی
بیان کرده است: از سلمة بن خطاب و او از  ٥٠٥از جزء دوم از بصائر الدرجات  ١٤٩

عبدالله بن محمد و او از عبدالله بن قاسم و او نیز از عیسی شلقان روایت نموده که 
خویشاوندانی از میان  ÷گفت: امیر المؤمنین شنیدم که می ÷گفت: از ابا عبدالله

داشت، جوانی از ایشان نزد وی آمد و گفت: ای دائی برادر ناتنی من بنی مخزوم 
به وی گفت: دوست  ÷وفات یافت و من بر وی بسیار محزون و غمگین شدم، علی

داری او را مالقات کنی؟ گفت: آری، گفت: قبر او را به من نشان بده، پس با وی 
داشت، وقتی که به قبر را به ھمراه  ج بیرون رفتند در حالی که ردای حضرت پیامبر

آن شخص رسید زیر لب سخنانی گفت: سپس با پایش به قبر او زد، از قبر بیرون آمد 
گفت: مگر در حال  ÷گفت: رمیکا، رمیکا، با لغت فارسی، پس علی در حالی که می

مرگت مردی از قوم عرب نبودی؟ گفت: چرا، ولی من بر روش فالنی و فالنی وفات 
 زبان دوزخیان مبدل گشت. یافتم، لذا زبانم به
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اند که ادعای امامتشان را دارند، در حالی که ھمانند  کسانی نسبت داده
 آنان نیز از این روایات بری و بیزارند. ،از خون پسر یعقوببرائت گرگ 

از جانب امامانی  –بر حسب گمان ایشان  –و ابراز داشتن چنین احادیثی 
اعمال صالح به سوی  ۀکه دینشان تقواست نه نفاق و تقرب جستن به واسط

خداست نه اینکه ناسزا گفتن و طعنه زدن به حاملین اسالم و یاران رسول 
 رسد.  بعید به نظر می ج خدا

نمائیم  ای از احادیث ساختگی ایشان را باز بینی می و حاال با ھم مجموعه
بدین خاطر که ببینیم، شیطان تا چه اندازه اعتقاد غلط آنان را راجع به 

 تزئین نموده است. ھا  آن تکفیر مخالفینشان، برای
گوید:  کند و می ینقل م ÷از ابو مسلم روایت شده و او از ابا عبدالله -١

گفت: ما آن کسانی ھستیم که خداوند اطاعت  از وی شنیدم که می
ای جز شناخت ما ندارند، و در  ما را فرض نموده است و مردم چاره

گاھی نسبت به ما معذور نیستند، کسی که ما را می شناسد و باور  ناآ
دارد مؤمن است و کسی که منکر ما شود کافر خواھد شد، و کسی 

ه ما باور نداشته باشد و ما را انکار کند او تا زمانی که به راه که ب
ھدایتی که خداوند فرمانبرداری از ما را بر آن فرض نموده است باز 

باشد و اگر بر گمراھیش بمیرد  گردد، سرگشته و گمراه می می
  ١دھد. خداوند ھر چه میل داشته باشد با وی انجام می

گفتم: آن  ÷ه که گفت: به ابا جعفراز اسماعیل بن جابر روایت شد -٢
نمایم، او گفت:  باوری را که به خداوند عزوجل دارم بر تو عرضه می

 آن را بیاور. 

                                           

 . ١/١٨٧الکافی  -١



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ٩٦

دھم که ھیچ معبودی جز الله وجود ندارد و  گفت: پس گفتم: گواھی می
 ۀدھم که محمد بنده و فرستاد ھمتاست و نیز گواھی می شریک و بی بی

کنم که علی و  دا نازل شده باور دارم و اقرار میاوست و به آنچه از جانب خ
اند و خداوند اطاعت از ایشان را فرض  به ترتیب امام بوده ÷حسن حسین

نموده است، سپس اطاعت از امامان دیگر را مطرح کردم تا اینکه به خود 
وی رسیدم و سپس گفتم: شما امام ھستی ... رحمت خدا بر تو باد؟ او 

  ١باشد. ین خدا و فرشتگان میگفت: این اعتقاد، آئ
گوید: از وی  کند و می علی بن ابی حمزه از ابو بصیر روایت می -٣

شنیدم به ابوعبدالله گفتم: مرا از دینی که خداوند بر بندگان فرض 
ای جز آن ندارند و از آنان غیر از آن دین پذیرفته  نموده و چاره

گاه ساز، که آن دین چیست؟  نمی  شود آ
را برایم بازگو کن، سؤال را برایش تکرار کرد، در جواب  او گفت: سؤال

گفت: گواھی دادن به اینکه ھیچ معبودی جز الله وجود ندارد و اقرار به 
اوست، و بر پا داشتن نماز و ادای زکات و زیارت  ۀفرستاد ج اینکه محمد

خدا برای کسی که توان انجام آن را داشته باشد، و روزه ماه رمضان،  ۀخان
و دوبار آن را تکرار  –اندکی سکوت کرد و بعد گفت: و والیت اھل بیت  سپس
  ٢نمود.
 ÷از عمرو بن حریث روایت شده که گفت: در حالی که ابا عبدالله -٤

در منزل برادرش محمد بن عبدالله بود بر وی وارد شدم و به او 
ای؟ گفت:  گفتم: ای جانم به فدایت به چه خاطر به این منزل آمده

دوری گزیدن از گناھان و کارھای زشت، گفتم: فدایت شوم  به خاطر

                                           

 . ١/١٨٨منبع گذشته  -١

 فصل ارکان اسالم.  ٢/١٢ھمان:  -٢



 ٩٧  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

آیا دینم را بر تو عرضه دارم؟ او فرمود: آری، گفتم: به خدا ایمان 
دھم که ھیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد  دارم و گواھی می

دھم که محمد بنده و  ھمتاست، و نیز گواھی می او یکتا و بی
م که قیامت بر پا خواھد شد و شکی در اوست، و بر این باور ۀفرستاد

گرداند، و به بر پا داشتن  آن نیست، و خداوند مردگان را زنده می
ماه رمضان و زیارت خانه خدا ایمان دارم و  ۀنماز و ادای زکات و روز

و والیت حسن و  ج به والیت امیر المؤمنین پس از رسول خدا
حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و نیز والیت شما پس از 
وی (درود خدا بر ھمگی شماھا) معتقدم، و اینکه شما امام و 

میرم و با آن ایمان  زیم و می پیشوای من ھستید، بر این عقیده می
 گردانم.  خویش را به خدا کامل می

و دین نیاکان من که در نھان او گفت: ای عمرو به خدا سوگند آئین خدا 
  ١باشد. کنم ھمین می و آشکار به وسیله آن خدا پرستی می

بودم و به وی  ÷از ابو بصیر روایت شده که گفت: نزد ابا جعفر -٥
کرد که در  شما برای ما نقل می دربارۀگفتم: خیثمة بن ابی خیثمه 

 ای: مسلمان مورد اسالم از شما سؤال نموده و شما به او فرموده
ما رو کند و ھمانند گواھی ما گواھی دھد و  ۀکسی است که به قبل

مانند عبادت ما پرستش کند و والیت ولی ما را بپذیرد وبا دشمن ما 
باشد او فرمود: خیثمه  دشمنی نماید، چنین کسی مسلمان می

  ٢راست گفته است.

                                           

 . ٢/٢٢ھمان:  -١

 باشد.  فصلی در مورد اینکه ایمان در میان ھمه اعضای بدن پراکنده می ٢/٣٨ھمان:  -٢
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از ھشام صاحب البرید روایت شده که گفت: من و محمد بن مسلم و  -٦
خطاب با ھم جمع شده بودیم ابو الخطاب به ما گفت: نظر شما ابو ال

کسی که چنین شناختی نداشته باشد چیست؟ من گفتم:  دربارۀ
گاھی نداشته باشد کافر است، ابو الخطاب  کسی که به این امر آ

گردد، پس اگر حجت بر  گفت: تا بر وی اتمام حجت نشود کافر نمی
گاھی نیافت پس کافر خواھد شد. محمد  وی اقامه گردید و بدان آ

بن مسلم به وی گفت: سبحان الله پس اگر آن را نشناخت و آن را 
شود؟ اگر منکر آن نشود کافر نیست، و  ھم انکار ننمود آیا کافر می

دیدار  ÷خدا رفتم با ابا عبدالله ۀگفت: ھنگامی که به زیارت خان
گاه نمودم، او گفت: شما حضو ر داری کردم و وی را از این قضیه آ

ولی آن دو اینجا نیستند، اما موعد ما شب حمره الوسطی در منی 
باشد. وقتی که آن شب فرا رسید با ابو الخطاب و محمد بن مسلم 

اش گذاشت و  نزد وی گرد آمدیم، بالشی را برداشت و زیر سینه
تان  سپس به ما گفت: نظرتان در مورد خدمتکاران و زنان و خانواده

دھند که ھیچ معبود بر حقی موجود نیست  یچیست آیا گواھی م
 ج دھند که محمد مگر خدا؟ گفتم: آری، گفت: آیا گواھی می

خوانند و روزه  خداست؟ گفتم: آری، گفت: آیا نماز می ۀفرستاد
کنند؟ گفتم: آری، گفت: آیا آنچه  گیرد؟ آیا به شھادتین اقرار نمی می

گفت: پس دیدگاه  دانند؟ گفتم: خیر، را که شما بدان معتقدید می
شما چیست؟ گفتم: باورمان اینست که اگر کسی از این امر والیت 

گاه نباشد آن شخص کافر است، گفت: سبحان الله آیا خان خدا  ۀآ
ھای  (کعبه) و طواف بر دور آن و اھالی یمن و چسبیدنشان به پرده

 نمایند بینی؟ گفتم: چرا، گفت: آیا به شھادتین اقرار نمی کعبه را نمی
دارند؟ گفتم: چرا، گفت: آیا از اعتقاد  و نماز و روزه و حج را بر پا نمی
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ھا  دربارۀ آنشما مطلع ھستند؟ گفتم: خیر، گفت: پس نظرتان 
 چیست؟ 

گاه نباشد آن شخص کافر  گفتم: کسی که از این امر والیت اھل بیت آ
باشد، سپس گفت: اگر مایل  است، گفت: سبحان الله این سخن خوارج می

گاه میب سازم، گفتم، تمایل نداریم، گفت: ولی اگر چیزھایی  اشید شما را آ
گوید:  بگویید که از من نشنیده باشید برای شما بد خواھد بود، راوی می

  ١خواھد ما را بر سخن محمد بن مسلم برگرداند. گمان بردم که او می
گاه  ییعنی امام معصوم با قول راوی منبی بر کفر کسی که از امر آنان ب آ

باشد موافقت کرده است ولی تقیه از طریق طفره روی و اغوا مانع تصریح 
 وی بدان گشته است. 

 دربارۀ ج از اسماعیل جعفی روایت شده که گفت: از ابا جعفر -٧
گاھی از آن برای بندگان امکان پذیر نیست  اعتقادی که عدم آ

پرسیدم، او گفت: دین گسترده است ولی خوارج به علت 
گاھی اند، گفتم: ای جانم به فدایت  شان آن را بر خود تنگ نمودهناآ

آیا دینی را که من بر آنم برایت بیان کنم؟ گفتم: آری، پس گفتم: 
دھم به اینکه ھیچ معبودی بر حق بجز خدا وجود ندارد و  گواھی می
اوست و به آنچه که از  ۀدھم که محمد بنده و فرستاد گواھی می

پذیرم و از  نمائیم و والیت شما را می جانب خدا آورده اقرار می
دشمنتان و نیز از کسانی که برگردن شما سوار شده و با شما 

اند بیزاری  مستبدانه رفتار کرده و حقتان را به ناروا غصب نموده
باشی. و به خدا  اطالع نمی جویم، پس گفت: از ھیچ چیزی بی می

 . ای است که ما بدان معتقدیم سوگند این ھمان عقیده

                                           

 فصل: ضالل.  ٤-٢/١ھمان:  -١



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ١٠٠

پس اھل تشیع کسی که والیت امامان را نپذیرد و از دشمنان ایشان 
ھاست چگونه  کنند، ولی مواالتی که مورد نظر آن بیزاری نجوید تکفیر می

روی  اعتقاد به نصوص درباره آنان و زیاده ۀاست؟ آیا آن مواالت به واسط
مگر  باشد؟ و باال بردن ایشان به مقام الوھیت میھا  آن کردن در مورد

کسانی ھستند که به اسالم و ھا  آن دشمنان اھل بیت چه کسانی ھستند؟ آیا
از دید اھل تشیع دشمنان ائمه ھا  این زنند؟ ھرگز طعنه می ج پیامبر اسالم

اند و  باشند که فرمانروایی را از امامان غصب کرده نیستند، بلکه اصحابی می
و از  ١، آن اصحاب پلیدنداند، بنابر گمان شیعیان بر دوش ایشان سوار شده

یھودی و نصرانی و مجوسی بدترند و آنان با اجماع دانشمندان امامیه کافر و 
  ٢ناپاکند.

دارای ایمان  ٣ۀگوید: برای دوشیز و بزرگترین روحانی ایران خمینی می
باشد که با ناصبی ازدواج نماید، و ھمین طور درست نیست برای  جایز نمی

ازدواج کند، چه حکم ایشان حکم کفار است با  ٤مرد مؤمن که با زن ناصبه
  ٥وجود اینکه اسالم آورده باشند.

شود که دعوتگر تقریب بین مذاھب بر  تر از این سخن پیدا می آیا روشن
  زبان رانده است؟

                                           

 ب نگاه کن. به نجاست و پلیدی اھل سنت در این کتا -١

 . ٢/٣٠٦األنوار النعمانیة  -٢

ای که از سردابش  ھای منحرف و در انتظار افسانه ھا بنا بر دستورات رافضی این -٣
 آید.  بیرون می

 به اھل تشیع و ازدواج با اھل سنت از این کتاب نگاه کن.  -٤

 . ٢/٢٨٦خمینی  –تحریر الوسیلة  -٥
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امامان و  دربارۀروی  شیعیان مبتنی بر افراط و زیاده عقیدۀپس 
باشد، و ھر کسی که چنین اعتقادی را  می ش زدن به اصحاب کرام طعنه

نیاورد و باور به خداوند متعال را با آن کامل  نداشته باشد و بدان ایمان
 نگرداند آن شخص کافر است. 

در رابطه با نص بر امامان و ھائی که شیعیان  و چون اھل سنت به افسانه
روی در مورد ایشان و باال بردن آنان به بلندترین مقام و طعنه زدن به  زیاده

به ما رسیده ھا  آن اند و این دین از طریق کسانی که اسالم را به ما رسانده
 آورند.  اند، ایمان ندارند، پس آنان را از کفار به شمار می است، مقرر داشته

 »ید شیعیان پلید هستنداهل سنت از د«
شیعیان دوازده امامی بر این باورند که اھل سنت از یھودیان و نصاری 

ھای حسی کثیف  ھا و گرازھا و سایر نجاست بدترند، بله آنان ھمانند سگ
 ھستند. 

منحرف شیعی اطالع ندارند.  ۀو بعضی از کسانی که از حقیقت اندیش
روی ھست و نیز اینکه  خن زیادهمتعجب گشته و شاید بگویند: که در این س

آن سخن قولی است که به صحت نیازمند است چه رسد به اثبات آن. و ما 
کنیم بلکه آن را از  ھای دشمنانشان نقل نمی گوییم این را از نوشته می

داریم، و اکنون برخی از این  ھای مورد اعتماد خودشان بیان می کتاب
 نصوص را بنگرید: 

 ÷الد قالنسی نقل کرده که گفت: به ابا عبداللهکلینی در کافی از خ
دھد، من باید چکار  رسم با من دست می گفتم: به شخصی در حال ذمه می

کنم؟ گفت: دستت را با خاک و دیوار پاک کن، گفتم: ناصبی چطور؟ گفت: 
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  ١باید آن را بشوئی.
ھا توصیف  بلکه از این ھم تجاوز نموده و اھل سنت را به بدتر از سگ

فصل (ناصب و  ١/١٤٣کنند، فیض کاشانی در کتابش (الوافی)  می
کند که  روایت می ÷ھمنشینی با آن) بیان کرده: ابن یعفور از ابا عبدالله

گفت: با آب چاھی که آب چرک حمام در آن جمع شده باشد غسل مکن، 
گردد  زیرا در آن آب چرک ولدالزنا وجود دارد و آن ھم تا ھفت چاه پاک نمی

 باشد.  ن آب چرک ناصبی ھست که او از ھر دو بدتر میو در آ
خداوند مخلوقی را بدتر از سگ نیافریده است و ناصبی نزد خدا از سگ 

 باشد.  تر می ارزش ھم بی
) جزء دوم ص األنوار النعمانیةنعمت الله الجزائری در کتاب خویش (

است، و پلید است و از یھودی و مسیحی و مجوسی بدتر  ٢گوید: او می ٣٠٦
باشد، و در ھمان صفحه  نیز او به اجماع دانشمندان امامیه کافر و کثیف می

گوید: و دانشمندان در باب طھارت و نجاست و کفر و  کند و می اضافه می
ایمان و درستی و یا نادرستی ازدواج برناصبی با توجه به این معنی حکم 

 اند.  داده و ابواب را تنظیم نموده
و شاید چنین به نظر بعضی از خوانندگان برسد که آن سخنان از غاله 

شیعیان نیست و اینکه  عقیدۀگر  شیعه صادر شده است و این قول، جلوه
شیعیان قرن بیستم در این نظریه در رابطه با اھل سنت با پیشینیانشان 

 اختالف نظر دارند. 

                                           

، و کاشانی در (الوافی) ٧/٢٥٢ھا، و الشافی  فصل سالم کردم بر ملت ٢/٦٥٠الکافی  -١
فصل پاک سازی و تطھیر از تماس حیوانات، پس نگاه کن ای برادر خواننده  ٢/٤٤٣

 دھند.  که چگونه مسلمان سنی را در ردیف حیوانات قرار می
 یعنی ناصبی.  -٢
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رد که به حقیقت دا گویم: این سخن را تنھا کسی ابراز می ولی من می
گاھی ندارد، بدین دلیل که   عقیدۀمذھب اھل تشیع از حیث اصل و منھج آ

ایشان از زمانی که بزرگترین رئیسشان عبدالله بن سبأ سنگ بنیادین آن را 
قرار داده تا به امروز تغییر نکرده است. و آنچه در کافی آمده که یکی از 

 دوازده امامی است کافیست. ھای موثق و مورد اعتماد ھمگی شیعیان  کتاب
اھل تشیع در مورد اھل  عقیدۀو فرض بر اینکه صحت این قول نمایانگر 

شخصیت خمینی رھبر انقالب ایران چیست  دربارۀسنت نیست، پس سخن 
باشد، او از دیدگاه اھل تشیع نائب و  ترین شخصیت در آن می که برجسته

ھا و  باشد و یکی از آیت الله ای که چشم به راه آن ھستند می جانشین افسانه
 مراجع بزرگ و مورد اعتماد ایشان است. 

