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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 و از نمائیم، و از او طلب یاری و کمک می ستائیم، او را می حمد و ثنا سزاوار الله تعالی است، ههم

هر بریم.  هایمان و اعمال بدمان به الله تعالی پناه می نفسهای  کنیم، و از شرارت او طلب آمرزش می

الله تعالی او را گمراه کند، و هر کس که  ای ندارد، کننده گمراه کس که الله تعالی او را هدایت کند،

وی یگانه و  وجود ندارد؛دهم که هیچ خدای بحقی جز الله تعالی  و گواهی می ندارد. ای کننده هدایت

  :فرماید تاده اوست. الله تعالی میبنده و فرس دهم که محمد، شریک است. و گواهی می بی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]١٠٢آل عمران:[ 
ای مومنان! آن گونه که حِقّ تقوای الله است، تقوا پیشه کنید و بر اسالم استقامت ورزید تا در حاِل «

 .»مسلمانی، از دنیا بروید

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َو�َثَّ  �َّ

ْ ٱِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓءۚ وَ  َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ�  �ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ

 .]١ :نساءال[ ﴾١
ن آفرید و همسرش را از او «

َ
ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک ت

خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای آن پروردگاری را در پیش بگیرید که 

ویشاوندی پروا نمایید. همانا الله، مراقب ی خکنید و از گسستن رابطهبه نام او از یکدیگر درخواست می

 »و ناظر بر اعمال شماست.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوقُولُوا

َ
لَُ�ۡم أ

َ ٱلَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   .]٧١ -٧٠[األحزاب:  ﴾٧١فَۡوًزا َعِظيًما َ�َقۡد فَاَز  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
گرایانه و محکم  از الله تعالی بترسید و تقوا پیشه کنید و سخنی حق اید، ای کسانی که ایمان آورده«

و شما را مورد مغفرت قرار  اعمال شما را درست خواهد کرد، بگوئید، که در آن صورت (الله تعالی) 

 .»به رستگاری بزرگی دست یافته است اطاعت نماید،و هر کس که از الله و پیامبرش  دهد، می

 : اما بعد
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ن کارها، نوپیداهای و هدایت محمدی بهترین هدایت، و بدتری ترین سخن، کتاب الله تعالی راست

(عاقبتی) جز و هر گمراهی  باشد. و هر کار نوپیدایی بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است، آن، می

 آتش دوزخ ندارد. 

 ست؟ا دهالله تعالی فرمو

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ  ﴾دِيٗنا

 .]٣[المائدة: 
ه که اسالم ب و نعمتم را بر شما تمام کردم، و راضی شدم امروز، دینتان را برای شما تکمیل کردم،«

 .»عنوان دین شما قرار گیرد

 ی هاین شهادت از ناحیدهد.  کنان از کامل شدن دینش و تمام یافتن نعمتش خبر می الله تعالی منت

و روشنگری بر و بیان آنچه را که الله تعالی از دعوت الله تعالی گویای این حقیقت است که رسول الله 

شهادت و  ی همتضمن و در بر گیرند و از سوی دیگر (این خبر دادن) ست،ا دهانجام دا واجب ساخته،او 

 کسانی بودند که به لحاظ فهم و تطبیق و بکار بستن،ها  آن برای اصحاب آن حضرت است.گواهی 

دعوت و تبلیغ و ادای عرصۀ  نمودند، پس بار آن امانت را در تدریاف های دینی را از رسول الله آموزه

 کشیدند. بر دوش  امانت،

پسندید آنچنانکه آن رادمردان آن را » زیست دین و روش«عنوان ه در حقیقت الله تعالی اسالم را ب

های الهی را با قدرت و امانت و صداقت برگرفتند و  عمل در آوردند؛ کسانی که آموزهحیطۀ  به فهمیده،

 .بر کف نهادند... نقاط جهان،همۀ  الهی در ی فرمودههای خود را در راه این دین و اعتالی  ها و مال جان

صحبتی پیامبرش و  را برای همنشینی و همها  آن گرامی، جماعتی بودند که الله تعالیاصحاب 

و وارثان حمل امانت دین و  آورش، را بعنوان معاونان و وزیران پیامها  آن دین و شریعتش برگزید وبرپایی 

خواه آنان توانستند  و پیروان نیکها  آن لطف الهی،سایۀ  در قرار داد، -بعد از آن حضرت  –تبلیغ دعوت 

عمل پوشاندن جامۀ  دعوت و دین الهی را به آن صورت تر و تازه به دست ما برسانند. الله تعالی بمنظور

آوریم) این دین را حفظ نمود به  خود (ما قرآن را نازل کردیم و ما خود از آن محافظت بعمل میوعدۀ  به

را بعنوان ها  آن و مبغوض داشتن له تعالی دوست داشتن صحابه را بعنوان دین و ایمان،همین خاطر، ال

و سکوت اختیار  ها، آن و ذکر کردن محاسن و فضایلها  آنهمۀ  کفر و نفاق بر شمرده، و دوست داشتن

و مقام  ها، آن را بعلت فضیلت سابق و کردار بزرگوارانه، و راستی فداکاریها  آن کردن در قبال اختالفات

 ست. ا دهوجل، بر امت اسالمی واجب کر در نزد خدای عّز ها  آن و جایگاه بزرگ
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خواهان و فساد خواهان (و به تعبیر  ها و شرارت بینیم افراطی ولی جای بسی تأسف است که می

ادقانه به کنند. رادمردانی که ص درازی می ارزشان و کوتاه اندیشان تاریخ بر آن رادمردان دست بیدیگر) 

همواره به سروران امت اسالمی آنچنان ها  آن هاست که عهد و پیمان خود با الله عمل کردند. قرن

  های بزرگی می طعنه
ً
آورد، و باران اندوه و حسرت را بخاطر  به درد می زنند که قلب هر مؤمنی را شدیدا

را از اسالم و ها  آن ارت و بدخواهیحرمتی انجام دهند، و شر توانند کاری در مقابل آن همه بی اینکه نمی

 نشاند.  میها  آن رهبران اسالم و مسلمانان دفع کنند، بر

در این ها  آن قرار گرفته است.ها  آن بیش از سیزده قرن است که اسالم و پیروانش آماجگاه حمالت

الهی مبنی بر وعدۀ  اند. و اگر کرده  ترین فنون حقه و مکر و دروغ و تقلب و تشویه استفاده راه، از کثیف

(و شد  بود، اسالم نیز مانند ادیان دیگر بساطش بر چیده می یمحفاظت از این دین و بقای پیروانش ن

 گردید).  فرازمانی و فرامکانی نمی

رادمردانی بپا خاسته، و رسالت دفاع ت مبارک ماین ا از میان ها، آن و فسادولی به رغم کثرت شرارت 

 اند.  از دین و شریعت و اسالم الله تعالی و رهبران اول امت اسالم را بر دوش کشیده

مأمور این کار نمود، و توفیق و یاری را در جنگ با گرا را  آری، الله تعالی رادمردانی از علمای عمل

روند، و از دین  آیند و می می ها، ر طی گذشت قرننمود. این رادمردان دها  آن رینق نیروهای شر و فساد

کنند؛ چه بسیار  یازند، رازگشایی می کنند، و از انحراف مبطالن که مجرمان به آن دست می دفاع میحق 

و چه  اند، مال و حتی روح خود را فدا نموده و چه بسا اند! اوقات مهم و بزرگی را در این راه قربانی کرده

خره این این نعمت عظیم بدست ما تا اینکه باآل اند، بسیار که در راه الله تعالی بذل و بخشش کرده

 کند.  ها را پر می بعنوان خدمتی به الله تعالی و دینش کتابخانهها  آن ست. و اینک مؤلفات و آثارا دهرسی