دارد بلکه اعتقاد بدان را بر مقلدینش  خمینی این عقیده را مقرر می
زنیم بلکه این  بافیم و به وی افترا نمی نماید. و ما بر وی دروغ نمی واجب می

یدان وی نقل ھای مورد اعتماد پیروان و مر عقیده را از دو کتاب از کتاب
 نمائیم.  می

فصل بیان نجاسات: و اما نواصب و  ١١٨یک: تحریر الوسیله جلد اول ص 
خوارج خداوند متعال لعنتشان کند ھر دو گروه پلیدند، بدون بستگی این 

  ١گردد. موضوع به اینکه جحود ایشان به انکار رسالت بر می

                                           

سیله امامت و والیت او را مجازات نماید، آنچه در خور شأن وی است خداوند به و -١
ھا  چون نزد اھل سنت یک حدیث ھم درباره تثبیت امامان دوازده گانه و عصمت آن

به اثبات نرسیده است، که این مورد نظر وی است، و اما اینکه بر اھل سنت افتراء 
التر کنند، اھل سنت با را انکار می ج کند مبنی بر اینکه آنان رسالت محمد مصطفی

ھایشان بھترین گواه بر این حقیقت ھستند، و دوستی با  از این افتراھاست و کتاب
باشد، و اما گستاخی کردن بر  ھای ایمان می نزد ایشان از نشانه ج اھل بیت پیامبر

از عادات شیعیان است، و این گستاخی بر زبان شخص  ÷خاتم انبیاء و مرسلین
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برتری داد، و آن ھم در  ج ا بر رسول اکرمخمینی آمد ھنگامی که مھدی افسانه ر
 ١٤٠٠ای، در پانزدھم ماه شعبان سال  موقع برگزار کردن جشن میالد مھدی افسانه

ھای خبری آن را بازگو نمودند، و از سوی حکومت ایران تکذیبی برای  . ق. و آژانس ھ
ران ھمگی ھایی که خمینی بر زبان راند صادر نشد، آنجا که گفت: پیامب بیھوده گویی

اند، و حتی  ھا موفق نشده اند، ولی آن ھای عدالت در جھان آمده به خاطر ترکیب پایه
که خاتم االنبیاء است و برای اصالح بشریت و اجرای عدالت  ج پیامبر اکرم محمد

ارسال گشته، در دوران خود به پیروزی در این مورد دست نیافت، و آن کسی که در 
ھای عدالت را در اطراف و اکناف جھان تحکیم  و پایهشود  این میدان پیروز می

کند ھمان امام مھدی موعود  ھا را اصالح می روی بخشد، و انحرافات و کج می
ای با  ، جانمان به فدای ایشان، مسأله÷باشد، و مسأله غایب شدن امام مھدی می

به جز وی آموزد، از جمله اینکه: در دنیا  ارزش است که چیزھای زیادی را به ما می
شود و خداوند متعال وی را  کسی برای اجرای عدالت به معنی حقیقی آن یافت نمی

عدالت و داد  ÷ای به خاطر بشریت باقی گذاشته است، امام مھدی به عنوان ذخیره
کند، و پیروز خواھد شد، و انبیاء و اولیاء به سبب  پروری را در سراسر دنیا منتشر می

اند بدان تحقق بخشند، و علتی که  شان بوده نتوانستهمشکالتی که بر سر راه ای
را طوالنی نموده این  ÷م مھدیخداوند پاک و منزه و متعال بخاطر آن عمر اما

است که در میان بشریت کسی وجود نداشته که بتواند چنین کار بزرگی را انجام 
به خاطر  در محقق نمودن آنچه که ÷دھد، حتی انبیاء و اولیاء و نیاکان امام مھدی

پیوست، برای  به جوار پروردگارش می ÷اند و اگر امام مھدی اند پیروز نشده آن آمده
ھا کسی وجود نداشت، امام  بر پایی عدالت و اجرای آن در دنیا، در میان انسان

به عنوان ذخیره برای انجام این وظیفه باقی مانده است، و بدین علت  ÷مھدی
ھای مسلمین و بزرگترین  از بزرگترین جشن جشن میالد وی جانمان فدایش باد

کند، و بدین  باشد، چه او زمین را از دادپروری و عدالت پر می جشن برای بنی آدم می
بزرگترین جشن بشریت است،  ÷خاطر واجب است که بگوییم جشن میالد و مھدی

 تا جایی که گفته است: این عید که عید بزرگیست به نسبت مسلمانان از جشن میالد
 بزرگتر است.  ج پیامبر
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: اما نواصب و خوارج لعنت خداوند متعال بر ٥٢االحکام ص  ةدوم: زبد
 پلید و کثیفند. ھا  آن آنان باد ھر دوی

و با توجه به اعتقاد اھل تشیع به این قضیه، شاه عباس صفوی جنایتکار 
جایی برای قضای حاجت (دستشویی) قرار داده  /از قبر امام ابو حنفیه

سماعیل از او سبقت گرفته است است و در این جنایت پدر بزرگ وی شده ا
ھای امام ابو حنیفه را بیرون آورده و سگی سیاه رنگ  ھنگامی که استخوان

 گذاشته است. ھا  آن را در جای
نقل کرده و  ٢/٣٢٤) األنوار النعمانیةالجزائری این را در کتابش (

گوید: فرمانروای بزرگ، شاه عباس اول ھنگامی که بغداد را فتح نمود امر  می
کرد که قبر امام ابو حنیفه، به دستشویی تبدیل گردد، و دو قاطر را وقف 

را در آغاز بازار مھار کرده و به چیزی ھا  آن شرعی کرد و دستور داد که
ببندند تا اینکه ھر کس خواست قضای حاجت کند بر آنان سوار شده و برای 

خدمتگزار قبر انجام دادن قضای حاجت به قبر امام ابو حنیفه برود، و روزی 
او را احضار کرد وبه وی گفت: در این قبر چه چیزی ھست که آن را خدمت 

باشد؟ پس او گفت:  کنی در حالی که ابو حنیفه حاال در پایین دوزخ می می
در این قبر سگ سیاھی وجود دارد که پدر بزرگ تو شاه اسماعیل ھنگامی 

نیفه را بیرون آورد و ھای ابو ح که قبل از تو بغداد را فتح کرد استخوان
 گذاشت من خدمتگزار آن سگ ھستم. ھا  آن سگی سیاه رنگ در جای

                                                                                           
باشد؟ آیا آن کسی  و پس از این مزخرفات کدام یک از دو گروه به امنیت سزاوارتر می

ای را قرار  نھد؟ یا کسی که افسانه را دوست دارد و به وی ارج می ج که پیامبر اکرم
 داند؟  دھد که وی را از تمام بنی آدم برتر می می
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 » باشد مخالفت با اهل سنت از نظر شیعیان واجب می«
از دید ھمگی اھل تشیع مخالفت با اھل سنت در اخبار و روایات، چه 

آید، حتی مقیاس درستی  رسد به عقائد، از مسائل قطعی و مسلم به شمار می
 ر روایتی نزد شیعیان اینست که مخالف باور اھل سنت در آن مورد باشد. ھ

ھای  داریم و نیز آن را از کتاب و ما این را کور کورانه عرضه نمی
کنیم، بلکه آن را از کتاب یکی از دانشمندان شیعیان  گذشتگان نقل نمی

نمائیم، آن کسی که نزد ایشان به نائب مھدی موعود  رافضی ارائه می
باشد: او  ھای ایران می ترین شخصیت آیت الله شود و برجسته امگذاری مین

آیت الله خمینی است، وی به قصد شرح و توضیح سبب ضرورت این 
کند که گفت:  گوید: ابی اسحاق ارجانی بصورت مرفوع روایت می مخالفت می

 گوید امر دانی چرا به مخالفت آنچه که عامه می گفت: آیا می ÷ابو عبدالله
دانم، گفت: ھر چیزی که علی به خاطر خدا بدان حکم  اید؟ گفتم: نمی شده
داد، عوام با وی مخالفت نموده و برای ابطال دستور وی به غیر باور او  می

کردند که  چیزی سؤال می دربارۀشدند، و آنان از امیر المؤمنین  معتقد می
کرد،  نظر میاظھار ھا  آن دانستند نظر او چیست، پس ھر وقت برای نمی

نمودند تا اینکه آن را بر مردم  ایشان نزد خودشان خالف آن رأی را اخذ می
 . ١مشتبه گردانند

 ۀپس به نظر خمینی و کسانی که ھمانند وی ھستند و دین تحریف گشت
 دربارۀ ساز امام علی شاو را دارند سبب این مخالفت اینست که اصحاب 

دادند، و بدین  کردند، سپس خالف آن را قرار می مشکالت خود طلب فتوا می

                                           

 . ٨٢خمینی ص  –التعادل والترجیح  -١
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کند مگر بر حسب  علت روایت اھل تشیع با روایت اھل سنت موافقت نمی
 تقیه که شرح و توضیح آن خواھد آمد. 

براساس کینه و  ج با پسر عمو و داماد رسول خدا شبر خورد اصحاب 
شیعیان آن را اینگونه به تصویر  مۀھنفرت نبوده ھمانطور که خمینی و 

دادند، و  کشد، بلکه ایشان در بعضی اوقات علی را بر خودشان برتری می می
اھل تشیع حقایق تاریخ را زیرورو کرده و با قلم کینه و نفرت آن را 

اند، آن ھم برای این بزرگانی که ارحام مجوس و غیر آنان از اینکه  نگاشته
دانم  اند؛ و من نمی آورند، عقیم و نازا گشتهامثال ایشان را به وجود 

و  ج از نظر اھل تشیع چه جنایتی را بزرگتر از یاری دادن پیامبر شاصحاب
کنی  انتشار نمودن اسالم و فدا کردن مال و جان خود برای آن و ریشه

اند که خمینی که یکی از نوادگان  کافران و خاندان مجوسی مرتکب شده
تحریف کردن شرح حال این  ۀو خواسته است به واسطآید  آنان به شمار می

ھا  بزرگان انتقام پیشینیان خود را بگیرد، ولی ھر چه باشد پارس کردن سگ
 رساند.  ھرگز به کاروان در حال حرکت زیانی نمی

ھا  آن یادھا و کسانی که پیوسته از  تاریخ بر خالف میل مجوسی
نمایند، مواضع درخشانی را  سرگذشت ایشان را بازگو میشوند،  خشمگین می

اند برای  اتخاذ کرده ج در دفاع از اسالم و رسول الله ج که یاران رسول خدا
گری را  که شیعها آور کسانی ر ما ثبت و ضبط نموده است، و نیز مواضع شرم

سرپوشی برای لطمه زدن به اسالم و پیامبر و مردان آن به کار  به عنوان
 کرده است. اند برای ما بایگانی  برده

وضعیت روایات وارده راجع به  دربارۀگوید: بحث دوم  و ھمچنین می
 اند:  باشد، و آنھم نیز دو دسته مخالفت عامه (اھل سنت) می
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 . ١آنچه در خصوص دو خبر متعارض وارد شده است اولی:
گردد و به صورت  آنچه از آن لزوم مخالفت با عامه نمایان می دوم:

 تی که با آنان موافق باشد. عمومی رھا کردن روای
 اول:  از جمله دستۀ

گوید: اگر آن  کتاب مصححة عبدالرحمن بن ابی عبدالله است و در آن می
مطلب را در کتاب خداوند نیافتید آن را بر اخبار عامه عرضه دارید آنچه که 

باشد آن را رھا کنید و آنچه که با اخبار ایشان در تضاد ھا  آن موافق اخبار
 باشد بدان عمل نمائید. 

از رساله القطب نیز با سندی مرسل روایت کرده و او از حسن بن ری 
گفت: ھر وقت دو حدیث بر شما ارائه  ÷کند که گفت: ابو عبدالله نقل می

 د. گردید آنچه را که مخالف قوم (اھل سنت) باشد انتخاب نمائی
و دوباره از آن رساله با اسناد خود و او از حسن بن جھم روایت کرده که 

ای  گفتم: آیا در آنچه از جانب شما به ما رسیده چاره ٢صالح بندۀگفت: به 
ای  جز خضوع و تسلیم در برابر شما داریم؟ گفت: خیر، به خدا سوگند چاره

شود  چیزی روایت می ÷جز تسلیم برای ما ندارید، پس گفتم: از ابا عبدالله
را بپذیریم؟ گفت: ھا  آن گردد کدام یک از و در جایی دیگر خالف آن نقل می

آنچه را که مخالف قوم (اھل سنت) است قبول کن و آنچه را که موافق قوم 
 باشد از آن اجتناب و دوری گزین. 

                                           

مراجعه کن، و تا اینکه شخصیت  ٢٧به کتاب ما (موقف الخمینی من أھل السنة) ص  -١
 او را بشناسی. 

تا بدانی که  ٢٧ص  »موقف الخمینی من أھل السنة«نگا: کتاب نویسنده را بنام  -٢
 کیست. »بنده صالح«منظور از 
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گوید: بدیھی است که  و خمینی بر روایت گذشته تعلیق نموده می
خبار بر اینکه مخالفت با عامه در دو روایت متضاد رجحان روشنی داللت ا

ھا  آن دارد با اینکه سند یکی معتبرتر باشد، بلکه با وجود صحت یکی از
ظاھرًا و معروف و مشھور بودن محتوی آن در میان اصحاب بلکه با اینکه در 
تمامی ابواب فقه و سنت فقھاء ترجیح یافته و معمولی و شایع گشته در 

 . ١عموم باشدمیان 
و ترجیح یکی از اخبار متعارض به باور اھل تشیع با مقیاس مخالفت با 

ناسازگاری و ناموافق بودن دالیل احکام و عقائد  نتیجۀاھل سنت، تنھا 
باشد، چه برخورد و تضاد اخبار، موجب اختالف در مدلول روایات  ایشان می

رفتن آن چیزیست که ترین راه حل به نظر آنان ھمان پذی شود، و ساده می
 مخالف اھل سنت باشد. 

 گوید:  و دوباره می
 دوم:  و از دستۀ

کند که گفت: به امام  از عیون با سند خود از علی بن اسباط روایت می
دانم و در شھری که  آید و من آن را نمی ای پیش می گفتم: حادثه ÷رضا

پس   نمایممن ھستم از پیروان شما کسی آنجا نیست که از وی طلب فتوی 
باید چه کار کنم؟ گفت: نزد فقیه شھر برو و از وی در خصوص کارت طلب 
فتوی کن، اگر برایت به چیزی فتوی داد بر خالف آن عمل کن، چه حق در 

 باشد.  آن می
گوید: مورد این کار، صورتی اجباری و  خمینی آن را تفسیر کرده و می

ست، فلذا وی را به سوی ناچاری و ناھمواری راه به سوی حق و واقعیت ا

                                           

 . ٨٣مصدر گذشته ص  -١
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 . ١راھی راھنمائی کرده که در ھنگام بسته بودن راه واقعی، بدان باز گردد
نزد فرد شیعی در حالی که در  پس راه شناخت احکام شرعی صحیح
وی باشند، اینست که از  عقیدۀمکانی باشد که مردمان آنجا مخالف 

اید: چه حق در دانشمندان آنجا طلب فتوی کند و بر خالف فتوی عمل نم
 باشد.  خالف آن می

و خمینی و ھمۀ شیعیان معتقدند که اگر از امام معصوم فتوایی صادر 
گردید و موافق نظر اھل سنت بود فتوای او به خاطر تقیه بوده است بدین 
علت که امامان معصوم و اھل سنت با ھم در تضاد ھستند و به ھم پیوستگی 

د عدم اجتماع شب و روز و گمراھی و غیر ممکن است، ھماننھا  آن میان
 ھدایت. 

 گوید:  و در این رابطه خمینی می
روایت کرده که گفت: آنچه را که از من  ÷عبید بن زراره از ابا عبدالله

ای که با سخن مردم (اھل سنت) شباھت دارد در آن تقیه ھست، و  شنیده
ای در آن وجود  ای و مشابه سخن مردم نیست تقیه آنچه را که از من شنیده

 ندارد. 
رسد که مقصود وی  خمینی آن را تفسیر کرده به اینکه: بعید به نظر نمی

م در آراء و اھواء ایشان مانند اعتقاد به جبر و قیاس و شباھت با سخن مرد
 .٢فتاوای باطل معروف از طرف آنان مانند باور به عول و تعصیب باشد

شود مگر اینکه با اھل سنت  ایمان شیعی کامل نمیھا  آن و از دید
مخالفت نماید و در غیر این صورت مجرم و گناه کار است و اعتقادش ناقص 

گوید: و اما قول او در روایتی که گفته است: شیعیان ما  ی میو ناتمام. خمین

                                           

 . ٨٣ھمان: ص  -١

 . ٨٢ھمان: ص  -٢
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کنند و با  پذیرند و به قول ما عمل می کسانی ھستند که والیت ما را می
 ورزند، کسی که این طور نباشد از ما نیست.  دشمنان ما مخالفت می

بر طبق آن عمل ھا  آن گوید: آنچه که و نیز قول او در روایتی دیگر که می
باشید. و نیز آنان به موجب چیزی که شما از  نند شما بدان معتقد نمیک می

مخالفت کنید چون ایشان ھا  آن نمایند، پس با آن برخوردار ھستید عمل نمی
فھمند، پس ظاھر این دو قول  از دین حنیف و پاک و اسالم چیزی نمی

و  امامت قضیۀمخالفت یا اھل سنت در رابطه با اعتقاد ایشان و در مورد 
  ١باشد. آنچه بدانھا ارتباط دارد می

پندارد اھل سنت به ھر چیزی  اینست که خمینی میھا  این و بدتر از
 روی آورند، آن چیز باطل و یاوه است، خواه عبادت باشد و یا غیر آن. 