 :الهیۀ وعد را راضی کند تا اینها  آن خشنود باد وها  آن ازالله تعالی 

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ ِينَ ٱيَُ�ٰفُِع َعِن  �َّ َّ�  ْۗ  .]٣٨[الحج:  ﴾َءاَمُنٓوا
 »کند اند دفاع می الله تعالی از کسانی که ایمان آورده«

در این  »عبدالله الموصلی«استاد و شیخ فاضل تحقق پیدا کند. آنچه را که برادر مجاهدم  ی هجام

برای دین خدا و حق و خواندم و آنچه را که از غیرتش خدا آنچه را که ه خواندم. ب نوشته است، رساله،

نخستین دین مشاهده کردم، مرا خوشحال ساخت. نیز حکمت و نرمی گفتار وی در پیروانش و حامالن 

اهل سنت از غفلت و خواب عمیقشان، موجب و بیدارسازی  گمراه و رافضی،شیعۀ  بیان حقیقت

 شادکامی من شد. 
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و  شود، داند از او چه خواسته می ای که نمی فریب خورده ی هنصیحتی است به هر شیع این رساله،

شود، و نیز نصیحتی  توسط نیروهای شر و فساد برای او کشیده شده و میای در قدیم و جدید  چه نقشه

ها و  و بداند که دشمنان چه حقهاست برای هر مسلمان سنی مذهب تا دین راستینش را بشناسد، 

 برند.  هایی بر علیه این دین بکار می نیرنگ

ست که در این رساله ا دهکوشی –توفیق دهد گویی)  شاد و (حقرالله تعالی او را به سوی  –وی 

از حیث مباح دانستن خون و مال  –با اهل سنت  روافضهایی از عقاید و اخالقیات و سلوکیات  گوشه

و فریب دادنشان و بکار بردن تقیه و تهمت زدنشان  و لعنت کردنشان، ها، آن اهل سنت و فحش دادن به

به این دلیل دارای اعتقادات فوق است که  کند که شیعه، به تصویر بکشد. وی بیان میرا  –ها  آن در برابر

ین و عدم موافقت با شیعیان در معتقد بودن به داهل سنت را بخاطر باور داشتن به خالفت خلفای راش

 انند. د دین خارج میدایرۀ  کافر و از شیعیان،گانه  دوازده ی امامت ائمه

مهمترین رکن اصول دین است، و از این روی، کسی که دوازده امام را » امامت«در نظر گاه شیعیان 

ایمان دارای  ست،ا دهایمان نیاورها  آن و حقوقها  آن بهشناسد، دارای ایمان نیست و کسی که  نمی

مقامی الهی است که الله تعالی بسان مقام نبوت که آن را به هر کس که ها  آن در نزدنیست، و امامت 

  گزیند! هر کس را که بخواهد برای آن بر می دهد، بخواهد می

دوام مقام نبوت و لطفی از جانب الله است و در هر » امامت«ی روافض  بر اساس عقیدهبنابراین 

و  ، جانشین وی شود؛های عظیم پیامبر مسئولیتآید که در وظایف و  عصری وجود امامی الزم می

های ظاهری و  حق تشریع دارند، و از همه رذیلتو بسان انبیاء  های خدا بر مردم هستند، ائمه حجت

و  باشند، معصوم می –از دوران کودکی تا دوران مرگ  –و نسیانی و جهلی از هر خطا و سهوی  باطنی و

ها  آن بهداده شده و فقط ها  آن الله تعالی بهه از جانب کفردی  به با خصوصیات و صفات منحصر

ها  آن در ارتباط با آن امامان بسیار اغراق ورزیده تا جائی کهشیعیان  یابند، تمایز می اختصاص داده شده،

 را با صفات الوهیت و ربوبیت توصیف کردند. 