گوید: اگر  گوید: و اما قول او در صحیح اسماعیل بن بزیع که می و می 
 آورند از آن چیز پرھیز کن.  می مردم را دیدی که به چیزی روی

ھا  آن مند بودن اھل سنت به چیزی و مصر بودن اینست که عالقه ۀنشان
بر آن بر بطالن آن چیز داللت دارد، و به ھر حال شکی نیست که مخالفت با 

 . ٢ھای ترجیح در باب تعارض است عامه از روش
م و عمل پس تمسک جستن اھل سنت به کتاب خداوند مھربان و واالمقا

دوستی  ۀاز دیدگاه کسانی که خود را در جام ج کردن به سنت پیامبر خدا
زنند  طعنه می ج اند در حالی که به خدا و رسول خدا با اھل بیت پیچیده

 باشد.  باطل و یاوه می
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گوید: حاصل  بحث گذشته را بیان دارد، پس می چکیدۀخواھد  سپس می
تمام آنچه از اول بحث تا اینجا بیان داشتیم اینست که آنچه رجحان دارد و 

 شود:  آن آمده در دو امر خالصه می دربارۀنصی 
 . ١موافقت با قرآن و سنت و مخالفت با عامه (اھل سنت) است

تعارض روایات) تنھا گوید: در حقیقت روشن شد (که در باب  و دوباره می
روایتی قابل قبول و مرجح است که با کتاب (قرآن) موافق، و با عامه (اھل 

ای ثابت و  توانند گزینه سنت) مخالف باشد، بنابراین ھر یک از آن دو می
دھنده به دست دھند، آن ھم بخاطر انتشار آن، یا به نفع و جھت  ترجیح

 را بر جھت خود بکشد.  آنھا  آن خویش و امکان دارد که ھر یک از
ابن سبأ برای ما بیان نکرده که قرآن چیست و سنت کدام، آیا آن  ۀنو

که عقائد اھل  ج سنت ھمان سخنان و افعال و تقریرات رسول خداست
ھای زراره و جعفی و غیر  کنند، یا دروغ پردازی تشیع را نابود و متالشی می

کنند و ملحدان  معاش میگری امرار  شیعه ۀایشان از کسانی که به واسط
 پرست است.  نژاد

و امیدوارم ای برادر خواننده، بیان وجوب مخالفت میان اھل سنت و 
شیعیان را بر تو طوالنی نکرده باشم، و حاال سخن خود را با کالم شیخ 

 ٢گوید: ایشان رسانم آنجا که می به پایان می / محمد بن عبدالوھاب
و  ج رسول الله عقیدۀآن کسانی که مخالفت با اھل سنت و جماعت را، 

اند، اھل  اصحاب وی را داشتند به عنوان اصلی برای نجات خویش قرار داده
اند. و ھر چیزی را  آن را رھا کردهھا  آن سنت ھر چیزی را انجام داده باشند
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اند، پس با این کار خود مستقیمًا از  ترک کرده باشند آنان بدان عمل نموده
 د. ان دین خارج گشته

اند که این  شیطان ایشان را اغوا نموده و به آنان امال کرده و مدعی شده
 ج باشد، در حالی که پیامبر خدا ناجیه می ۀفرق ۀمخالفت عالمت و نشان

نجات یافته عموم مؤمنان و معتقدان به آنچه من و یارانم بدان  ۀفرموده: فرق
 باشند.  باور داریم می

ھا  آن نگریست، ھر کدام ازھا  آن دات و اعمالھا و اعتقا پس باید به گروه
گیرد، و اھل  ناجیه قرار می ۀو یاران او موافق باشد داخل فرق ج با پیامبر

کنند، ھمانطور  و آثار اصحاب او پیروی می ج سنت ھستند که از آثار پیامبر
نگرد پوشیده نیست، پس  که بر ھیچ منصفی که با چشم حق و راستی می

ھای نجات در ایشان  نجات یافته باشند و نشانه ۀآنان سزاوارترند که فرق
نمایان است، چه آنان ھمچنان بر دین خدا بدون تحریف، استوار و پا بر جا 

در بیشتر جاھا ظھور یافته است و ھا  آن ھستند، و مذھب و شوکت
ھا  آن دانشمندان پژوھشگر و محدثین و اولیاء و صالحان زیادی در میان

ھا از والیت و دوستی با پروردگار  وجود داشته است، در حالی که رافضی
اند و ھرگز کسی نشنیده که یک ولی در میان ایشان موجود  بھره بوده بی

 . ١بوده باشد
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گویند اهل سنت خداوند متعال را  شیعیان می«
 »شناسند نمی

 روایت نموده است:  ١/١٨٠کلینی در کافی 
به من گفت: تنھا کسی خدا را پرستش  ÷گوید: ابو جعفر ابو حمزه می

ای  گونه شناسد وی را به کند که او را بشناسد، اما کسی که خدا را نمی می
شناخت خدا چیست؟  نماید، گفتم: ای جانم به فدایت اشتباه پرستش می

و پیروی از  ÷و دوستی با علی ج گفت تصدیق خداوند عزوجل و رسول او
و بیزاری جستن به خدا از دشمنان ایشان، اینگونه  ÷او و امامان ھدایت

شود. و از عمرو بن ابی مقدام و او از جابر روایت  خدای عزوجل شناخته می
نھا کسی خداوند گفت: ت شنیدم که می ÷کرده که گفت: از ابا جعفر

شناسد که به ھمراه شناخت خدا امام خویش را از میان ما  عزوجل را می
اھل بیت بشناسد و کسی که خداوند عزوجل و امام خود را از اھل بیت 

کند و به خدا  شناسد و پرستش می نشناسد بدین ترتیب او غیر خدا را می
  ١سوگند در گمراھی قرار دارد.
شناسد  نسان خداوند پاک و بلند مرتبه را نمیپس به اعتقاد روافض، ا

مگر ھنگامی که از امامان دوازده گانه پیروی کند و معتقد باشد که خداوند 
تبارک و تعالی اطاعت از آنان را بر مردمان فرض نموده است، و ایشان آن 

.... الخ و با این ھا  آن ... وھا  آن باشند که باید از آن داخل شد، و دری می
شناسند بدین علت  س اھل سنت آن طور که سزاوار خداست وی را نمیمقیا

که آنان چنین اعتقادی ندارند و امامت کسانی که به گمان روافض امام 
ھستند نزد ایشان ثابت نشده است ... در حالی که اھل سنت محبتی کامل 
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در دل دارند، و آنان را از حیث ارج  شو احترامی زیاد برای تمامی اھل بیت
دھند. اما اینکه  باشند قرار می نھادن و محبت در مقامی که در خور آن می

ایشان را از سطح بشریتشان باالتر ببرند این سرشت کسانی نیست که از 
 اند. پاک اسالم نوشیده ۀسرچشم

 »شیعیان و نکوهش اهل سنت در تفسیرهایشان«
و  ساند که اعتراف به امامت علی تقریر نمودهشیعیان دوازده امامی 
اند و وابستگی به محبت و دوستی ایشان، و کینه  امامانی که پس از وی آمده

اصلی از اصول ایمان و اعتقاد  ھا، آن و دشمنی با مخالفین و دشمنان
ای که ایمان شخص درست نیست مگر اینکه چنین باوری  باشد، بگونه می

ا وجود اینکه به اصول دیگر اعتراف نماید؛ آنان برای وی حاصل گردد، ب
ھمچنین وجوب اطاعت از امامان و باور به برتری و مزیت ایشان را بر ھمگی 

را مقرر داشته و سپس به بافتن ھا  این اند، امامیه تمام مخلوقات اثبات کرده
پردازد، بلکه بر این  می  نصوص قرآن بر آنچه که نصب نموده و مقرر داشته

امامان و دوستداران ایشان  دربارۀاند: تمام آیات مدح و ثنا،  و گفته  افزودهھم 
 آیات سرزنش و توبیخ، در رابطه با مخالفین و دشمنان ھمۀاند و  نازل شده

 . ١اند فرود آمدهھا  آن
ھا را از تفسیر آیات نکوھش و  و در این صفحات اندک، برخی از این نمونه

گویند  کنیم که می از تفاسیر ایشان ارائه میمالمت به اعتقاد اھل تشیع 
باشد،  تر اھل سنت می مقصود این آیات ھمان (نواصب) یا به معنی شامل

تفسیر آن آیات مداخله کنیم،  ھا دربارۀ آن بدون اینکه به منھج و خط مشی
والقرآن) که چھارمین کتاب از سلسله  ةچه این را در کتابمان (الشیع
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ایم از خداوند  ی درباره طرز تفکر شیعیان) بیان داشتهھای ھای (بررسی کتاب
 تبارک و تعالی مسئلت داریم که چاپ کردن آن را برای ما میسر گرداند. 

داریم و به  اکنون آنچه را که ما در صدد بیان آن ھستیم عرضه می و ھم
کنیم مگر چیزی که به علت  بر شمردن آن بدون شرح و توضیح اکتفا می

 بودن نیازمند توضیح باشد.  مبھم و مرموز
 فرموده خداوند متعال: 

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل   ]٧: الفاتحة[ ﴾ّلِ�َ لضَّ
 ».ای، و نه راه گمراھان و سرگشتگان نه راه آنان که بر ایشان خشم گرفته«

گوید:  کند و می این فرموده روایت می دربارۀابن ابی عمیر بصورت مرفوع 

این گونه نازل شده است.  ١»غري املغضوب عليهم وغري الضالني«این فرموده: 
و نواصب ھستند و  ٤و فالنی ٣و فالنی ٢گفت: المغضوب علیھم: فالنی

 . ٥شناسند الضالین: شبھه افکنانی ھستند که امام را نمی
 فرموده خداوند متعال: 

نَزۡ�َ  َولََقدۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  ُفرُ يَ�ۡ  َوَما ٖت� َ�يَِّ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  ا  ] ٩٩: البقرة[ ﴾ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  بَِها

ھای روشنی برای تو فرستادیم و جز بیرون روندگان از حق و  گمان ما آیه بی« 
 ».ورزد ھا کفر نمی حقیقت کسی بدان

                                           

 به کتاب ما (الشیعة و تحریف القرآن) نگاه کن.  -١

  باشد. می سمنظورش ابوبکر -٢

  باشد. می سمنظورش عمر -٣

 باشد. می سمنظورش عثمان -٤

، تفسیر صافی ٢٠٢، فصل الخطاب ١/٢٩، تفسیر قمی ١/٥٢تفسیر البرھان بحرانی  -٥
٥٥/١ . 
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نَزۡ�َآ ﴿ گفته است: خداوند متعال فرموده: ÷امام عسکری
َ
َولََقۡد أ

 ھایی دال بر صداقت نبوت بر تو فرستادیم ھا و آیه ، نشانهجای محمد  ﴾إَِ�َۡك 

و براھینی آشکار در خصوص امامت برادر، و وصی، و رفیق  ﴾َ�ّيَِ�ٰٖت� ﴿ و
تو و برادرت شک  دربارۀکفر کسی که  ۀشفیقت نازل کردیم که روشن کنند

داشته باشد، و با دستور و حکم ھر کدام از شماھا به جای پذیرفتن و تسلیم 

ٓ ﴿مخالفت نماید ھستند، سپس فرموده  یعنی به این  ﴾َوَما يَۡ�ُفُر بَِها

إِ�َّ ﴿ ھای دال بر برتری و مزیت تو و علی پس از تو بر تمامی کائنات نشانه
ن از آئین خدا و اطاعت و فرمانبرداری وی یعنی بیرون روندگا ﴾ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 

 . ١نان مسلمانایم در  ا و نواصب شبھه افکنھ ی اعم از یھود
 خداوند متعال:  ۀفرمود

َ�ُ  ۥفَإِنَّهُ  �َل ّلِـِجۡ�ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن قُۡل ﴿ ٰ  ۥنَزَّ ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  بَِك قَلۡ  َ�َ قٗ  �َّ  اُمَصّدِ
ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن ٩٧مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىوَُهدٗ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما َّ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  ّ�ِ

ٰ  �َل وَِجۡ�ِ  ۦَورُُسلِهِ  َ ٱ فَإِنَّ  َل َومِيَكٮ ٰ ّلِلۡ  َعُدوّٞ  �َّ   ]٩٨-٩٧: البقرة[ ﴾فِرِ�نَ َ�
بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد زیرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب «

کند، و  ھای آسمانی پیشین را تصدیق می قرآنی که کتابتو نازل کرده است، 
ھدایت و بشارت برای مؤمنان است، کسی که دشمن فرشتگان و فرستادگان او و 

 ».جبرئیل و میکائیل باشد، چه خداوند دشمن کافران است

گفت: خداوند متعال قوم  ÷گفت: حسن بن علی ÷امام عسکری
ای که حکم خداوند بلند  فرشته یھود را به خاطر دشمنی با جبرئیل ـ آن

مورد  د ـرک  مرتبه را که آنان از آن کراھت داشتند در میان ایشان اجرا می
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و نیز نواصب را به علت ھا  آن نکوھش و مالمت قرار داده است، و دوباره
توزیشان با جبرئیل و میکائیل و فرشتگانی که به خاطر تأیید و نصرت  کینه
اش  ذلیل کردن آنان با شمشیر قاطع و برنده بر کافرین و خوار و ÷علی

 نازل شدند، سرزنش نموده است. 
گفته است (قل) بگو: ای محمد (من کان عدوا لجبریل) از ملت یھود به 

خواست وی را به خاطر  علت نجات دادن بختنصر از دست دانیال که می
ابطه با جنایتی که مرتکب شده بود به قتل برساند تا اینکه حکم خداوند در ر

عذاب قوم یھود به موعد خود رسید و عذابی را که در علم ازلی جریان 
داشت بر آنان فرود آورد، و نیز کسی که دشمن جبرئیل باشد اعم از سایر 

چه خداوند متعال جبرئیل را برای تأیید و  ÷کفار دشمنان محمد و علی
دادن فرستاده است، و کسی که به خاطر پشتیبانی و یاری  ÷نصرت علی

و اجرای حکم پروردگارش در رابطه با  ÷جبرئیل برای محمد و علی
کند باید  گزیند، دشمنی می نابودی دشمنان خدا بدست بندگانی که برمی

ای  بداند که (فإنه) یعنی جبرئیل (نزله) یعنی قرآن را بر قلب تو نازل کرده
ن ھمانند این محمد (بإذن الله) این نزول به امر و دستور خدا بوده است و ای

 گوید:  ی است. که می فرموده

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣مِ�ُ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ُمنِذرِ�نَ ل

 ٖ بِ�ٖ  َعَرِ�ّ   ]١٩٥-١٩٣: الشعراء[ ﴾مُّ
بیم دھندگان باشی با  ۀجبرئیل آن را بر قلب تو فرود آورده است تا از زمر«

 ».زبان عربی روشن و آشکاری
ھای  کتاب«یعنی موافق است با (لما بین یدیه) » کند تصدیق می«(مصدقًا) 

اعم از تورات و انجیل و زبور و صحف ابراھیم و شیث و غیر » آسمانی پیشین
فرموده است: این قرآن نوری آشکار، و  ج ایشان از انبیاء، و رسول خدا
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ای بلند، و درمان شفا بخش، و  حکم، و پیوندی استوار، و مرتبهریسمانی م
او روشنی  ۀباشد، کسی که به واسط بخشش بزرگ، و خوشبختی با شکوه می

گرداند، و کسی که وظایف و کارھایش را با آن  بخواھد خدا وی را منور می
دارد، و کسی که به وی تمسک جوید  منعقد نماید خدا وی را محفوظ می

آن جدا نشود خدا وی را رفعت   دھد، و کسی که از احکام را نجات می خدا او
دھد، و کسی که  بخشد، و کسی که با آن طلب شفا کند خدا او را شفا می می

 کند.  آن را بر چیزھای دیگر ترجیح دھد خدا وی را ھدایت می
سازد، و  و کسی که ھدایت را از غیر آن طلب کند خدا وی را گمراه می

آن را شعار و روپوش خود قرار دھد خدا وی را سعادتمند کسی که 
گرداند، و کسی که آن را امام و مقتدی و معلول منتھی الھی خویش کند  می

ھای پر از نعمت خود و زندگی مطمئن پناه خواھد داد، و  خدا وی را در باغ
بدین خاطر گفته است: (وھدی) یعنی این قرآن ھدایت است (وبشری 

نی در آخرت برای آنان بشارت و مژده خواھد شد، و این ھم للمؤمنین) یع
آورد و  ضعیف را می ۀبدین سبب است که قرآن در روز قیامت، مرد رنگ پرید

ام و  گوید: ای خدایا، روزھا وی را تشنه نگه داشته به پروردگار عزوجل می
 ۀخانوادام و  ام و اشتیاق او را به رحمت تو تقویت کرده شبھا او را بیدار کرده

ام پس بر حسب گمان من و او نسبت به خودت با  او را در مغفرت تو جا داده
فرماید: ملک را به دست راست وی بدھید،  وی رفتار کن، خداوند متعال می

و ماندگاری را در دست چپ وی بگذارید، و او را به ھمسرانش از حورعین 
که ارزش و قیمت آن  ای بپوشید نزدیک گردانید، و پدر و مادرش را با جامه

باشد، تا اینکه مخلوقات به آنان بنگرند و  با دنیا و مافیھا قابل مقایسه نمی
کنند از خویش شگفت  مورد احترام و تکریم قرار دھند، و به خود نگاه می

از کجا به ما رسیده در حالی که ھا  این گویند: پروردگارا شوند و می زده می
 فرماید: و به ھمراه س خداوند عزوجل میاعمال ما بدان نرسیده است، پ
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ای مانند  تاج کرامت را بر سر ایشان بگذارید، که ھیچ بیننده و شنوندهھا  این
اند، و به آنان  نیندیشیدهبیه آن شآن را ندیده و نشنیده و اندیشمندان و 

به خاطر تعلیم دادن قرآن به فرزندتان و نشان دادن ھا  این شود: که گفته می
 ج سالم به وی، و تربیت دادن وی بر محبت و دوستی محمد رسول خداآئین ا

آن ھا  آن و علی ولی خدا، و آموزش دادن وی به دانش و فھم ایشان، چه
والیت  ۀپذیرد مگر به واسط کسانی ھستند که خدا عملی را از ھیچ کس نمی

بین  آنان و دشمنی نمودن با دشمنان ایشان، با وجود اینکه به مقدار آنچه ما
 زمین تا عرش ھست محض رضای خدا طال به عنوان صدقه پخش کند،

شوید، و این است قول خدای  ھایی است که بدان نوید داده می از مژدهھا  این
عزوجل (وبشری للمؤمنین) ھواداران محمد و علی و کسانی که از آنان 

ن اند اعم از جانشینان و اھل بیت ایشان، سپس گفته (من کا پیروی کرده
آن ھا  این عدوا لله) به علت انعام وی بر محمد و علی و اھل بیت پاکشان، و

اند: ما با خداوند وی، که بر  کسانی ھستند که به سبب نادانیشان گفته
کنند عطا نموده است، و کسی که دشمن  محمد و علی آنچه را که ادعا می

بان محمد و جبرئیل است بدین علت که خداوند متعال وی را به عنوان پشتی
علی بر دشمنانشان قرار داده، و نیز پشتیبان سایر انبیاء و مرسلین نموده 
 است. (ومالئکته) یعنی و کسی که دشمن فرشتگان خدا باشد که خداوند

را برای نصرت دینش و تأیید و پشتیبانی دوستانش فرستاده است، و ھا  آن
سبب نصرت و  این سخن برخی از منکرین نواصب است که از جبرئیل به

اند، (ورسله) و کسی که با رسوالن خدا،  دوستیش با علی بیزاری جسته
موسی و عیسی و سایر پیامبرانی که به سوی نبوت محمد و امامت علی 

اند: ما از  اند دشمنی کند، و این ھم قول نواصب است که گفته دعوت کرده
د بیزار و ان آن دسته از پیامبرانی که به سوی امامت علی دعوت کرده

متنفریم، سپس فرموده: (وجبرئیل ومیکائیل) و کسی که دشمن جبرئیل و 
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ھایی است که ھنگام شنیدن  میکائیل باشد، و این ھمانند سخن ناصبی
فرموده  ج اند، پیامبر ای از طرف پیامبر در خصوص علی آن را گفته فرموده

ف چپ وی، است: جبرئیل در طرف راست علی قرار دارد، و میکائیل در طر
و اسرافیل پشت سر وی و ملک الموت در جلوی او و خداوند متعال از باالی 

دھد، بعضی از نواصب  عرش خود نگاه رضایت به وی دارد و یاریش می
اند ما از خدا و جبرئیل و میکائیل و فرشتگانی که در چنین وضعیتی با  گفته
جوئیم، و  میکند تبری  از آن بحث می ج قرار دارند که پیامبر ÷علی

دشمنی ھا  آن با ÷فرموده: کسی که به علت تعصب بر علی بن ابی طالب
کند (فإن الله عدو للکافرین) و با آنان ھمانند برخورد دشمن با دشمنش 

نماید، اعم از نازل کردن مصائب، و تشدید مجازات، و سبب نازل  رفتار می
شدن این دو آیه سخنان دشمنان خدا از قوم یھود و نواصب بود که 

جبرئیل و میکائیل و سایر فرشتگان خدا  دربارۀھا سخنان بدی را  یھودی
تر از این سخنان را راجع به خدا و جبرئیل  گفتند، و نواصب بدتر و زشت می