و  دارند، و اشیاء گیتی تصرفات (عجیب و غریبی) ی نظر شیعیان، امامان در صحنهه یعنی ب

و به هر  را در دست دارند،ها  آن زمین و کلیدهایهای  و خزانه هستند،ها  آن جمادات و چهار پایان مطیع

هر آنچه را که ظاهر یا باطن است، بشناسند و از تصویرهای مخفی و توانند  چیزی احاطه دارند، و می

گاه می ل و صفات و مقدرات از این دست در حیات دنیا،های خائن و سایر احوا چشم  باشند ....  آ
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توانند وارد  معتقدند که امامان هر کس را از اتباع و شیعیان خود که بخواهند، میها  آن جالب آنکه

  توانند وارد جهنم سازند!! بهشت سازند و هر کس را از اهل سنت که بخواهند می

امام دارای مقام محمود و « :نویسد می ۵۲صفحۀ  حکومت اسالمی)(کتاب  برای مثال خمینی در

در برابر والیت و حکومت ذرات هستی همۀ  ای باال و خالفتی تکوینی است که ستایش شده و درجه

 » آورند. وی، سر تسلیم فرود می

های آنان  یکی از ائمه و حجتی از حجتشود که به اصطالح  این سخن از جانب کسی گفته می

 ! است!

 ذلت بار آور و خجالت های   از دیدگاههایی  مقام تالش و نصیحت گوشهست که در ا دهمؤلف کوشی

 کسانی که الله تعالیاز  –و رهبران یعنی حامالن نخستین دین  رسول اللهصحابۀ  را در برابرها  آن

نماید، و نصایح خود را بیان  –خشنود گشت ها  آن را برگزید، و از دین و فداکاری و بذل و کوششها  آن

در گوش بسیاری از دعوتگران اسالمی که فریب رافضه و انقالب و شعارهای براق و دروغین و صداهای 

هم خود و هم جوانان  اند، را باور کرده، و سعی کردهها  آن ی و ادعا و تقیه، خوردهدلربا و توخالی آنان را 

ن در حرکت اسالمی آکردن به  خود را در جهت جانبداری از آن انقالب و حمایت کردن از آن و اقتدار

در حق حکومت اسالمی در طول ها  آن خود تشویق کنند و کمترین توجهی به بدعقیدگی و گناه بزرگ

و حکومت بنی امیه و  الفت راشده،در برابر خها  آن کهگوید  و میکند  زمزمه می گذشت تاریخ نکنند،

، و اجداد صفوی آنان با اهل سنت چه کارها ها و کرداری اتخاذ کرده چه دیدگاه ها حکومت عباسی

پند و  و خود گواه است،دهد  برای کسی که دارای قلبی است یا گوش می . البته که در این،اند کرده

  اندرزی نهفته است!

 چرا که تاریخ هیچ گاه گناه نابخشنودی با عقاید شیعیان آشنا شوند! بخوانند وپس باید که تاریخ را 

جوانان همه و هیاهوی  سازی شیعه و سنی و سوء استفاده از هم سوی نزدیکه را در فراخوانی بها  آن

های  های رافضه و در آشیانه در آغوش –بعنوان نوعی دلسوزی برای اسالم  –متحمس و برافروخته 

و همه شما مسئول و نگهبان زیردستان خود  شما نگهبان هستید،همۀ  پس بخشد! نمی »رفض«

  باشید! می

و مراجع اهم که به این استاد فاضل که کوشیده حقایق شیعه را از خود کتب خو از الله تعالی می

 (حسناتش)و را در میزان او این اقدام  پاداش را عنایت فرماید،گشایی کند، بهترین بیان و رازها  آن معتبر

خواند تا به  کند و چه آن کسی که می دری می د و پردهنویس ما را، چه آن کسی که میهمۀ  وبنویسید. 