راندند، اما اقوال بد نواصب بدین  ائیل و سایر فرشتگان خدا بر زبان میو میک
ھنگامی که مدام در مورد فضایل و خصوصیات  ج خاطر بوده که پیامبر خدا

ھا مزیت داده، و از  گفت که خداوند عزوجل وی را بدان سخن می ÷علی
کرد که خداوند متعال اھلیت آن را به وی عطا نموده  شرافتی بحث می
گفت: جبرئیل از جانب خدا به من خبر داده، از  میھا  این است، و در تمامی

گفت: جبرئیل در سمت راست علی و میکائیل در  جمله این سخنان می
کند در  طرف چپ وی قرار دارند، و جبرئیل بر میکائیل فخر فروشی می

واقع شده که سمت راست بر سمت  ÷مورد این که او در سمت راست علی
ت و برتری دارد، ھمانطور که ھمنشین پادشاھی در طرف چپ واقع چپ مزی

کند، و ھر دو بر اسرافیل که پشت سر وی مشغول  شده فخر فروشی می
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خدمت است و نیز بر ملک الموت که در جلو او به خدمت اشتغال دارد 
ھا مزیت دارند،  کنند، چه سمت راست و یا چپ بر این طرف مباھات می

از ھا  آن زمان پادشاه به خاطر نزدیکتر بودن مکان،ھمانند افتخار مال
گفت  ھایش می در برخی از فرموده ج پادشاھشان، و پیامبر خدا

را بیشتر دوست  ÷ای است که علی ترین فرشتگان نزد خدا فرشته برجسته
داشته باشد، و اینکه سوگند فرشتگان در میان خودشان اینگونه است: 

از محمد مصطفی بر تمام مخلوقات برتری سوگند به کسی که علی را پس 
ھا و دربانان آن، ھمانند  دارد، و یک بار فرموده است: فرشتگاِن آسمان

اشتیاق مادری مھربان به فرزند صالح و دلسوزش، پس از دست دادن و به 
دیدار علی بن ابی  ۀخاک سپردن ده تا از فرزندانش، عالقه مند و شیفت

گفتند: تا کسی از جبرئیل و میکائیل  یھستند، پس آن نواصب م ÷طالب
برتری دادن علی و باال بردن ھا  این کند، تمام و فرشتگان دیگر بحث می

کند بدون سایر  منزلت وی است. و خداوند متعال منحصرًا از علی بحث می
مخلوقات دیگر، لذا ما از خدا و فرشتگان و به ویژه جبرئیل و میکائیل که 

دھند تنفر داریم، و نیز از  کائنات برتری می ھمۀعلی را پس از محمد بر 
...  ١جوییم پیامبرانی که برای علی پس از محمد مزیت قائلند بیزاری می

 الخ. 
 خداوند متعال:  ۀفرمود

ْ ٱوَ ﴿ َبُعوا ْ َ�تۡ  َما �َّ َ�ٰ ٱ لُوا ٰ  ِط�ُ لشَّ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َفرَ  َوَما َنۖ َ�ٰ ُسلَيۡ  كِ ُملۡ  َ�َ
َ�ٰ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ْ  ِط�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ  َملََكۡ�ِ ل

َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعّلَِمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَ�ٰ  ُروَت َ�ٰ  بَِبابَِل 
َ
ٰ  أ  فََ�  َنةٞ فِتۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما َ�ُقوَ�ٓ  َح�َّ

                                           

 . ١٣٤-١/١٣٣تفسیر البرھان  -١
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ۖ تَ�ۡ  ۡ ٱ َ�ۡ�َ  ۦبِهِ  ُ�َفّرِقُونَ  َما ُهَماِمنۡ  َ�َيَتَعلَُّمونَ  ُفۡر ٓ  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َمرۡ ل  ّرِ�نَ بَِضا
َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ 

َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  أ ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َما َوَ�َتَعلَُّمونَ  �َّ  َعلُِموا

ٰ شۡ ٱ لََمنِ  ٮ وۡ  َما َس َوَ�ِئۡ  ٖق� َخَ�ٰ  ِمنۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َما هُ َ�َ َ�َ ْ نُفَسُهمۚۡ  ۦٓ بِهِ  ا
َ
ْ  لَوۡ  أ  َ�نُوا

  ]١٠٢: البقرة[ ﴾لَُمونَ َ�عۡ 
خواندند، پیروی کردند.  و از آنچه شیاطین در [عھد] فرمانروایی سلیمان می«

آموختند. و [نیز  سلیمان کفر نورزید بلکه شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می
]  شد. و [آن دو فرشته از] آنچه در بابل بر دو فرشته، ھاروت و ماروت فرو فرستاده

] آزمونی  گفتند: ما تنھا [مایه آموختند مگر آنکه می به ھیچ کسی [جادو] نمی
] از آن دو چیزی  ھستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آن گاه [مردم

اندازند. و آنان با آن به کسی  آموزند که با آن بین شخص و ھمسرش جدایی می می
آموختند به آنان زیان  ر به اراده خداوند. و آنچه را که میزیان رسان نبودند مگ

اند که ھر کس خریدارش  بخشید و به راستی دانسته رساند و به آنان سود نمی می
دانستند، بد چیزی است آنچه  ای ندارد و اگر می باشد در آخرت ھیچ بھره

 ».] آن فروختند خودشان را به [بھای

 گفت:  ÷ه امام صادقدر تفسیرش گفته ک ÷امام عسکری
کنند (الشیاطین علی  و نواصب (ما تتلوا) قرائت میھا  این (واتبعوا) یعنی

اند که سلیمان آن قدرت زیاد را با این جادو و  ملک سلیمان) و گمان برده
اند،  آن از کتاب خدا منع کرده ۀتدبیر بدست آورده است پس آنان را به واسط

و این ھم بدین خاطر است که یھودیان ملحد و ناصبیان ھمکارشان در الحاد 
دینی وقتی که فضایل و خصوصیات علی ابن ابی طالب را از پیامبر خدا  و بی

ھا  آن اند، و از محمد و علی معجزاتی را که خداوند متعال بر دست شنیده
ند برخی از یھودیان و نواصب برای بعضی دیگر ا ظاھر کرده مشاھده نموده

ھا  ھا و تردستی اند: محمد تنھا دنیا طلب است، نیرنگ اند و گفته ابراز داشته
ھایی یاد گرفته و بخشی از آن را به علی نیز آموخته است، او  و جادویی
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خواھد در طول زندگیش بر ما پادشاھی کند و پس از خود سلطنت را به  می
گوید ارتباطی به خدا ندارد، و سخن خودش است و  د، و آنچه میعلی واگذار

خدا رھبری کند. و در  ۀبندگان بیچار ھمۀآن بر ما و بر  ۀخواھد به وسیل می
ھا و اھریمن را زیر  میان مردم سلیمان بن داود تمام دنیا و جنیان و انسان

دانست فرا  دست خود ساخت، و اگر ما ھم بعضی از آنچه که سلیمان می
دارند ما نیز  توانستیم چیزھایی را که محمد و علی اظھار می گرفتیم می می

نمودیم و  دھد برای خود ادعا می ی میانجام دھیم و آنچه را که محمد بن عل
شدیم، پس در آن ھنگام خداوند متعال  نیاز می بی ÷از خضوع برای علی

و نواصب را نکوھش کرده و فرموده است: (نبذوا کتاب الله)  ھا یھودی ھمۀ
دھد (وراء  که به والیت محمد و علی دستور می» کتاب الله را انداختند«

اند و از جادوھایی که شیاطین  عمل ننمودهبدان » پشت سرشان«ظھورھم) 
 . ١اند ... الخ کنند پیروی کرده بر ملک سلیمان قرائت می

 خدا:  ۀفرمود

ِ ٱ ُدونِ  مِن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  َشدُّ  ا
َ
ِۗ  اُحبّٗ  أ َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ َظلَُموٓ  �َّ نَّ  َعَذاَب لۡ ٱ نَ يََروۡ  إِذۡ  ا

َ
ِ  ُقوَّةَ لۡ ٱ أ َّ�ِ 

نَّ  اَ�ِيعٗ 
َ
َ ٱ َوأ   ]١٦٥: البقرة[ ﴾َعَذابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

گزینند و آنان را  ھائی بر می برخی از مردم ھستند که غیر از خدا، خدا گونه«
اند خدا را سخت دوست  آوردهدارند، و کسانی که ایمان  ھمچون خدا دوست می

شد عذابی را مشاھده نمایند که ھنگام  کنند اگر می دارند، آنان که ستم می می
فھمند که قدرت و عظمت ھمه از آن خداست، و خدا دارای  بینند، می رستاخیز می

 ».عذاب سختی است

                                           

 . ١/١٣٦تفسیر البرھان  -١



 ١٢٥  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

خداوند  ۀراجع به این فرمود ÷از جابر روایت شده که گفت: از ابا جعفر

ِ َمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ عزوجل نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  ٱ�َّ
َ
ِۖ أ  ﴾ٱ�َّ

ھستند،  ١سؤال کردم، او گفت: آنان به خدا سوگند، دوستداران فالن و فالن
که آنان غیر از آن امامی که خدا وی را برای مردم به عنوان امام منصوب 

 ، و بدین علت فرموده است: ٢اند کرده، برگزیده

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ ْ ٱ �َّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  �َّ
َ
ةٗ  َ�َا أ   َكرَّ

َ
أ ْ  َكَما ُهمۡ ِمنۡ  َ�َنتََ�َّ ۗ  َ�َ�َُّءوا  لَِك َكَ�ٰ  ِمنَّا

ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  عۡ  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ َ�ٰ أ   ]١٦٧: البقرة[ ﴾�َّارِ ٱ ِمنَ  رِِج�َ بَِ�ٰ  ُهم َوَما ِهۡمۖ َعلَيۡ  ٍت َحَسَ�

داشتیم تا از آنان بیزاری  گویند: کاش بازگشتی به دنیا می پیروان میو «
جوئیم، ھمانگونه که آنان از ما بیزاری جستند، این چنین خداوند کردارھایشان را 

دھد، و آنان ھرگز از آتش دوزخ  زا و اندوھباری نشان ایشان می حسرت ۀبگون
 ».بیرون نخواھند آمد

ن ای جابر به خدا سوگند پیشوایان گفته است: آنا ÷سپس ابو جعفر
 . ٣ظالمان و پیروانشان ھستند

                                           

 . بابوبکر و عمر  -١

را ھمانند خداوند متعال دوست ندارند و من تمام شیعیان را به  شاھل سنت اصحاب -٢
طلبم که مبنی بر ادعای روحانیشان تنھا یک نص را ارائه نمایند، بر خالف  مبارزه می

گاھی ندارد مگر پس از  اھل تشیع که خداوند متعال در اعتقاد ایشان از ھیچ چیزی آ
گ اھی به تمام اشیاء و حتی علم غیب به وقوع پیوستن آن در حالی که امامان را به آ

کند، و اینجا جای  گویند خدا از دستورات ایشان پیروی می کنند، و می توصیف می
شرح و توضیح اعتقاد شیعیان درباره خداوند متعال نیست، و قسمتی از معتقداتشان 

  ایم. را در این رابطه در بحث (إله السنة غیر إله الشیعة) از این کتاب توضیح داده
 . ٢/٣٧٤و الکافی  ٢/١٧٢تفسیر البرھان:  -٣



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ١٢٦

 خداوند متعال:  ۀفرمود

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُ�ۡ  َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱ إَِ�  ِت لظُّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ  ا
وۡ 
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِ�َا لَُ�ٰ ٱ إَِ�  �ُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَ�ُهمُ�ۡ  ُغوُت ل�َّ ْوَ�ٰٓ  ِت� لظُّ

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ    ]٢٥٧: البقرة[ ﴾ِ�ُ
اند ایشان را از  دار کسانی است که ایمان آورده خداوند متولی و عھده«

شود و اما  آورد و به سوی نور حق رھنمون می ھای گمراھی بیرون می تاریکی
و سرپرست ایشانند، آنان را از نور ایمان اند، طاغوت متولی  کسانی که کفر ورزیده

کشانند، اینان اھل آتشند و در آنجا  کفر میھای  بیرون آورده به سوی تاریکی
 ».مانند جاویدان می

گفتم: ما با  ÷از عبدالله بن یعفور روایت شده که گفت: به ابا عبدالله
چرا  مردم معاشرت و آمد و شد داریم و از این بسیار شگفت زده ھستیم که

ھستند  ٢و فالن ١پذیرند و دوستدار فالن کسانی که والیت شما را نمی
، و گروھی که ھوادار شمایند دارای ٣صاحب امانتداری و صداقت و وفاداریند

 ÷؟ گفت: ابا عبدالله٤باشند داری و وفاداری و صداقت نمی چنین امانت
: آن برخاست و نشست و مانند شخصی عصبانی به من رو کرد و سپس گفت

والیت امام ستمکاری برود که از جانب خدا تعیین نشده  ۀکسی که زیر سلط

                                           

 . سابوبکر -١

 . سعمر -٢

شکر و سپاس خداوندی را که این راوی را به سخن در آورده تا فضیلت مردمانی را  -٣

را  ÷بیان دارد که سرپرستی و دوستی بھترین مخلوقات پس از انبیاء و مرسلین
 اند.  پذیرفته

 باشد.  ن میاین ھمان دین و اعتقاد شیعیا -٤



 ١٢٧  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

باشد که از  باشد، دین ندارد، و کسی که مطیع والیت و سرپرستی امامی می
 گیرد.  طرف خدا منصوب گردیده مورد سرزنش قرار نمی

 شوند.  مالمت نمیھا  این دین ھستند و بیھا  آن گفتم:
مورد مالمت و نکوھش واقع ھا  این ین ھستند ود بیھا  آن گفت: آری

دھی  خداوند عزوجل گوش فرا نمی ۀگردند، سپس گفت: مگر به فرمود نمی

ُ ﴿ فرماید: که می ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َءاَمُنوا  ﴾ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ
اعتراف به والیت ھر امام دادگری که از سوی خدا تعیین  ۀیعنی به واسط

را ھا  آن ھای گناھان به سوی نور و روشنایی توبه و مغفرت، گردیده از تاریکی

ِينَ وَ ﴿ و فرموده:، آورد بیرون می ۡوِ�َآؤُُهُم  ٱ�َّ
َ
ْ أ ُٰغوُت َ�َفُرٓوا ُ�ۡرُِجوَ�ُهم  ٱل�َّ

لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ّمَِن  مقصود خداوند به این فرموده تنھا این  ]٢٥٧بقرة: [ال ﴾ٱلظُّ
بر روشنایی اسالم بودند ولی ھنگامی که والیت ھر امام ھا  آن است که

اند، به علت دوستی با آن  ستمگر و تعیین نشده از جانب خدا را قبول کرده
ھای گمراھی رھسپار  امامان از روشنایی اسالم بیرون رفته و به سوی تاریکی

اند که به ھمراه کفار به دوزخ بروند، آنان  ، پس مستوجب این شدهاند گشته
 . ١دوزخیان و بصورت ھمیشگی در آنجا خواھند ماند

 فرماید:  خداوند متعال می

ُهمۡ  تِِهمۡ تَفۡ سۡ ٱفَ ﴿
َ
َشدُّ  أ

َ
م ًقاَخلۡ  أ

َ
نۡ  أ ٓۚ َخلَقۡ  مَّ زِبِۢ  ِط�ٖ  ّمِن ُهمَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا َنا َّ�﴾ 

  ]١١: الصافات[
 ۀوجو کن که آیا آفرینش دوبار منکران بعث و قیامت بگو و از ایشان پرسبه «

ھا و زمین و سایر) چیزھائیی که  تر و دشوارتر است یا آفرینش (آسمان ایشان سخت
 ».ایم ناچیز آفریده بندۀایم؟ ما که ایشان را از گل چس آفریده

                                           

 . ١/٣٧٥و الکافی:  ٣/١٤١تفسیر البرھان:  -١



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ١٢٨

د مؤمن کند که گفت: خداون روایت می ÷عبدالغفار جازی از ابا عبدالله
را از گل بھشت و کافر را از گل دوزخ آفریده است، و گفت: اگر خداوند به 

گرداند، پس ھر چیز  خیر کند بوی او و بدن او را پاک می ۀاش اراد بنده
شناسد و ھر چیز منکر و بدی را بشنود یقینًا  خیری را بشنود حتمًا آن را می

  شمارد. گزیند و آن را ناپسند می از آن دوری می
اند: گل پیامبران، و  گفت: ِگلھا سه گونه و گفت: از وی شنیدم که می

باشد، مگر اینکه پیامبران از خالص آن ھستند  شخص مؤمن نیز از آن گل می
و آنان اصلند و دارای فضیلت و برترند و مؤمنان فرع ایشان ھستند و از گل 

انشان تفاوت و پیروھا  آن اند و خداوند عزوجل میان چسبنده آفریده شده
 گذارد.  نمی

و گفته است: گل ناصبی از نوع گل سیاه و لجن تغییر یافته است، و اما 
یابد و متحول  اند، ایمان مؤمن تغییر نمی مستضعفان از خاک آفریده شده

شود و خداوند در مورد  گردد و اعالن دشمنی ناصبی ھم مبدل نمی نمی
 . ١کند ن رفتار میباشد و به میل خود با آنا ایشان مختار می

 و این فرموده: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِذَا ا ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ۖ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ�ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ُ ٱ َتِحُنوُهنَّ َّ� 

عۡ 
َ
ۖ �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ ارِ� لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  فََ�  ٖت ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنَّ َعلِمۡ  فَإِنۡ  نِِهنَّ  ُهنَّ  َ�  ُكفَّ

َُّهمۡ  ِحّلٞ  ۖ  َ�ِلُّونَ  ُهمۡ  َوَ�  ل   ]١٠: الممتحنة[ ﴾لَُهنَّ
ای مؤمنان! ھنگامی که زنان مؤمنه به سوی شما مھاجرت کردند ایشان را «

گاه تر است، ھرگاه ایشان را مؤمنه یافتید، آنان را  بیازمائید، خداوند از ایمان آنان آ
دان، و آن مردان برای این زنان به سوی کافران بر نگردانید، این زنان برای آن مر

 ».حالل نیستند

                                           

 . ٤/١٦تفسیر البرھان  -١



 ١٢٩  دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت

گفتم:  ÷از فضیل بن یسار روایت شده است که گفت: به ابا عبدالله
گاه دارد که بر  ماست و تنھا اندکی از مردم بصره  عقیدۀھمسرم خواھری آ

به معتقدات ما باور دارند، آیا وی را به نکاح کسی که با او ھم رأی نیستند 
فرماید:  در آورم؟ گفت: خیر، و برکتی در آن نیست، چه خداوند عزوجل می

ارِ لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  فََ� ﴿ زنان مؤمنه را به کافران باز نگردانید، و این  ١﴾ُكفَّ
 خدا:  ۀفرمود

َ�َمن﴿
َ
ٰ  ُمِكبًّا ِ� َ�مۡ  أ هۡ  ۦٓ ِههِ وَجۡ  َ�َ

َ
ن َدىٰٓ أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا ِ� َ�مۡ  أ َ�َ  ٰ  طٖ ِصَ�

سۡ    ]٢٢: الملك[ ﴾َتقِي�ٖ مُّ
تر است، یا کسی که  رود راھیاب آیا آن کسی که نگونسار و بر رخساره راه می«
 ».دارد ایستاده و درست در راه راست گام بر میبر پا 

در مسجد الحرام رفتم  ÷از فضیل روایت شده که گفت: نزد ابی جعفر
و او در حالی که بر من تکیه کرده بود به مردم نگاه کرد و ما بر باب بنی 

شناختند  شیبه بودیم و پس گفت: ای فضیل مردم در جاھلیت که حقی نمی
کردند، ای فضیل به ایشان  و به آیین معتقد نبودند بدین شیوه طواف می

باد، ھا  آن روند لعنت خدا بر می نگاه کن چه آنان ھستند که بر رخساره راه
ایشان مردمانی مسخ شده و نگونساره ھستند، سپس این آیه را تالوت نمود. 

َ�َمن﴿
َ
ٰ  ُمِكبًّا ِ� َ�مۡ  أ هۡ  ۦٓ ِههِ وَجۡ  َ�َ

َ
ن َدىٰٓ أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا ِ� َ�مۡ  أ َ�َ  ٰ  طٖ ِصَ�

سۡ  باشد،  می †و اوصیاء ÷به خدا سوگند مقصود وی علی .﴾َتقِي�ٖ مُّ
 سپس این آیه را تالوت کرد: 

                                           

، و به بحث (شیعیان و ازواج با اھل سنت) از این کتاب نگاه ٤/٣٢٤تفسیر البرھان  -١
 کن. 



 مورد اهل سنت دیدگاه اهل تشیع در    ١٣٠

ا﴿ وۡ  فَلَمَّ
َ
ِينَ ٱ وُُجوهُ  ۡت  َٔ ِسٓ�  َفةٗ ُزلۡ  هُ َرأ َّ�  ْ ِيٱ َذاَ�ٰ  َو�ِيَل  َ�َفُروا  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ

ُعونَ    ]٢٧: الملك[ ﴾تَدَّ
ھای کافران درھم و  را از نزدیک مشاھده کردند، چھره ۀھنگامی که این وعد«

شود، این ھمان چیزی است که خود  گفته میگردد، و بدیشان  زشت می
 ».خواستید می

گفت: منظور وی امیر المؤمنین است، و ای فضیل، تا روز قیامت ھیچ 
پرداز، اما به  کند مگر بدگوی دروغ کس غیر علی را به این نام، نامگذاری نمی

خدا سوگند ای فضیل زیارت کنندگانی خالص برای خدا غیر از شما وجود 
پذیرد، و شما  بخشاید، و آن را فقط از شما می قط گناھان شما را میندارد و ف

 باشید:  مشمول این آیه می

ْ َ�ۡ  إِن﴿ ٓ  َتنُِبوا  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  هُ َ�نۡ  نَ َهوۡ ُ�نۡ  َما �ِرَ َكَبا
دۡ  ُ�مِخلۡ َونُدۡ    ]٣١: النساء[ ﴾اَكرِ�مٗ  َخٗ� مُّ

شما  ۀاید، گناھان صغیر که از آن نھی شدهای بپرھیزید  اگر از گناھان کبیره«
 ».گردانیم ای وارد می زداییم و شما را به جایگاه بزرگوارانه را از شما می

و گفت: ای فضیل، مگر راضی نیستید که نماز را ادا کنید و زکات را 
ھایتان را مھار کنید و داخل بھشت شوید؟ سپس این  پرداخت نمائید و زبان

 آیه را خواند: 

﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  لَمۡ � وٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َّ ْ ُكفُّ يۡ  ا

َ
ْ  ِديَُ�مۡ � �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا  ﴾ةَ لزَّ

  ]٧٧: النساء[
شد دست از جنگ بردارید و نماز را  بینی کسانی که بدیشان گفته می آیا نمی«

 ».برپا دارید و زکات مال را بدر کنید
 . ١گیرد آیه شما را در بر میو گفت: به خدا سوگند این 
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 قول خداوند متعال: 

  ]٤ ،٣: الغاشیة[ ﴾َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص  ٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿
دائمًا خواھند کوشد و رنج خواھند کشید، به آتش بس سوزان و گدازان «

 ».دوزخ در خواھند آمد و خواھند سوخت

گفت: ھر  شنیدم که می ÷گوید: از ابا عبدالله عمرو بن مقداد می
عاملة شود، ( ناصبی اگر ھم پرستش و کوشش کند این آیه شامل وی می

 . ١شود رود و نابود می ) و ھر ناصبی کوشا اعمالش از بین میناصبة
روایت کرده که گفت: برای ناصبی اھمیتی ندارد  ÷حنان از ابا عبدالله

نماز بخواند و یا زنا کند، و این آیه در رابطه با ایشان نازل گشته است 

 . دائمًا خواھند کوشید و رنج خواھند کشید. ٢﴾نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿
 خداوند متعال است:  ۀو این فرمود

نَذرۡ ﴿
َ
يٰ  �نَارٗ  تُُ�مۡ فَأ ٰ يَۡص  َ�  ١٤تَلَظَّ ٓ لَٮ  ٱ إِ�َّ  َها

َ
ِيٱ ١٥َ� شۡ ۡ� َب  �َّ ٰ  َكذَّ  ﴾َوتََو�َّ

  ]١٦-١٤: اللیل[
کشد،  شود و زبانه می ور می دھم که شعله من شما را از آتش ھولناکی بیم می«

ھا، ھمان کسی که حق  ترین انسان سوزد مگر بدبخت شود و نمی بدان داخل نمی
 ».کند پشت میمانی سکند و به آیات آ را تکذیب می

در مورد این فرموده: (فأنذرتکم  ÷عبدالرحمان بن کثیر از ابا عبدالله
ای ھست که در آن آتش  نارًا تلظی...) روایت کرده که گفت: در دوزخ دره

، آن کسی که ٣سوزد مگر فالن شود و نمی وجود دارد، بدان داخل نمی
تکذیب کرد و از والیت وی  ÷را در سخنانش در مورد علی جپیامبر
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ھا با ھم تفاوت دارند، ھر اندازه آتش در آن  ب نمود، سپس گفت: آتشاجتنا
 .١دره باشد برای نواصب مھیا گشته است

 » یاری رساندن شیعیان به کفار بر علیه اهل سنت«
 ÷از مسلم مولی ابو الحسن ٢٥٥شیخ مفید در (االختصاص) ص 

روایت کرده که گفت: مردی از ابو الحسن سؤال کرد و به وی گفت: ملت 
ھا رفتید به شما اجازه  ؟ به وی گفت: اگر نزد ترک٢ھا ترک بھترند یا این

کشتن ی دھند که به آئینتان رفتار نمائید؟ مسلم گوید: گفتم: نه بلکه برا می
 کنند. یما تالش م

ردند شما ھم به ھمراه ایشان پس ابوالحسن گفت: اگر به نواصب حمله ک
 را بر علیه آنان یاری رسانید.ھا  آن ور شوید یا بر آنان حمله

پس حمایت از کفار بر علیه اھل سنت به اعتقاد شیعیان از واجبات 
است، چه عمل کردن به دستور امام معصوم بنا بر باور ایشان واجب 

 باشد.  می
از کفار بر ضد اھل سنت ثبت ھای شیعیان را  و تاریخ ھم برخی از حمایت

و بایگانی نموده است، و در این رابطه شیخ االسالم ابن تیمیه (رحمه الله) 
ھا بزرگترین اھل ھوی و ھوس از حیث نادانی و ستم  گوید: و رافضی می

باشند با بھترین دوستان خدا پس از پیامبران از پیشتازان نخستین  کاری می
اند، و یار  به نحو احسن از ایشان پیروی کردهکه  ش اعم از مھاجرین و انصار

ھا و نصاری و بت پرستان و  و یاور کفار و منافقین ھستند اعم از یھودی
دینان مانند نصیریه و اسماعیلیه و غیر ایشان از گمراھان، اگر دو دشمن  بی
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بر سر پروردگارشان با ھم در افتادند، و مردم در خصوص آنچه که پیامبران 
با ھم اختالف پیدا کردند، بعضی از آنان بر آن ایمان آورده و برخی  اند آورده

اند، خواه این اختالف قولی باشد و یا عملی مانند  نیز بدان کفر ورزیده
بینی که آنان مشرکین  ھای میان مسلمانان و اھل کتاب و مشرکین می جنگ

ر که دھند، ھمانطو و اھل کتاب را بر علیه مسلمانان اھل قرآن یاری می
اند، مانند: یاری دادن  افرادی از ایشان بیش از یک بار به این کار اقدام نموده

ھا و دیگران، علیه مسلمانان در خراسان و عراق و الجزیره و شام و مصر  ترک
و جاھای دیگر، و حمایت از نصاری بر ضد مسلمانان در شام و مصر و مناطق 

یدادھایی ھستند که در قرن دیگر در مبارزات متعددی که از مھمترین رو
اند، چه ھنگامی که کفار ترک (مغول)  چھارم و ھفتم برای اسالم پیش آمده

شماری را از مسلمین به قتل  به مناطق اسالمی ھجوم آوردند و تعداد بی
گاھی دارد، روافض از تمام مردم بیشتر ھا  آن رساندند، که تنھا خدا به شمار آ

فار را یاری دادند، و ھمچنین حمایت ایشان با مسلمانان دشمنی کردند و ک
ھا به شمار  ھا مشھور است حتی مردم آنان را درازگوش یھودی از یھودی

 . ١اند آورده
اھل تشیع معتقدند که کفر اھل سنت از کفر یھود و گوید:   و دوباره می

کفار ھا  آن به نظر ایشان کفار اصلی ھستند وھا  این تر است چه نصاری غلیظ
تر و بدتر است، و  باشند، و کفر ارتداد به اجماع از کفر اصلی غلیظ می مرتد

دھند، به قوم تاتار بر  بدین سبب کفار را بر علیه جمھور مسلمانان یاری می
ور  از مھمترین عوامل حملهھا  آن ضد جمھور مسلمانان یاری رساندند، و نیز

کو به سوی عراق شدن چنگیز خان به کشورھای اسالمی بودند، و آمدن ھوال
 ۀو گرفتن شھر حلب و غارت و چپاول صالحیه و شھرھای دیگر به واسط
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به وقوع پیوست، و از این رو بود که ساز و برگ ھا  آن گری خباثت و حیله
در زمان برگشتن به مصر ھا  آن جنگی لشکریان مسلمین را به ھنگام مرور بر

بستند، در  را بر مسلمانان می ھا اول به یغما بردند، و بدین علت راه ۀدر مرحل
میان ایشان به سبب یاری دادن قوم تاتار و قوم فرنگ بر ضد مسلمین در 
ھنگام پیروزی اسالم نگرانی زیادی به وجود آمد، و نیز آنان به خاطر پیروزی 

بر مسلمانان اظھار خوشحالی کردند ھا  آن فرنگ و نصاری و مقدم شمردن
نان شنیدند و تمام آنچه را که توصیف نمودم که مردم این شادمانی را از آ

گاھان به  تنھا بخشی از کارھایشان بود واال قضیه بزرگتر از اینھاست، و آ
اوضاع و احوال اتفاق نظر دارند مبتنی بر اینکه قسمت اعظم شمشیرھایی 

ھای  که بر اھل قبله از جانب اھل قبله کشیده شده است تنھا از طرف گروه
وده است، و از نظر ضرر و زیان بر اسالم و مسلمانان و دوری وابسته بدانھا ب

 . ١باشند... از دستوارت اسالم از خوارج حروریه ھم بدتر می
تاریخی شیعیان داشته باشد، نقش  ۀو بر کسی که کمترین اطالع از سابق

وزیر ابن علقمی خیانت کار، در سقوط بغداد، پایتخت خالفت اسالمی در آن 
بر مسلمین واقع شد اعم از قتل و جنگ و ذلت و خواری به زمان، و آنچه 

ملحق شدن به ھوالکو و تحریک وی به لشکرکشی به عراق، و مھیا  ۀواسط
 کردن ظروف تسلط و اشغال آن بر وی پوشیده نیست. 

 ۀریزی برای این کار این گونه عمل کرد، به خلیف و ابن علقمی در برنامه
ھای مالی بر  ای کاھش دادن سنگینیوقت مستعصم پیشنھاد کرد که بر

عمومی بیشترین عدد ممکن از سربازان را اخراج نماید، پس خلیفه  ۀبودج
دانست که پیشنھاد وزیر  در این مورد با وی موافقت کرد، در حالی که نمی

باشد، تا جایی  تنھا تضعیف لشکر خالفت در رویارویی با ھجوم قوم تاتار می
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لشکریان فرو ریخت، به نحوی که آنان را ناچار  که وضعیت اجتماعی و مالی
 ھا به کار گماشته شوند.  آوری و پاک کردن آلودگی کرد که حتی در جمع

و به خاطر جمع آوری برخی از جوانب این خیانت علقمی بخشی از 
دانان را در خصوص روشن نمودن ھویت ابن علقمی و  سخنان تاریخ

 نمائیم:  می ارائه میھمکاری نمودن وی در سقوط خالفت اسال
گوید: ابن علقمی با تاتار مکاتبه کرد و ایشان  جالل الدین سیوطی می -١

 . ١را به تصرف نمودن بغداد تشویق نمود
: تاتار ٢گوید ابو شامه شھاب الدین بن عبدالرحمان بن اسماعیل می -٢

 . ٣ای که با وزیر خلیفه چیدند بر بغداد تسلط یافتند (مغول) با توطئه
الدین یونینی بعلبکی گفته است: و وزیر ابن علقمی با تاتار قطب  -٣

مکاتبه کرد و ایشان را درآن تطمیع نمود، و یکی از نوکرانش را به 
ھموار کرد، و از ھا  آن سوی آنان فرستاد، و تسلط و عراق را برای

ایشان درخواست نمود که وی را در کشور، نایب خویش قرار دھند، 
ی دادند، و خود را برای لشکر کشی به قصد پس این وعده را به و

عراق آماده نمودند، و برای بدر الدین لؤلؤ صاحب موصل نوشتند که 
کنند از ساز و برگ جنگی برای  آنچه را که از وی درخواست می

را بر ایشان فرستاد، و موقعی که ھا  آن ایشان ارسال نماید، پس
عراق را تصرف کردند  ھدفشان را بر آورد کرد، پی برد که آنان اگر

مانند، لذا بصورت مخفیانه برای خلیفه نامه نوشت  در آنجا باقی نمی
و وی را از آنان بر حذر داشت تا برای جنگ با ایشان خود را مھیا 
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شد و  سازد، ولی وزیر مانع رسیدن فرستادگان وی به خلیفه می
وزیر رسید، خلیفه  کسی که از آنان بدون اطالع وزیر نزد خلیفه می

گاه می ساخت. بعلبکی به توصیف لشکریان گسیل  را از موضوع آ
دارد که پس از اینکه به  دھد و بیان می داده شده به بغداد ادامه می

شکست دادن حامی ضعیف از جلوگیری حمله دست یافتند، در آن 
تاتار  ۀھنگام ابن علقمی وزیر به خلیفه سفارش نمود که با فرماند

ی به توافق برسد، و از او خواست که به سوی وی مدارا کند، و با و
تاتار را به نکاح پسرش امیر  ۀبیرون رود و طی پیمانی دختر فرماند

گذارد  ابوبکر در آورد، و گفت: تو را در منصب خالفت باقی می
ھمانطور که پادشاه روم را در سلطنت روم باقی گذاشت و این ھم 

ھد داشت کما اینکه نیاکانت تأثیری جز مطیع بودن تو برای وی نخوا
با شاھان سلجوقیه چنین وضعیتی داشتند، و اگر این امر را بپذیری 

سازد، چه این موجب جلوگیری از  لشکریانش را از تو منصرف می
شود، و پس از آن ممکن است طبق  ریختن خون مسلمانان می

خواست تو عمل نماید، پس رفتن به سوی وی را برایش مھم جلوه 
ای فرود آمد و  او به ھمراه جمعی از بزرگان اصحابش در خیمه داد، و

سپس وزیر وارد شد، و فقھاء و طرفدارانشان را فرا خواند تا در 
مجلس عقد نکاحی که ظاھرسازی کرده بودند حضور یابند، پس 
ھمه بیرون رفتند و کشته شدند، و بدین ترتیب گروه گروه بیرون 

  .١رسیدند رفتند و به قتل می می
دارد: بغداد، مقر خالفت تضعیف شد و  شمس الدین ذھبی بیان می -٤

گاه شدند و  از اخبار لشکری که به قصد کمک بسیج شده بود بی آ
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کار وزیر ابن علقمی رافضی ھا  این کاروان عراق از ھم گسیخت تمام
بود که کوشید حکومت بنی عباس را از ھم بپاشد و حکومت علوی 

، و مکاتبة با تاتار را آغاز کرد و آنان نیز برای ١را به جای آن برپا نماید
نوشتند، در حالی که خلیفه به این امور اطالعی نداشت،  وی نامه می

 . ٢و چندان ھم پاسدار مصلحت نبود
ابن شاکر کتبی گفته است: و شروع به مکاتبه با تاتار نمود تا اینکه  -٥

 . ٣فراخواند به ھوالکو جرأت داد و وی را به تصرف در آوردن بغداد
 گوید:  عبدالوھاب ابن تقی الدین سبکی می -٦

رافضی، در قلبش دشمنی و عداوت اسالم و  ۀو او (علقمی) شیع
مسلمانان بود، بنابر این، گردآوری ثروت و کم کردن لشکریان را برای خلیفه 
ضروری جلوه داد، پس سربازان به دنبال کسی بودند که آنان را برای تمیز 

برای امرار معاش اسبشان را به ھا  آن گیرد، و بعضی ازبه کار  اھ کردن زباله
 . ٤دادند عنوان اجاره به مردم می

سپس سبکی توطئه ابن علقمی را در رابطه با به قتل رساندن خلیفه و 
ھای  دانشمندان و فقھاء، و تصرف کردن بغداد و ریختن مشروبات در خانه

گوید: و ھوالکو به قصد تصرف  و میکند  خداوند متعال را برای ما توصیف می
بغداد از سمت شرق از خشکی آمد سپس دیواری برای لشکریانش ساخت و 

را داد، ھا  آن بغداد را محاصره نمود، وزیر به خلیفه پیشنھاد توافق و سازش با

                                           

ای در دست وی باشد و ھر چه را که بخواھد انجام دھد بدون ھیچ  تا اینکه بازیچه -١
 قید و بندی. 