دفاع از دین و کشف  جویانی قرار دهد که بنا به لطف الهی در پی و دانش علماءزمرۀ  حق برسد، از
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ها  آن الهی دروعدۀ  دهد که اینکسانی قرار جملۀ  و ما را از آیند، باطل بر می سخنانها و  کردن پوچی

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ :یابد تحقق می ِينَ ٱيَُ�ٰفُِع َعِن  �َّ ْۗ إِنَّ  �َّ َ ٱَءاَمنُوٓا الحج: [ ﴾٣٨َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّاٖن َكُفوٍر  �َّ

و ما را از جمله کسانی قرار دهد که از  »کند اند، دفاع می الله تعالی از کسانی که ایمان آورده« .]٣٨

کسانی قرار دهد که برای خدا و جملۀ  و ما را از ،کنند رسولش دفاع میصحابۀ  آورش و از دینش واز پیام

 کنند. نصیحت میها  آن مسلمانان و عموم ی  آورش و ائمه دینش و پیام
 این کار و قادر بر آن است.دار  او عهده

 

 الحمدلله رب العالمینن أو آخر دعوانا 

 یلدکتر عبدالله بن اسماع



 
 
 

 چاپ هفتم ی همقدم

و برابر با  هایش؛ حمد و ثنایی فراوان به موازات نعمت وند؛خدا سزاوارهمه حمد و ثنا 

و حمد مخصوص الله وقتی که راضی  شود؛ مد مخصوص الله تا وقتی که راضی حهمۀ  هایش؛ زیادت

و درود سالم بر بهترین مخلوقات و سید و ساالر  حمد برای خدا بعد از آنکه راضی شد؛همۀ  و شد؛

 و بر آل و اصحاب گرامی وی باد.  اولین و آخرین محمد بن عبدالله

است که به  »ةالشيع ةحقيق«معروف به  »حتی الننخدع«مان از کتاباین چاپ هفتم : اما بعد

مورد قبول  –بطور یکسان  –از اهل سنت و اهل شیعه ها  آن حمدالله در نزد بسیار از روشنفکران و غیر

  هر چه را که از شیعیان نقل کرده طرفی شدیم، ست. چرا که ما درآن پایبند به بیا دهواقع ش
ً
با  ایم حتما

در آن بعضی از  و این چاپ جدید،ست! ا دهصفحه و چاپ آن همراه بوشمارۀ  ذکر منابع موثق و جزء و

خواهیم که آن  ایم. و از خدا می بندی نموده ایم و ابواب آن را دوباره ترتیب اخبار و منقوالت را اضافه کرده

 در میزان اعمالمان قرار دهد.  و آن را در روزی که با او مالقات خواهیم کرد، را از ما بپذیرد،

 
 لحمدالله رب العالمیناو 

 ه الموصلیعبدالل





 
 
 

 چاپ اول  ی همقدم

پروردگار جهانیان، و درود و سالم بر امام متقیان محمد بن عبدالله و  حمد سزاوار الله تعالی؛همۀ  

دارند  می وی و همه کسانی که تا روز قیامت بر روش و قانون وی گام برداشته و برآل و اصحاب همۀ  بر

 باد. 

به رغم فعالیتی که شیعه جهت انتشار مذهب باطل خود در میان اعوام اهل سنت انجام : بعداما 

های اهل سنت را  گروههمۀ  تالش و همکاری گروهی ها، سازی این تالش گمان خنثی دهد که بی می

 : وب نیست. علت این امر دو چیز استبینیم که مقابله با این خطر مهم در آن سطح مطل می طلبد؛ می

گاهی  -۱   .شیعه از معتقدات –و یا نقص علمی  –عدم آ
سازی بدان متصف هستند. چه  تقیه و کتمانعقیدۀ  اساس ای که علمای شیعه بر هزیرکی و خدع -۲

ستیز خود را در مقابل اهل سنت آشکار  بازان حقیقت مذهب و دیدگان سنت این مکاران و حقه

ها و اعتراضاتی که نسبت به  نکرده، و به محبت و دوست داشتن اهل سنت تظاهر کرده، از طعنه