 . ٢/١١٨دول اإلسالم:  -٢

 . ٢/١٣١فوات الوفیات:  -٣

 . ٥/١١٠طبقات الشافعیه:  -٤
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بندم، پس  روم و با آنان پیمان صلح می بیرون میھا  آن و گفت: من به سوی
دش از تاتارھا اطمینان حاصل کرد و به سوی بیرون رفت و به نفع خو

تاتار، دوست  ۀمستعصم برگشت و گفت: ای سرور ما امیر المؤمنین فرماند
دارد که دخترش را به نکاح پسر شما امیر ابوبکر در آورد، و تو را بر منصب 
خالفت باقی گذارد، ھمانطور که پادشاه روم را بر سلطنت رھا نمود، و این 

انبرداری تو از وی نخواھد داشت، کما اینکه وضعیت نیاکان تأثیری جز فرم
تو با پادشاھان سلجوقی اینگونه بوده است، و لشکریانش را از تو منصرف 

نماید پس ای سرور ما امیر المؤمنین، اگر این کار را انجام دھی موجب  می
توانیم ھر  ریزی مسلمانان خواھد شد، و از این به بعد می جلوگیری از خون

چه بخواھیم انجام دھیم، و بھتر است که به سوی وی بیرون بروی، پس 
امیر المؤمنین خود شخصًا و به ھمراه گروھی از اشخاص برجسته به سوی 

 وال حول وال قوة إال باهللا العيلخو بیرون رفتند،  در ھوالکوی ستمگر و درنده

 . العظيم
قھاء و خلیفه را در چادری اقامت داد سپس وزیر داخل شد و ف

 سته را فرا خواند تا اینکه در مجلس عقد حضور یابند،ھای برج شخصیت
از بغداد بیرون آمدند و گردنشان زده شد و بدین شیوه دسته دسته ھا  آن

رسیدند، سپس اطرافیان خلیفه را احضار کرد و  بیرون آمدند و به قتل می
ایشان را ھم زد  گردن ھمه را زد، آنگاه فرزندانش را نیز پیش خواند و گردن

... و اما خلیفه را گفت که وی را شب ھنگام احضار کند و در مورد چیزھایی 
وجو نمود و سپس دستور داد که او را نیز به قتل برسانند، پس  از وی پرس

گردد و  گفته شد: اگر خون خلیفه ریخته شود دنیا تاریک می  به ھوالکو
 آورد، چه او پسر عموی  ار میخرابی و ویرانی را برای مملکت به ب

باشد، پس ابلیس آشکار نصیر الدین  خدا در زمین می ۀو خلیف ج خدارسول 
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شود، و  شود ولی خونش ریخته نمی حکم داد و گفت: کشته می ١طوسی
شود که وی را با یک قالی  نصیر از بدترین مردم بر مسلمانان بود. و گفته می

مرد، ھنگامی که آمدند وی را به قتل  پوشاندند و به وی لگد زدند تا این
برسانند بانگ بلندی سر داد، و تمام فرماندھانش را یکی پس از دیگری به 
قتل رساندند، پس از آن پل را نصب کردند و شمشیر کشیدند و به قتل عام 
بغداد پرداختند و این کشت و کشتار در بغداد سی و چند روز ادامه داشت و 

گر آن کسی که خود را مخفی کرده باشد، و گفته ھیچ کس رھایی نیافت م
شده که این کشتار سی روز ادامه پیدا کرده است، و گفته شده که پس از 
این ھوالکو دستور داده که مقتولین را سرشماری کنند، پس یک میلیون و 

به حساب ھا  آن ھشتصد ھزار نفر بودند که نصف این عدد، نھصد ھزار نفر از
دھی کردند، پس کسانی که خود را پنھان کرده  اعالن اماننیامدند، آنگاه 

بودند بیرون آمدند و بسیاری از آنان به سبب بالیای گوناگون زیر زمین تلف 
شدند و آنانی ھم که بیرون آمدند انواع پستی و ذلت و خواری چشیدند، 

ھا  آن ھای بی حد و حسابی از ھا و دارائی سپس منازل حفر شدند و گنیجنه
که یافتند  ھایی می شدند و نھفته ای می ون آورده شد، و آنان وارد خانهبیر

ھای زیادی در این خانه سکونت داشته و  خورد سال صاحب منزل قسم می
ای پنھان بوده است. پس از آن نصاری  خبر نداشته که در آنجا گنجینه

درخواست کردند که باورشان را آشکار نمایند و شراب بنوشند و گوشت 
ک بخورند و مسلمانان نیز به ھمراه ایشان در ماه مبارک رمضان این خو

                                           

نماید و از وی با مدح و ثناء  آن کسی که خمینی برای وی از خدا طلب رحمت می -١
کند، و تعجبی ھم ندارد، چه پرندگان  قدان وی احساس خسارت میکند و از ف یاد می

نشینند، اگر مخرب الدین طوسی با تاتار (مغول) ھمکاری نمود،  نزد ھمنوعانشان می
ھای صھیونی  خمینی ھم در راه نابود کردن ملت برادر و دوست عراقی با یھودی

 دست به دست ھم داده و ھم پیمان آنان گردید. 
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کارھا را انجام بدھند، مسلمانان مجبور به افطار در ماه رمضان و خوردن 
گوشت خوک و نوشیدن شراب شدند ... و ھوالکو لعنت خدا بر وی باد به 

ه حالت سواره داخل منزل خلیفه شد، و ھمچنان سوار بر اسبش بود تا اینک
شدند،  به تخت خلیفه آمد، آن مکانی که شیرھا ھمه در برابرش کوچک می

کنان از آن باال رفت، و مقدسات منازل دیگر را ھم مورد  به استھزاء کنان و به
اھانت قرار داد. و منزل خلیفه را به شخص مسیحی داد و مشروبات داخل 

کردن و اعالن مسجد جامع و مساجد دیگر ریخته شد، و مسلمانان از آشکار 

). این بغداد است العظيم وال حول وال قوة إال باهللا العيلاذان منع گردیدند (
که ھرگز دارالکفر نبوده، مصیبتی بر سر وی آمد که از زمان بر پایی دنیا ھیچ 
وقت چنین بالیی رخ نداده است، خلیفه به قتل رسید و با وجود اینکه 

ه است، ولی ذلت و زبونی دین اسالم بزرگتر از قتل وی ھم در دنیا واقع شد
و مصیبتی که به خلیفه وارد آمد فقط منحصر به او نبود بلکه سایر مسلمانان 

 . ١را فراگرفت
 گوید:  حسن دیار بکری می -٧

تاتار نوشت که تو به بغداد  ۀای برای فرماند ابن علقمی رافضی در دسیسه
قلب آن ملعون شده بود  نمایم، و کفر وارد بیا و من آن را به شما تقدیم می

ای  ... ھوالکو برای او نوشت، لشکریان بغداد زیادند و اگر تو در آنچه گفته
 راستگو باشی و از ما اطاعت کنی لشکریان بغداد را متفرق بساز و ما حاضر

شویم ... وقتی که پیغام ھوالکو به وزیر رسید، نزد مستعصم رفت و  می
آنان  ٢ر از سپاھیانت را صادر کن و حقوقگفت: دستور اخراج پانزده ھزار نف

                                           

 . ١١٥-٥/١١٤شافیعة: طبقات ال -١

یعنی وزیر به خلفه پیشنھاد کرد که پانزده ھزار نفر از سپاھیان را به خاطر کاھش  -٢
 ھا در بودجه عمومی اخراج نماید.  ھزینه
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آوری نما، پس مستعصم برای این کار سخن وی را پذیرفت و بدان  را جمع
عمل کرد ... وزیر فورًا بیرون رفت و نام آن کسانی را که در دفتر ثبت شده 
بودند حذف نمود، آنگاه آنان را از بغداد تبعید کرد و مانع اقامتشان در آنجا 

از یک ماه ھمان کار اولش را تکرار نمود و نام بیست ھزار  شد، سپس بعد
خود را  ۀنفر از سپاھیان را از دفتر حذف کرد... پس از آن کارھای انجام داد

برای ھوالکو نوشت و وی را از آن کارھا مطلع ساخت، و ھدف وزیر از آمدن 
فت خواست خال ھوالکو چند چیز بود از جمله: او یک رافضی کثیف بود و می

ھا انتقال دھد، که به علت قدرت زیاد بنی عباس و  را از بنی عباس به علوی
پذیر نبود، او فکر کرد که ھوالکو  سپاھیانشان چنین کاری برای وی امکان

رساند سپس وضعیت آرام خواھد شد در  مستعصم و پیروانش را به قتل می
و عظمت و حالی که قدرت بنی عباس از بین رفته و او ھمچنان بر قدرت 

ریزی و کارسازی مملکت خواھد ماند، و در آن ھنگام به  سپاھیان و برنامه
قدرت وی بدون ممانعت به دعوت  ۀسبب ضعف لشکریان خلیفه و به وسیل

ھای رافضی خواھد پرداخت، و آنگاه با شمشیر به جان اھل سنت  علوی
 افتد، ھدف او این بود لعنت خدا بر وی باد.  می

کو از کارھای انجام شده در بغداد به دست وزیر مطلع و وقتی که ھوال
گشت، به قصد آنجا رھسپار شد تا اینکه بدانجا رسید و مستعصم سپاھیان را 

دید، و مردم بغداد جمع شدند و  فراخواند و برای جنگ با ھوالکو تدارک می
برای جنگ با ھوالکو با ھم پیمان بستند، و به بیرون بغداد رفتند، و با 

ھیانش بر سر آنان تاخت، جنگ سختی میان ایشان در گرفت و ھر دو سپا
ھای  ھا و کشته گروه ایستادگی چشمگیری از خود نشان دادند، و زخمی

زیادی در میان ھر دو گروه به وجود آمد، تا اینکه خداوند واالمقام پیروزی را 
 نصیب سپاھیان بغداد گرداند و ھوالکو شکست سنگینی را متحمل گشت، و

جا نمودند و جماعتی از دشمن را نیز به اسارت  مسلمانان افراد خود را جابه
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بغداد آوردند، و در  ۀگرفتند، و اسیران و سرکشته شدگان را با خود به حوم
حالی که به فرار دشمن اطمینان داشتند در چادرھایشان فرود آمدند .... 

ای از یارانش را فرستاد و بند دریای  وزیر، ابن علقمی در ھمان شب دسته
دجله را شکستند پس آبش بر سر سپاھیان بغداد در حال استراحت فرو 

غرق نمود و کسی خوشبخت  ریخت، پس چھار پایان و چادرھا و اموالشان را
بود که اسبی پیدا کند و سوار آن شود و خود را نجات دھد، و از وی خواست 
که به بغداد باز گردد، پس سپاھیانش را به بغداد باز گرداند و به جان مردم 

 .١ریزی دریغ نورزیدند... افتادند، و از ھیچ گونه درنده خویی و خون
 گوید:  می استاد حسن سودانی دانشمند معاصر

ابن العلقمی و طوسی با ملت کفر بر علیه خالفت اسالمی ھمدستی 
 . سکرده و توافق نمودند، بدلیل دفاع از دوستان و شیعان علی

و مشھور است طوسی که به استاد بشریت و عقل یازدھم و زمامدار 
پژوھشگران و استاد فیلسوفان و متکلمان نامگذاری شده است ... و او در 

باشد ... و طوسی به عنوان  طوس به دنیا آمده که از توابع شھر قم می
موجب فخر فرزانگان و حامی برجستگان و یاری رسان ملت و دین به 

باشد که  دانیم که آیا ھوالکو از آن برجستگانی می ید، و نمیآ حساب می
 طوسی از آنان پشتیبانی کرده است؟ 

و آیا تاتار آن ملتی است که طوسی آن را بر مسلمین پیروز گرداند که 
آبرو و ناموس مسلمانان در آن ھتک حرمت شد و مرکز تمدن اسالمی ویران 

کو بودند در حالی که ھوالکو گشت؟ طوسی و علقمی که از اطرافیان ھوال
مزار امام موسی کاظم را تخریب کرد آنان چیزی ظاھر نساختند که نام 

پایانی از حیات خالفت  ۀھای دور اعتراض بر آن نھاد... منابعی که از شکاف

                                           

 . ٤٢١-٢/٤٢٠تاریخ الخمیس فی زوال أنفس نفیس:  -١
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کنند اتفاق نظر دارند مبنی بر اینکه ھوالکو قبل از  عباسی اسالمی بحث می
ان نظرخواھی کرد، و آن اخترشناسان حسام آغاز حمله با یکی از اخترشناس

الدین مسلمانی غیرتمند بر مسلمانان و زندگی آنان بود، پس آنچه در ذیل 
آید برای وی قرائت نمود: ھر کسی که بر خلفیه گستاخی کرده و به  می

سوی بغداد لشکرکشی نموده باشد، نه تخت سلطنتی برای وی باقی ماند و 
به پند و اندرز من گوش فرا ندھد و به رأی خویش  نه زندگی، و اگر فرمانروا

میرند، و سپاھیان  آورد: اسبان می تمسک جوید، شش تا مھلکه به بار می
بارد، و سپس پادشاه  کند و باران نمی شوند، و خورشید طلوع نمی مریض می
توجھی به رأی  میرد... ولی مشاورین وی به ھجوم به بغداد و بی بزرگ می

دادند ... ھوالکو عالمه نصیرالدین طوسی را فرا خواند و او  اخترشناس نظر
آنچه را که حسام الدین گفته بود نفی کرد و به ھوالکو اطمینان داد که 
موانعی شرعی برای اقدام وی به حمله به وجود نخواھد آمد ... و طوسی به 
 این حد ھم اکتفا نکرد، بلکه فتوایی صادر نمود که در آن دیدگاھش را با

ھای زیای از یاران رسول خدا را  کند، و نمونه دلیل عقلی و نقلی تأیید می
مطرح کرد که به قتل رسیدند و بالیی ھم به وقوع نپیوست ... و ھوالکو با 
فتوی طوسی و معلومات ابن علقمی که دو وزیر فارس وی بودند به بغداد 

ردند که با ھا به وی پیشنھاد ک حمله کرد: و مستعصم تسلیم نشد و بعضی
کشتی به بصره برود و در جزایر آنجا اقامت گزیند تا اینکه فرصتی پیش 

رسد، ولی وزیرش ابن علقمی وی را فریب داد  آید و یاری خدا به وی می می
که اگر با ھوالکو مالقات کند و با وی توافق نماید اوضاع و احوال چنان که 

 رود.  خواھد پیش می خلیفه می
ھای  ت و در حالی که ھزار و دویست نفر از شخصیتمستعصم بیرون رف

ھای سرشناس و دانشمندان به ھمراه وی بودند،  بزرگ اعم از قضات و چھره
ای  را به قتل رساند... و مستعصم را در کیسهھا  آن پس ھوالکو یک باره تمام
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ھا لگد کوبی نمود، و شمار کشته شدگان  از پارچه گذاشت و با سم اسب
کنند ھشتصد ھزار نفر مرد و زن  نچه منابع معتبر ذکر میبغداد طبق آ

مسلمان بوده است، که این ھشتصد ھزار نفر قربانیان ابن علقمی و طوسی 
آیند، و ھنگامی که ھوالکو از کشتن مستعصم متردد بود طوسی  به شمار می

فتوای جواز قتل وی را صادر کرد ... طوسی به ھوالکو تفھیم نمود که برای 
 ای خون فرو نریخت.  که از خلیفه بھتر بود دنیا قطرهشخصی 

م تصرف شد و این  ١٢٥٨و بغداد در روز دھم ماه شباط (فوریه) از سال 
روز آخرین مصیبتی نبود که توسط وزیران و عمامه پوشان فارسی بر سر 

 . ١امت اسالمی آمد
ارند پس ای خوانندۀ گرامی منابعی که قبًال برای تو ذکر کردیم اجماع د

ھا ابن علقمی  ھا و جان مبنی بر اینکه در حمله به بغداد و تصرف دارائی
بازوی دست راست ھوالکو بوده است، و در خصوص قتل خلیفه ھنگامی که 

صادر نمودن  ۀھوالکو از قتل وی خودداری کرد نصیر الدین طوسی به واسط
روحانی بزرگ ا ھ این فتوا به جواز قتل وی با ھوالکو ھمکاری کرد، و با وجود

گوید: و نیز مردم با از دست دادن خواجه نصیر الدین  ایران خمینی می
اند احساس  طوسی و امثال وی از کسانی که خدمات شایانی به اسالم نموده

 . ٢کنند خسارت و زیان می
کنیم چیست آن خدماتی که  موعود سؤال می ۀو ما از جانشین افسان

م کرده غیر از کشتار و ترور و خشونت؟ و طوسی به اسالم و مسلمانان تقدی
اما اگر منظورش خدماتی است که به ستمگر و درنده خوی تاتار یعنی 

دانسته،  ھوالکو، مبذول داشته در حالی که خود را نمایندۀ اسالم می

                                           

 به بعد.  ١٢٤دماء علی نھر الکرخاء از ص  -١

 . ١٢٨ص  –خمینی  –الحکومة اإلسالمیة  -٢
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گردد به اعتقاد کسی که ھم و غمش ھمکاری کفار بر علیه اھل  مالحظه می
 شود.  رتی دیگر مطرح میسنت باشد وجھی دیگر دارد و بصو

و در حکومت صفوی، شاه طھماسب فرزند شاه اسماعیل صفوی با 
پادشاه ھنکاریا بر علیه حکومت عثمانی اسالمی بر خالف اجماع فقھی در 
مورد منع ھم پیمانی با کفار، پیمان ھمبستگی بست، و این ھم پیمانی با 

 را در آمد. فتوای که شیخ کرکی مجتھد بزرگ دینی صادر کرد به اج
و در قرن ھشتم ھجری غیاث خدابنده محمد مغولی (آن کسی که به 
مذھب تشیع گرویده بود) با یھودیان و صلیبیان پیمان بست و کشتار و ترور 

تاریخی بزرگ  ۀو خشونت در میان اھل سنت به راه انداخت. و ھرگز جریم
پاکستان معاصر که در آن یحیی خان شیعی سرزمین مسلمانان را در شرق 

کنیم، که طبق امیالشان با آن رفتار  تسلیم ھندوستان کرد فراموش نمی
 نمودند تا جایی که دولت غیر طبیعی (بنگالدش) در آنجا بر پا کردند. 

و در لبنان ما ھمه به خوبی به یاد داریم که شیعیان چگونه مسلمانان را 
ا دوست حقیقی ھا پیمان ھمبستگی بستند و آنان ر رھا کرده و با مارونی

زدن به تالش  خود قلمداد نمودند. و در افغانستان شیعیان به جز طعنه
ھا  آن مجاھدان و به دفاع پرداختن از مھاجمین ملحد چه چیزی را تقدیم

 اند.  (مجاھدین) نموده
و در دانشگاه کویت به چه علتی پھلو به پھلو به ھمراه کمونیستھا و 

ان از اھل سنت در انتخابات دانشجویی در ھا بر علیه دانشجویان مسلم چپی
 ایستادگی کردند؟  ١٩٨١سال 

و اخیرًا این ھمبستگی نامبارک میان ایران و انقالب نصیری در سوریه 
چیست؟ و میان ایران و ھر کدام از لیبی و الجزائر و یمن جنوبی؟ آیا بدین 

ل ھمگی در خصوص انکار و مجازات اھل سنت با اھھا  این علت است که
رفت  تشیع اشتراک دارند، یا ھرگز چنین نیست؟ آیا آنچه از آنان انتظاری می
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این نبود که از انقالب مستضعفین در سوریه حمایت کنند؟ و آیا این پاداش 
احسان و خیرخواھی است؟ آری پاداش حمایت مجاھدین سوری از انقالب 

دوم  ۀان در مرتباوًال و طعنه زدن به جھاد ایشھا  آن ایران، بیگانه شدن از
باشد، و گرنه تصریح خلخالی را بر علیه مجاھدین و سپس تکفیر نمودن  می

به چه چیزی تفسیر  ١٩٨٠آنان را از جانب خمینی در لندن در سال 
 نماییم.  می

و تازگی به چه خاطر اعضاء پارلمان کویتی از شیعیان در رأی گیری به 
د که چھل و ھشت ملیون دینار نفع حافظ اسد و بر علیه مجاھدین رأی دادن

 . ١برای نیروھای دفاع سوری ارسال شود
و در پایان امیدوارم که این بررسی موضوع پشتیبانی و حمایت شیعیان 
از کفار به خاطر نابودی اھل سنت را برای خوانندگان ارجمند روشن کرده 

 نماید.  باشد، چه اعتقادشان آنان را به این حمایت کردن ملزم می

                                           

 .٢٩-٢٨دکتر أحمد أفغانی، ص  –سراب فی إیران  -١
ای آمریکا بر  نمودند حمله البته ھنگامی که مؤلف محترم این کتاب را تألیف می

ای  افغانستان و عراق رخ نداده بود، و طوریکه بر ھمه معلوم است در این دو حمله
ھای ظالم و غاصب  یکاییشانه در کنار آمر ظالمانه آمریکا، شیعیان رافضی شانه به

جنگند و حکومت  ایستاده علیه ملت مسلمان افغانستان و عراق جنگیدند و می
 -نماید و تاھنوز ائتالف شوم رافضی صفوی ایران کامال با آمریکا ھمکاری نمود و می

صلیبی بر این دو کشور مسلمان ادامه دارد، و این ائتالف شوم در یک صف ایستاده 
جنگند. و طوریکه یکی از مسؤلین بلندپایه جمھوری اسالمی!  ن میبر علیه مسلمانا
بود آمریکا توان اشغال کابل و عراق  داشت که اگر ھمکاری ایران نمی ایران اظھار می

نوشت ھنوز دفاع از بشار اسد  را نداشت!. زمانی که نویسنده این مطالب را می
ھای سپاه و بسیج برای  وخونخوار برای کشتار ملت مظلوم سوریه و فرستادن نیر

سازی  جنگ علیه مسلمانان سوریه و تشویق روسیه به حمایت از بشار اسد و پاک
 مناطق اھل سنت عراق با ھمکاری رژیم آخوندی صفوی اتفاق نیفتاده بود. (ُمصحح)
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ی تأمین  ادامه گزارشی کامل از ھمکاری ایران و اسرائیل در زمینهدر 
دھم و اگرچه  سالح ایران توسط اسرائیل را در پیش روی خواننده قرار می

آورده بودم اما به خاطر اھمیت » نقد والیة الفقیه«این گزارش را در کتابم 
انقالب  موضوع تصمیم گرفتم آن را اینجا نیز ذکر کنم تا مسلمانان حقیقت

 ایران و حجم ھمکاری روافض با یھود را مشاھده نمایند.