 جویند.  مذهب اهل تسنن وجود دارد، تبری می

که شیعیان چیزی را دانند  را خورده، نمیها  آن القلب اهل سنت فریب ظاهر در نتیجه اشخاص سلیم

  میبر زبان 
ً
 در قلبشان وجود ندارد.  رانند که اصال

دهند؛ به این  شوند را فریب می آنها جاهالن و غافالن مسلمان و کسانی که به متفکر نامگذاری می

رخصتی در  ای که در قرآن وارد شده، که تقیهدانند  گمان که تقیه در کتاب الله تعالی وارد شده و نمی

 تقیۀ  و اماگیرد.  معرض آسیب و خطر کفر قرار می درها  آن حاالتی است که مسلمان در
ً
شیعه، ذاتا

 د. نکن و ظاهر کردن خالف آن چیزی است که نسبت به اهل سنت در دل پنهان می نفاق،

از «: گوید می )ـ ه۱۳۸۵ایران  ، طبع قم،۲۰۱، ص ۲(جمع » رسائل«خمینی در کتابش 

شود، بلکه  متوقف نمی بر ترس بر نفس یا غیر آن، روی، جایز بودن این تقیه و بلکه واجب بودن آن همین

بنابراین ست. ا دهدر برابر مخالفان تبدیل گردیبرای وجوب تقیه آید که مصالح نوعی به علتی  چنین بر می

واجب  –نداشته باشد که آسیبی ببینید گرچه امنیت هم فراهم باشد و بیم آن  –سّر سازی  تقیه و کتمان

  »است.
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آنان، عقیدۀ  باشند. به ، کافر محسوب مییماما دهدوازشیعۀ  اهل سنت در اعتقاد برادر مسلمانم!

سنی یک ناصبی است و در این راستا فرقی میان شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی و کسانی که ملقب به 

 وجود ندارد.  وهابی هستند،

را در پیش گرفته، و  »کنبیانداز و حکومت تفرقه «روش  ها، آن یثیخبگری و  نظر به زیرکی و حیله

آنان کسی است که از ترین دشمن  در نظر شیعه خطرناکآورند.  را تنها گیر میها  آن یکی پس از دیگری

گاه باشد، و آرامها  آنتقیۀ  مذهب و گاه ها  آن اعتقاداتدشمن کسی است که از ترین زیرترین و سر به  آ آ

  باشد!ها  آن تبلیغاتیهای  کتابخوردۀ  نباشد یا فریب

استقبال شده و از آنان خرسند  نویسند، مطالب میها  آن ی که به نفعمتفکرانآنها از آن دسته از 

نما شده، و گویی در اوج قلة دانش و تقوا قرار دارند.  بزرگ ها، آن ، چرا که به کمک توصیفاتکنند می

قربانی ها  آن ام. دیدم که کردهدنبال  دهند، خرج میه نرمی و تعاطف بها  آن های کسانی را که با نوشته

ها  این اساس تقیه است، شدند. از این امر خیلی دلتنگ شدم که دیدم که برها  آن تبلیغاتیهای  کتاب

  های خمینی اطالع نیافته حداقل از کتاب
ً
ها  آن هرگز نسبت به دیدند، ها را می آن کتاب اند اگر واقعا

 شدند.  ور نمی آنان غوطه دادند، و در مسایل نرمش و تعاطف نشان نمی

 را برهای  خوانند و دیدگاه ها را می دهند و آن متعاطفان آن کتاب هایی تبلیغاتی ارائه می شیعیان کتاب

 کنند.  وجود دارد، اتخاذ میها  آن اساس تقیه و مدارایی که در

آن یکی از از اوایل مقاالت شیخ مفید، و  ۱۳۸حاشیۀ  چنانکه در -» شهرستانی«ها  آنعالمۀ  

در  اکنون) (هم ائمه آل بیت، ۀشیع«: گوید می – باشد که چاپ بیروت می های مهم آنهاست کتاب

را ها  این شود عادت یا عقیده یا فتوا یا کتاب یا غیر موقعیتی قرار گرفته که در بسیاری از اوقات مجبور می

 » که خاص اوست، کتمان نماید.