 بارهای سالح اسرائیلی برای ایران
ترین اقدامی که اسرائیل برای تأمین سالح ایران با وجود توقف جنگ  تازه

میلیون دالر بوده  ۵۰۰ی اسلحه از رومانی به ملغ  انجام داده است معامله
ی اسرائیل با ایران از سال  وابط پیوستهاست و این معامله تاریخ دراِز ر

اسرائیل به ایران اسلحه  ۱۹۸۰سازد. در سال  میالدی را برمال می۱۹۸۰
ھا را ادامه دھد، و اگر  فروخت تا این کشور بتواند جنگش علیه عراق و عرب

تر این بود  چه معامالت فروش اسلحه به ایران خبر مھمی بود اما خبر مھم
ھای کشورھای   برای یافتن اسلحه در جھان و پایتخت که دالالن اسرائیلی

 .١اروپایی به گشت و گذار پرداختند
ی فروش سالح و تقدیم آن به خمینی پا فراتر نھاده و  اسرائیل از مرحله

ای حتی از بازار سیاه جھانی برای نظام ایران،  کننده ھر نوع قطعه به تھیه
 مه دھد.مبدل شده تا ایران جنگش علیه عراق را ادا

اگر این موضوع برای اسرائیل امری طبیعی به نظر برسد چرا که او تالش 
کند ایران را به جنگ علیه ھر کشور عربی تشویق کند، اما موضوعی که  می

برای بسیاری غیر قابل قبول بود، قیام خمینی با پشتیبانی تسلیحاتی 
نظام ـ ھمواره باشد. چرا که خمینی ـ رھبر این  اسرائیل در جنگ و صلح می

المقدس  از ادبیات خصمانه با اسرائیل استفاده کرده و مدعی آزاد سازی بیت
                                           

 . ھ١٤٠٩ -م ۱۹۸۹ژوئن، ١٦شنبه  حدث روز پنج -١
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رسد که برای رھبران کنونی  و حتی تمام فلسطین بوده است. اما به نظر می
کند. این حرکت جدید تأمین سالح برای  ایران، ھدف، وسیله را توجیه می

ب شد تا فعالین سیاسی و ایران ـ از ھر طریق ممکن توسط اسرائیل ـ سب
ی معامالت اسلحه میان اسرائیل و ایران را  نظامی و استراتژیک پرونده

گشوده و به این نتیجه برسند که این معامالت نسبت به زمان شاه چند برابر 
 شده است.

 اسرائیل در رأس
دھد که  ھای ساخت اسرائیل نشان می ترین آمار از معامالت اسلحه جدید

و نوعی در نیمه اول دھه ھشتاد این معامالت رشد کرده و از نظر کمی 
 ۱۹۸۳صادرات آن پیشرفت بزرگی داشته است به این صورت: در سال 

به یک  ۱۹۸۶میلیون دالر بوده که در سال  ۸۵۰فروش اسلحه به قیمت 
 .١میلیارد و سیصد میلیون دالر رسیده است

درصد این  ۸۰اند که  منابع اروپایی متخصص در امور نظامی، تخمین زده
 .٢یدکی به ایران بوده است افزایش مربوط به صادرات اسلحه و لوازم

ی  به نظر این منابع، اسرائیل در مقابل فروش اسلحه به ایران از سیطره
نی که برد، یعنی از طریق یھودیان ایرا آشکار اقتصادی بر این کشور بھره می

ھایی که در زمان شاه  اقتصاد ایران را در دست دارند و از طریق شرکت
فعالیت داشتند سپس با آغاز حکومت خمینی به صورت موقت کار خود را 

اند، این ھدف را  متوقف کردند و اکنون با تمام قوا فعالیت خود را از سرگرفته
 کنند. دنبال می

                                           

" چاپ شده در صلح استکھلم یھا پژوھش یالملل نیب تویانستبر اساس گزارش " -١
 .١٩٨٧ھای نظامی سال  مجله

 .١٩٨٧مجله "لوبون" فرانسه و مجله "استراتیجیا" لبنان. ابتدای سال  -٢
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ی اقتصاد  پیشین خمینی درباره ھای در ھمین رابطه نظر شما را به گفته
قطعًا اقتصاد ایران در «کنم:  ی اسرائیل بر آن جلب می ایران و سیطره

ی آمریکا و اسرائیل است و تجارت از دست مسلمانان خارج شده  قبضه
 .١»است

کند تسلط  چیزی که بیشتر انسان را ناراحت می«گوید:  یا آنجا که می
امور حساس کشور و در دست گرفتن  اسرائیل و مزدورانش بر بسیاری از

 .٢»باشد اقتصاد می
اما طولی نکشید که این سخن با باد ھوا رفت و اسرائیل بر نسبت بزرگی 
از اقتصاد ایران تسلط یافت. در حکومت خمینی شرکت خصوصی بزرگی به 

که به صورت موقتی کارش را متوقف کرده بود دوباره سر برآورد؛ » ارج«نام 
تی اسرائیلی بوده که خمینی قبال آن را مورد ھجوم قرار شرکت ارج شرک

که شرکتی اسرائیلی بوده را مورد » کوکاکوال«داده بود ھمچنین وی شرکت 
ھجوم قرار داده بود اما جالب اینجاست که اسرائیل دوباره بازگشت تا بازار 
ایران را از محصوالت خود پر کند و این در حالی است که خمینی دلیل 

 .٣کرد ت با شاه را ھمین امر اعالم میمخالف
گاه در پاریس از این موضوع پرده برداشتند که دالل ھای اسلحه  منابع آ

ھا نیز وجود داشتند از ویالی شاه در نزدیکی  اسرائیلیھا  آن که در میان
و » سنت پل آن شله«ی ژنو از بخش فرانسوی آن در کنار روستای  دریاچه

ھزار متر مربع به عنوان مرکزی برای  ۲۸زمین اطراف آن به مساحت 
کردند تا از  ھای خریداری شده توسط اسرائیل استفاده می آوری سالح جمع

                                           

 میالدی. ۱۹۶۴آوریل  ۱۵سخنرانی خمینی در قم به تاریخ  -١

 ی کاپیتوالسیون شھروندان آمریکایی. اعالمیه خمینی درباره -٢

 ھای خمینی پس از دستگیری طالقانی و بازرگان در دوران شاه. بیانیه -٣
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آنجا بارگیری شده و از طریق بندرھای اروپایی به ایران فرستاده شود. از 
ھای اطراف این ویال که عبارت بودند  ھای اسرائیلی مزرعه سویی دیگر واسطه

ھا  ، را به عنوان مراکز آموزش ایرانی»لی مویت«و » ی ھوزل«، »مارالی«از: 
ھای نظامی قرار داده بودند. و  ھا و نقشه برای آشنایی با برخی از این سالح

ھا به اسرائیل از سوی  عملیات پرداخت ھزینه» ١سوئیسک اتیون دی بان«
 .٢ایران را متقبل شده بود

تأمین سالح برای ایران ھا و  از نظر این منابع اسرائیل با این کمک
توانست به طوالنی شدن  سودھای کالنی را به دست آورده و ھمچنین می

ھا کمک کند که این امر منجر به از بین رفتن قدرت  جنگ علیه عراق و عرب
شد. از سویی دیگر این امر برای اسرائیل در داخل  ھا به صورت کلی می عرب

جمله: کم شدن فشار بر یھودیان ایران نیز منافعی را به ھمراه داشت از 
به ھا  آن ایران و به ویژه تجار یھودی و کسب اجازه برای انتقال اموال

که یکی » حبیب فانیان«اسرائیل به ویژه اموال تاجر بزرگ یھودی 
میالدی و در آغاز  ۱۹۷۹داران بزرگ در زمان شاه بود و در ماه می  سرمایه

 .٣شدمخالفت مردم ایران علیه شاه، اعدام 

 معامالت قدیمی
در سال » ایران گیت«اگرچه معامالت اسلحه ایران و اسرائیل با رسوایی 

گردد. تاریخ آن به  برای مردم آشکار شد ولی به پیش از آن باز می ۱۹۸۷
آبا «شود.  ی ھشتاد میالدی یعنی آغاز حکومت خمینی مربوط می آغاز دھه

                                           

رسد نام صحیح  ی عربی کتاب نام بانک اینگونه نوشته شده ولی به نظر می در نسخه -١
 (مترجم)» یونیون بانک سوئیس باشد«بانک 

 ی اخبار اسلحه. نشریه استار فرانسوی ویژه -٢

 میالدی۱۹۷۹می  ۱۰ھای  روزنامه -٣
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اسرائیل و حکومت خمینی  وزیر دفاع سابق اسرائیل وضعیت روابط» ایبان
ھنگامی که نظام ایران دوست ما باشد ما به «را اینگون خالصه نموده است: 

اش حفظ شود اما ھنگامی  دھیم اسلحه به دست آورد تا دوستی او اجازه می
دھیم  دانیم به او اجازه می گیری ایران در مورد اسرائیل را نمی که موضع
 .١ضع ایران را بشناسیمدست آورد تا بتوانیم مو اسلحه به

ھای اسرائیلی به  ی ھشتاد، فروش سالح بنابراین بازگشت به آغاز دھه
ھا و مجالت  ایران تحت رھبری خمینی و آماری که در این زمینه در روزنامه

 سازد. نوشته شده را برایمان آشکار می
میالدی و ھمچنین در اکتوبر  ۱۹۸۰سپتامبر  ۳۰ھای کویتی در   روزنامه

ن سال نوشتند که حکومت آمریکا از اینکه اسرائیل از ھواپیماھای ھمی
بیگانه و مسیرھای غیر مستقیم ھوایی برای رساندن قطعات یدکی به ایران 

گاه بوده و با این کار موافقت کرده است. بعد از  استفاده می کرده آ
رسد که در نوامبر  ھای کویتی نوبت به روزنامه آبزرور لندن می روزنامه
و قطعات بالگرد و  ۱۴میالدی از ارسال قطعات یدکی ھواپیمای اف ـ ۱۹۸۰
ھا به بندرھای ایران از جمله بندرعباس خبر بدھد. این روزنامه  موشک

ای از آمریکا به سوی اسرائیل فرستاده شده سپس به   نویسد که محموله می
 است.صورت مستقیم و بدون اینکه وارد اسرائیل شود به ایران ارسال شده 

ھای  و در ماه ژانویه، گزارشی از آمریکا که برای پژوھش ۱۹۸۱در سال 
چنین آمده  ٢ھا آن را منتشر کردند وابسته به کنگره آماده شده بود و روزنامه

کند. و ھنگامی که  و لوازم یدکی را به ایران قاچاق می  که اسرائیل سالح
رد سؤال قرار گرفت ی آمریکا در این باره مو سخنگوی وزارت امور خارجه
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باره دریافت کرده است. این اتفاق در زمان  ھایی در این گفت که وی گزارش
 ریاست جمھوری کارتر رخ داده است.

ھا اعتراف کردند که  پس از خروج کارتر و کارکنانش از حکومت، خیلی
تر تجھیزات  برای فروش اسلحه و به عبارت دقیق ۱۹۸۰اسرائیل در سپتامبر 

ی ایران از آمریکا درخواست مجوز کرده است. در ماه بعد نیز نظامی برا
به  ۴ھای ھواپیمای فانتوم اف ـ  چرخ  اسرائیل شروع به فروش الستیک

فرانسه که در نزدیکی پایگاه » تایمز«ایران کرد. ھمچنین فرودگاه غیرنظامی 
ھای چرخ  نظامی قرار داشت به عنوان ایستگاھی جھت ترانزیت محموله

ا به کار برده شد و تاجر اسلحه فرانسوی که در این معامله دخالت ھواپیم
پخش  »ی سیبی ب«که از شبکه » پانوراما«ی تلوزیونی  داشت در برنامه

 .١شد از این معامله پرده برداشت می
ھای آن وقت اشاره کردند که دولت ریگان از ھمان ابتدا در  روزنامه

و از طریق انجمن آمریکایی ـ  فروش سالح اسرائیل به ایران نقش داشته
عضو گمنام » فارلیِن پسر رابرت مك«و حمایت » موریس امیتای«اسرائیلی 

 .٢داده است انجمن خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، این کار را انجام می
، ۴ھای ھواپیمای فانتوم اف ـ  پس از ارسال اولین محموله از چرخ

ھزار دالر به ایران فرستاده  ۶۰۰ی دیگری از لوازم یدکی به قیمت  محموله
ی بریتانیایی خط  شد. ولی خط ارسال فرانسه ازھم پاشید و تاجر اسلحه

ھای اسرائیلی به ایران از طریق قبرص  دیگری را برای رساندن محموله
ت ابرو ترانسپور«) شرکت آرژانتینی ٤٤.C.Lگشود و از ھواپیماھای باربری (

در این زمینه بھره برد. در این معامله که از طریق قبرص » ریو پالتینس
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ی جنگی  تن اندوخته ۳۶۰ھایی از لوازم یدکی تانک و  انجام شد محموله
ھای اضافی برای  جت و چرخی و موتورھا ۶۰و ام  ۴۸ھای ام  تانک

 .١ھواپیماھا وجود داشت
دالری اسلحه میان اسرائیل و میلیون  ۱۳۶ی  پس از این، نوبت به معامله

میالدی بارگیری شد و تاجر اسرائیلی ۱۹۸۱رسد که که از اواسط  ایران می
ی اسرائیلی بوده و لندن را مرکز  به نام یعقوب نمرودی که افسر بازنشسته

تجارتش قرار داده بود این معامله را انجام داد. اما این معامله زمانی کشف 
ھواپیمایی که محموله سالح  ۱۹۸۱وئیه شد که ھواپیمای شوری در ژ

کرد مورد ھدف قرار داد. این ھواپیما  اسرائیل ـ ایران را در خود حمل می
قرار بود از طریق قبرص وارد ایران شود که در مرز ترکیه ـ شوروی سقوط 

 . ٢کرد

 بخشد را بهبود می آناسرائیل به فروش اسلحه ادامه داده و کیفیت 
الدی اسرائیل ھمچنان به صادرات اسلحه به ایران می ١٩٨٢با آغاز سال 

ھای  ھای جنگی تانک ھا عبارت بودند از اندوخته داد که محموله ادامه می
میلیمتری و قطعات  ۱۵۵ھای ھاونزر کالیبر  میلیمتری و اندوخته ۱۰۵

و  ۶۰و ام  ۴۸ھای ام  ساخت آمریکا و تانک ۴یدکی ھواپیمای فانتوم اف 
 به صورت کامل ھمراه با لوازم یدکی آن.تجھیزات مخابراتی 

نه تنھا تزریق اسلحه به ایران ادامه یافت بلکه کیفیت  ۱۹۸۳و تا ژوئیه 
 ھا نیز بھتر شد: اسلحه
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ای ارسال شد که شامل این   ھای بزرگ و ویژه محموله ۱۹۸۳ژانویه  ۶در 
انداز   ھزار گلوله خمپاره ۴۰۰ھای سایدوایندر ھوا به ھوا،  موارد بود: موشک

ھزار دستگاه  ۲۰۰ھزار گلوله مسلسل، ھزار تلفن صحرایی،  ۴۰۰ھاون، 
 .١ھای تلفنی پارازیت تماس

 ۱۳۶به مبلغ » گرودی«ی  معلوماتی از معامله ۱۹۸۳و در ماه ژوئیه 
 میلیون دالر منتشر شد.

پیشرفته و   داد که این محموله حاوی سالح این معلومات نشان می
دیدی است که تمامی آن ساخت آمریکا است و بارگیری آن جز برای ج

وجود اسرائیل آن را برای ایران بارگیری کرد. و   اسرائیل ممنوع است؛ با این
و  ھای زمین به ھوای ھاوک، ، موشک»النس«ھای بالستیک  شامل موشک

ا ھدایت شونده ب» کوپرھید«و » تامبیال«میلیمتری  ۱۵۵انداز کالیبر  موشک
و » یدیعوت احرونوت«ی اسرائیلی به نام  شد. دو روزنامه می ٢ی لیزر اشعه

را تأیید » گرودی«ی معامله  جزئیات منتشر شده در باره» ھا آرتس«
رو است  ای میانه سوئیسی که مجله» ولتوچ«ی  کنند. از سویی دیگر مجله می

 ھمین معلومات را با اضافات بیشتر منتشر کرده است.
گفتن از  ھای آمریکایی شروع کردند به سخن روزنامه ۱۹۸۳ در ژانویه

ی اسرائیلی به ایران که ساخت آمریکا  ھای پیشرفته معامالت سالح
ھا به کشور ثالت  باشند. این در حالی بود که فروش و صادرات این سالح می

ای دفاع و امور  ی دوره غیر از آمریکا و اسرائیل ممنوع بوده است. مجله
ھایی از  داد اسرائیل محموله علوماتی را منتشر نمود که نشان میخارجه، م

ای ممنوع را به ایران بارگیری کرده است ھمچنین لوازم  ھای خوشه بمب
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تامکت که به صورت اندک در نیروی ھوایی ایران مورد استفاده  ۱۴یدکی اف 
گیرد به صورت مستقیم و منظم توسط ھواپیماھای باربری از  قرار می

 . ١ئیل به ایران بارگیری شده استاسرا
ی  میالدی جزئیات معامله ۱۹۸۴ھای آلمانی در ماه مارس  سپس روزنامه

ھای اسرائیلی توسط  را منتشر نمودند که در آن آمده: سالح» گرودی«
به صورت شبانه از فراز کشور سوریه به » شرکت ال عال«ھواپیماھای باربری 

ی اشتیرن  ھا و به طور دقیق مجله نامه. این روز٢ایران فرستاده شده است
)Stern.گاھی سوریه از پرواز این ھواپیماھا را نفی نکردند  )، آ

ای و  ای دوره که نشریه» فرانکفورت«نشریه دیگری از آلمان غربی، یعنی 
ھای سالح اسرائیل به  رود، ھمچنین از محموله کار به شمار می محافظه

ھا ھمگی  میلیون دالر خبر داد و اینکه این سالح ۵۰۰ایران به قیمت 
 .٣باشند و بخشی از آن از لبنان وارد شده است ساخت آمریکا و اسرائیل می

 مدرک رسمی اسرائیلی
بین ایران و اسرائیل به صورت گزارشات پراکنده   موضوع معامالت سالح

اند بلکه کار به ای غیر قابل اعتماد، باقی نم از اینجا و آنجا و خبرھای رزنامه
ی  وزیر دفاع اسرائیل در دھه» آریل شارون«ی مدرک رسمی به زبان  ارائه

ھشتاد رسید. کسی که شاھد اکثر معامالت سالح میان اسرائیل و ایران 
 بوده و بر آن نظارت داشته است.