اسلوب این  کنند و را کتمان می توا و کتاب خصوصی خویشآری، عادت یا عقیده یا ف: گویم می

 هرا بست، همان چیزی است که بعضی از اهل علم ا دهاساس آنچه که شهرستانی ذکر کر برسازی  پنهان

 اند.  و مردم را هم دور کردهحقیقت دور شده خود از ها  آن آن فریب داده، در نتیجهوسیلۀ 

کوشیم که  در این رساله میداند و ما  نسبت به اهل سنت را نمی سیاری از ما دیدگاه حقیقی شیعهب

 نسبت به اهل سنت راز گشایی کنیم.دوازده امام شیعۀ ابه اذن خدا، و توفیق وی، از



 
 
 

 فصل اول:
 تقیه در نزد شیعه





 
 
 

 :مبحث اول
 بازگویی و آشکارسازی اعتقاداتشان تقیه در نزد شیعه و عدم 

و فریب دادن دیگران را برای شیعه مباح  تظاهرکردن به عکس حقیقت است، تقیه در نزد شیعه،

 اساس این تقیه، شیعه آنچه  براین برد، بنادان می
ً
کند. و برای او  انکار می به آن معتقد است، را که باطنا

 کند  مباح می
ً
 مورد اکراه دارد، به اعتقاد بدان تظاهر کند.  که آنچه را که باطنا

ریف قرآن، فحش دادن که شیعیان بسیاری از اعتقادات خود مانند قول به تحبینیم  به همین خاطر می

کند. و البته  ... را در مقابل اهل سنت انکار میها  آن مسلمانان و تهمت زدن بهیر کردن فکبه صحابه و ت

 ب به همه این اعتقادات اشاره خواهد شد. که به لطف الهی در این کتا

گاه شد، : اولین خطیب بود، که گفتالدین  مرحوم شیخ محب شخصیتی که به خوبی از این عقیده آ

چیزی است که ای صورت بگیرد،  گذارد میان ما و شیعیان پاسخگویی صادقانه مشکلی و مانعی که نمی

کند آنچه را که بر علیه ما در دل خفا  مباح میها  آن که برایای است  عقیده تقیه،نامند. این  آن را تقیه می

در ها  آن لب اهل سنت فریب تظاهر کردنغلذا اخالف آن را تظاهر نمایند.  آشکار نکرده، کنند، می

  ها، آن خورند در حالی که عالقه نشان دادن به نزدیک شدن به همدیگر و ایجاد وحدت، را می
ً
این  اصال

ماند و  می یقکنند، و فقط و فقط در یک طرف با و بدان راضی نیستند و برای آن کار نمی ،خواهند را نمی

یضه[رود.  مویی از آن کنار نمی برد، و تار همزمان با آن طرف دیگر در انزوای خود بسر می  ،خطوط عر

  ]۱۰ص 
اعتقادات ص «رسالۀ  الحسین ملقب بن صدوق دربن  علی محمدبن ها، آن و رئیس محدثین شیخ

و اعتقاد ما در ارتباط با تقیه مبنی بر واجب «: گوید می» هجری ۱۳۷۰ ، مرکز چاپ و نشر ایران،۱۰۴

جایز اینست که آن و تقیه واجب است ست. ا دهکند، گویی نماز را ترک کرکه آن را ترک  يکس بودن آنست،

 آن را ترک کند، که قبل از خروج ایشان، يپس کس رسد، را ترک کنیم تا وقتی که آقا امام زمان به ظهور می

  »با الله و رسولش و ائمه برخاسته است.در حقیقت از دین الله و از دین امامیه خارج شده، و به مخالفت 