گیری آریل شارون از وزارت دفاع که  و پس از کناره ۱۹۸۴در ماه می 
ه برای پوشاندن نقش اسرائیل در کشتار صبرا و شتیال تنھا یک بازی خبیثان

                                           

 ۱۹۸۴ژانویه  ۲۴» دفاع و امور خارجی روزانه«ای  ی دوره نشریه -١
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در فلسطین بود، وی به آمریکا رفته و در واشنگتن به صراحت اعالم کرد که 
فروخته و آمریکا نیز از این موضوع خبر داشته  اسرائیل به ایران اسلحه می

 است.
 در ۱۹۸۷شارون با وجود برکناری از وزارت دفاع، به عنوان وزیر تا سال 

حکومت ائتالفی لیکود باقی ماند و او ھنگامی این مطالب را بیان کرد که 
 ھنوز وزیر بود.

ھمچنین با وجود اینکه دولت ریگان از معامالت اسرائیل و ایران ابراز نا 
گاھی می مبنی بر درخواست از  ۱۹۸۴گیری آمریکا در سال  کرد اما موضع آ

اسرائیل و کشورھای اروپایی به ھمراھی با واشنگتن برای تحریم فروش 
گاھی  گیری رسمی به شمار می اسلحه به ایران یک موضع رود که خبر از آ

دھد. سفیر  آمریکا از نقش اسرائیل و دیگران در فروش اسلحه به ایران می
 ؤولیت را به عھده گرفت.این مس» ربنکیف چاردیر«ی آمریکا  فوق العاده

و بعد از آن در مورد  ۱۹۸۴نشریات در این مدت یعنی سال 
ھا و اجرائاتی که مدیران بزرگ آمریکایی مانند جفری کمپ مدیر  گیری موضع

ایاالت متحده آمریکا و ی امنیت ملی کل کارکنان امور شرِق نزدیک، در شورا
واقع ھمگی فروش  گفتند در فارلین گرفتند، سخن می نکس و مكی ویر

 . ١کردند سالح اسرائیل به ایران را تأیید می
تری رسیده و منجر  ی پیشرفته ھای آمریکا به مرحله گیری سپس موضع

مشھور است که برای » یادداشت کمپ«به نوشتن یادداشتی شد که به 
به شورای امنیت  ۱۹۸۴پیشرفت روابط با ایران تنظیم شده بود و در اکتبر 

 تقدیم شد. ملی آمریکا

                                           

فوریه  ۲۶است. » مجلس ریاست بازبینی«که نام اصلی آن » تاور«گزارش کمیته  -١
۱۹۸۷. 
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 مشهور» ایران گیت«
ی  قضیه مقدمات معامله» کمپ«در ھمین بین و پس از یادداشت 

به ایران اتفاق افتاد. این مقدمات بین مسؤول » تاو«ھای آمریکایی  موشک
اطالعات مرکزی آمریکا و تاجر ایرانی که برای منافع اسرائیل و ایران کار 

ت گرفت. ھنگامی که اسرائیل از صور» فر منوچھر قربانی«کرد، یعنی:  می
این تغییر سیاست آمریکا در مورد فروش اسلحه به ایران مطمئن شد، دو 

با ھمکاری » آدولف شویمر«و » گرودی«ھای  تاجر سالح اسرائیلی به نام
به حرکت در » شیمون پرز«وزیر وقت اسرائیل  مشاور نخست» امیرام نیر«

تاجر آمریکایی برگزار کردند. این فر با حضور  آمده و جلساتی با قربانی
ی آن تحویل  میالدی برگزار شد و نتیجه ۱۹۸۵جلسات در ژانویه 

در » تاور«ی آمریکایی به ایران شد که بعدھا انجمن  ھای اسلحه محموله
ی این معامله تشویق اسرائیل برای  گزارشات خود آن را فاش نمود. نتیجه

رابرت «حکومت اسرائیل از طریق ھا بود لذا  فرستادن بیشتر این محموله
، مشاوِر »مایکل لدین«و » کولونل اولیور نورث«و با مساعدت » فارلین مک

 شورای امنیت ملی مقدمات این معامالت را فراھم آوردند.
به صورت رسمی از اسرائیل دیدن کرد زیرا » لدین« ۱۹۸۵در ماه می 

رگی به اسرائیل با ی بز از او خواسته بود که برای محموله» شیمون پرز«
مدیر کل امور » دیوید کمحی«به توافق برسد، پس از این » فارلین مک«

فارلین شد تا برای ارسال  ی اسرائیل از سوی پرز مسئول تماس با مک خارجه
 ھای الزم را انجام دھد. ی اسلحه به ایران ھماھنگی محموله

ریکا ی آم میالدی کار به وزیر امور خارجه ۱۹۸۵سپس در ژوئیه 
، »فر قربانی«، »لدین«ای بود که   ی آن جلسه که نتیجه رسید» شولتز«
افراد آن بودند و مشخص شد که چه مقدار » گرودی«و » شویمر«، »کمحی«

نیاز به ھا  آن تر این بود که باشد؛ ولی موضوع مھم مورد نیاز می» تاو«موشک 
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از طریق  »پرز«چراغ سبز از رئیس جمھور آمریکا داشتند. بنابراین 
حل این مشکل را به عھده » دکستر جان پوین«اش  فارلین و نماینده مک

به ایران از » تاو«ھای آمریکایی  گرفت و پیشنھاد کمحی فروش موشک
اش بوش و وزیر امور  ای که ریگان و نماینده طریق اسرائیل بود. در جلسه

رؤسای دونالد  و مدیر امور» واینبرگر«اش شولتز و وزیر دفاع آمریکا  خارجه
حضور داشتند چراغ » ولیام کیسی«ریگان و مدیر سازمان اطالعات مرکزی 

گوست و  ۳۰اسرائیل در  سبز آمریکا تصویب شد، و به این ترتیب  ۱۳آ
 ۴۰۸ی اول و  را در محموله» تاو«موشک  ۱۰۰میالدی،  ۱۹۸۵سپتامبر 

 ی دوم به ایران فرستاد. موشک دیگر را در محموله
اینبار » تاو«ھای  معامالت در اینجا به پایان نرسید و پس از موشکاما 

رسید که معامالت آن میان اسرائیل و ایران » ھاوک«ھای  نوبت به موشک
کرد  البته بعد از موافقت واشنگتن انجام گرفت. اسرائیل ھر بار تالش می

 ابتدا معامالت را به سرانجام برساند سپس آن را بارگیری کند.
خودش مقدمات » اسحاق رابین«وزیر دفاع اسرائیل  ۱۹۸۵ه نوامبر در ما

فارلین فراھم ساخت. این معامله نیز  را با مک» ھاوک«ھای  فروش موشک
بار از طریق شرکت ھوایی وابسته به سازمان امنیت  منعقد گشته ولی این

ھا  و در پوشش قطعات و لوازم حفر چاه نفت، محموله» سی آی ای«آمریکا 
 نوامبر ھمان سال به ایران فرستاده شد. ۲۵یری شده و در بارگ

مشھور شد، ایران در مقابل » ایران گیت«در این معامالت موشکی که به 
داد. اما با وجود  ھای آمریکایی را تحویل می ھا، باید گروگان گرفتن موشک

ھا را  ھا آزاد نشدند زیرا ایران این سالح رسیدن سالح به ایران، گروگان
ھای اسرائیلی قلمداد کرده و خود را در برابر آمریکا مسؤول  مولهمح

 دانست. نمی
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ھا را  چنین منتشر شد که ایران موشک» ایران گیت«چنانکه در مورد 
سازی نشده و  ھا از نوع اسرائیلی بوده و بھینه نپسندیده زیرا این موشک

نیز » ایران گیت«ی داود روی آن ھک شده است. بقیه جزئیات  ستاره
 مشھور است.

باشد که پس از رسوایی  اما آنچه در این زمینه قابل ذکر است این می
و نقش اسرائیل در ارسال سالح به ایران، شولتز به کارکنانش » ایران گیت«

ھا و اھداف اسرائیل در قبال ایران برای  ی آمریکا گفت: نقشه در امور خارجه
ت؟! و برخورد ما با اسرائیل باید ھای ما نیس حمایت از آن است و مانند نقشه

بر اساس این باشد که اسرائیل در کمک به ایران و ارسال سالح به آن کشور 
 کند. اھداف خاص خود را دنبال می

نیز بعدھا در گزارش خود نقش اسرائیل در فرستادن » تاور«انجمن 
در ھای سالح به ایران را بر مال ساخته و گفت: سیاستی که اسرائیل  محموله

 گرفته است ھمان سیاست آمریکا است.  مسلح کردن ایران خمینی در پیش
برای مدتی فروش سالح به ایران متوقف » ایران گیت«پس از رسوایی 

شد ولی اسرائیل دوباره کارش را از سر گرفته و از طریق بازار سیاه و به ھر 
ھای  آوری آن در مکان نحو ممکن شروع به خرید سالح برای ایران و جمع

مناسب در اروپا و سپس ارسال آن به ایران نمود. بر اساس آنچه در ابتدای 
کنند تا برای ایران  این تحقیق آمد دالالن اسلحه تمام دنیا را زیر و رو می

 سالح فراھم کنند.
خواھند ایران علیه  میھا  آن منفعت اسرائیل در این زمینه آشکار است.

و » فاو«یری تمام در برابر ایران ایستاد بلکه عراق پیروز شود، عراقی که با دل
ھا شرق بصره را آزاد کرد. عراق دشمن اسرائیل  و زمین» شلمچه«سپس 

 اند.  ھای اشغالی نفوذ کرده است و چندین بار ھواپیماھایش در عمق سرزمین
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از ھمینجا نقش اسرائیل در مشغول کردن عراق در جنگ با ایران آشکار 
ه شدن اسرائیل و ضعیف شدن جبھه علیه خودش است و چیزی جز آسود

 باشد. نمی
در » ھای سالیانه صلح ی بین المللی استکھلم برای پژوھش مؤسسه«
ی فروش سالح به ایران، اطالعاتی را منتشر نمود  در زمینه ۱۹۸۴سال 

اند تا به بتواند  مبنی بر اینکه سه کشور سالح الزم برای ایران را فراھم کرده
ی شمالی،   ه عراق ادامه دھد و آن سه کشور عبارت بودند از کرهبه جنگ علی

پیمان کشورھای عربی به  ی شمالی که ھم گیری کره سوریه و لیبی. موضع
رفت در این امر بسیار عجیب بود زیرا این کشور تأمین سالح ایران  شمار می

 را ۱۹۸۴درصد سالح ایران در سال  ۴۰ای برعھده گرفت که  را تا اندازه
گیری دو کشور عربی به صورت  تر از ھمه موضع خودش تأمین نمود و عجیب

 .١ی ایران بود مستقیم یا غیر مستقیم ھمراه با اسرائیل برای تأمین اسلحه

 های شاه نیز اسرائیلی بود اسلحه
ھای سالح از اسرائیل و آمریکا و بازار سیاه  به این صورت بود که محموله

شد.  ز انقالب تھران یا انقالب خمینی فراھم میدر جھان برای پشتیبانی ا
کنند که  شخصی که اعالم کرده بود و ھنوز ھم آیت الله ھایش اعالم می

 مخالف اسرائیل و ضد تلسط آن بر اقتصاد ایران و ارتش ایران ھستند و اینکه
با فلسطین در یک جبھه قرار دارند و قرار است که قدس را آزاد کنند!؟ ھا  آن

ی  نه این امر امکانپذیر است در حالی که از آغاز انقالب و از دھهولی چگو
 کند؟! ھشتاد اسرائیل سالحشان را تأمین می

                                           

در سال  »صلح انهیسال یھا پژوھش یاستکھلم برا یالملل نیب ی مؤسسه«کتاب  -١
 .١٩٩ی  ، صفحه۱۹۸۴
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ھایی که در انبار ارتش  حتی زمانی که نظام خمینی سر کار آمد سالح
ھا  آن ایران وجود داشت اسرائیلی بود که معلومات منتشر شده در این زمینه

 را آشکار ساخت:
ی  و در صفحه ۱۹۸۶دسامبر  ۳۰ی  یویورک تایمز در شمارهی ن مجله

 ۱۹۷۹تا  ۱۹۷۵اولش اعالم کرد که در چھار سال آخر حکومت شاه یعنی از 
. ھنگام سقوط شاه و ١ی سالح در جھان بوده است ایران اولین وارد کننده

میلیارد دالر  ۲۲به قدرت رسیدن خمینی تجھیزات نظامی سنگین به قیمت 
ھای ایران  . آمریکا منبع اصلی سالح٢ھا وجود داشته است و مخزن در انبارھا

 بوده است.
غیر از ایاالت متحده آمریکا، منبع دیگری نیز وجود داشته که تجھیزات  

 کرده و آن اسرائیل بوده است. نظامی را برای شاه تأمین می
و ھا در وزارت دفاع ایران حضور داشته  ھا نیز مانند آمریکایی اسرائیلی

اسرائیل، نیروی پلیس ایران را آموزش داده و سازمان ضد آزادی را تأسیس 
کرده و ھمچین دست به عملیاتی درون عراق برای پشتیبانی از کردھای 

زدند. واشنگتن و تل آویو در پشتیبانی از شاه ایران دارای  ضد نظام عراق می
 .٣منافع مشترک بودند

میلیون  ۳۳در مدت حکومت شاه، قیمت صادرات اسرائیل به ایران از 
تا  ۱۹۷۶-۱۹۷۵میلیون دالر در سال  ۱۰۰به  ۱۹۷۴-۱۹۷۳دالر در سال 

                                           

ی اسرائیل  ش با دیوید کمحی مدیر خارجهای که گزارشگر این مجله به مصاحبه -١
 کند. انجام داده استناد می

 مؤسسه استکھلم، منبع سابق. -٢

دیپلوماسی فروش سالح به قلم آرون کلمان، برگمن » نفوذ اسرائیل در جھان« -٣
. آرون کلمن استاد دانشگاه تل آویو و کارشناس سالح ۱۹۸۵براسی، واشنگتن 

 اسرائیل در دوران حکومت شاه بوده است.
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رسید. بیشتر این اموال بھای  ۱۹۷۷-۱۹۷۶میلیون دالر در سال  ۲۰۰
ی اول برای  تجھیزات نظامی و سالح اسرائیلی برای ایران بود. و ایران رتبه

 .١ی مشھور یوزی که یک سالح اسرائیلی است، بود اسلحهورود 
اسرائیل حتی پیش از سقوط شاه موفق به امضای قراردادھایی با نیروی 

 ۴مسلح ایران جھت آموزش و پشتیبانی شد. از سویی دیگر ھواپیماھای اف 
شد  ھای ھوایی اسرائیل انجام می ایران در عملیات آموزشی که در پایگاه

  مشارکت داشت.
داد که ارتش دفاعی  ھمچنین مدارکی ـ پس از سقوط شاه ـ نشان می

اسرائیل و ارتش ایران به صورت مخفیانه برای ساخت موشک تاکتیکی زمین 
با یکدیگر ، کیلومتر ۲۰۰ای و برد  به زمین با قابلیت حمل کالھک ھسته

میالدی حسن طوفانیان وزیر  ۱۹۷۷کردند؛ و در تابستان سال  ھمکاری می
ھای مشترک  فاع ایران در آزمایش موشک جریکو که اولین نمونه از موشکد

 ایران و اسرائیل بود حضور یافت. 
این پروژه، قرارداد جدیدی بود که شاه با وزیر دفاع وقت اسرائیل یعنی 

 .٢منعقد کرد ۱۹۷۷شیمون پرز در سال 
که شد معلوماتی آشکار شد  می» ایران گیت«ھایی که از  در میان صحبت

داد یعقوب گرودی یکی از تجار شریک در ایران گیت، ھمان رئیس  نشان می
سال بوده که با نام  ۱۳ھیأت اعزامی نظامی اسرائیل به تھران در مدت 

گوید:  مشھور بوده است. گرودی در مقابل گزارشگر می» آقای اسرائیل«

                                           

 منبع پیشین.» نفوذ اسرائیل« -١

 .از سقوط شاهبعد ائیل مدارک سفرای تجاری اسر. ١٩٨٦ فوریه ٢" آبزرور"لندن  -٢
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ن بگوییم ی آنچه در ایران کردیم سخ اگر روزی به ما اجازه داد شود درباره«
 .١»شوکه خواھی شد زیرا امر باالتر از تصور تو است

ی  ی ویژه ) که نمایندهUri Lubrani» (اوری لوبرانی«اضافه بر این 
اسرائیل در امور لبنان بوده و ھمچنان در این سمت است، در زمان شاه و 
ابتدای حکومت خمینی مسؤول مقیم اسرائیل در تھران بوده و نشریه 

نویسد که در اثنای انقالب  می ۱۹۷۹فوریه  ۹در » جورنال تیاستر وال«
خمینی، ایران بیش از نیمی از انرژی اسرائیل را تأمین نموده است و این 

ی ھشتاد به  دھد که نظام خمینی تا چه اندازه در ابتدای دھه نشان می
ی خود را محکم کند اضافه  ھای اسرائیلی و آمریکایی تکیه کرده تا پایه سالح

ر تکیه بر مشاوران اسرائیلی که ھنوز به عنوان قومیت بزرگ یھود در ایران ب
دھد که به عنوان یک شھروند  این فرصت را میھا  آن بردند و به به سر می

نقش خود را در کنار نظام جدید فراموش ھا  آن یھودی در ایران بمانند ولی
 نکردند.

ھایش را ادامه داد که از  پشتیبانیھا و  اسرائیل اینگونه وجود، مأموریت
زمان شاه و سپس بعد از سقوط او در دوران خمینی ادامه پیدا کرد. به نظر 

ھای اسرائیلی به ایران در طی حکومت خمینی  رسد که فروش سالح می
رشد چشمگیری داشته و از فروش آمریکا نیز بیشتر شده است و اسرائیل با 

 گ با عراق پرداخت.این روش و از طریق ایران به جن

*** 
 

                                           

 .۱۹۸۵نوامبر  ۲۹» داوار« Davarروزنامه اسرائیلی  -١
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