بن الحر العاملی  محمدبن الحسنعلمای شیعه به تقیه اهتمام خاصی داده، برای مثال  تدر حقیق

و اهتمام به تقیه  ضرورت اعتناء«خود بابی را تحت عنوان  1حدیثی خودبینیم که در موسوعات  را می

______________________ 
 .۴۷۲، ص ۱۱ج  -١
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و بابی تحت  1»آمیزش اجتماعی به تقیه«کند و نیز بابی تحت عنوان  باز می »و پرداختن حقوق برادران

ها  آن و آیت اللهها  آن کند. و همانند او است شیخ باز می 2»ضرورت طاعت سلطان از تقیه«عنوان 

» اپ ایرانچ و ما بعد آن، ۵۰۴ص  ،۱۴ج «در جامع اقوال و احادیث شیعه جناب حسین بروجردی که 

: ) روایت شده که۲۱۹ص  ،۲(ج  و در اصول کافی از کلینی در باب تقیهنظیر چنین اقوالی دارد. 

ابو جعفر  :ها سؤال کردم، آنگاه گفت والیعلیۀ  قیام بردربارۀ  : از ابو الحسنگوید معمر بن خالد می

در و نیز باز  هیچ ایمانی ندارد. قیه از دین من و پدرانم است، و کس که دارای تقیه نیست،: تگفته است

دین  نه دهم ای ابو عمران!: روایت شده که او گفته است از ابن عبدالله ۲۱۷ص  ،۲اصول کافی ج 

 خفینو مسح بر  ذشود. کسی که تقیه ندارد، دین ندارد، و تقیه در هر چیزی جز نبی در تقیه خالصه می

محمدرضا مظفر در کتاب تبلیغاتی خود تحت عنوان عقاید امامیه،  ها، آن و شیخشود.  اجرا می

: ر صحیح روایت شده که او گفته استاز حضرت صادق در اث: گوید می تقیهدربارۀ  ماعقیدۀ  فصل

در کافی  کلینیو » تقیه دین من و دین پدران من است، و کسی که تقیه ندارد، هیچ دینی ندارد.

بخدا، : «گفت از پدرم شنیدم که می :از حضرت صادق روایت کرد، که او گفته است) ۲/۲۱۷(

هر کس تقیه داشته باشد،  حبیب!تر نیست، ای  چیزی در روی زمین، برای من از تقیه دوست داشتنی

 الله او را پست خواهد ساخت. ای کسی که تقیه نداشته باشد، !حبیبای  سازد، الله او را رفیع می

 »برند. ر میبسهمواره در صلح و آشتی با تو اگر تقیه را رعایت کنی، مردم حبیب! 

تقیه سپر الله تعالی «از ابی عبیدالله روایت شده که او گفته است:  )۲/۲۲۰و در اصول کافی ( 

 » است میان وی و خلقش.

و الله تعالی در دینش فقط : «که گفت اصول کافی) ۲/۲۱۸و نیز روایت شده از ابی عبدی الله (

 .»پذیرد) فقط تقیه را از ما خواست (و آن را از ما می

چیزی را  (در دنیا) :گفت : پدرم میل کافی از ابی عبدالله روایت شدهاصو ۲۲۰ص  ،۲و در جلد  

و  )۲/۳۷۲در کافی (و کلینی شادکامی من است. مایۀ  دوست ندارم براستی که تقیه کاریبیشتر از تقیه 

کسی که روزش را با افشا : گوید ند، میا دهله روایت کراز ابی عبدال 3)۳/۱۵۹فیض کاشانی در وافی (

 گیرد.  در تنگنا قرار میگرمای آهن بر او مسلط شده، در مجالس  ،ما آغاز کند کردن سّر 

______________________ 
 .۴۷۰، ص ۱۱فرهنگ مذکور ج  -١

 .۴۷۱، ص ۱۱وسائل الشیعه ج  -٢

 دارالکتب اإلسالمیة، طهران. -٣
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که او  از سلیمان بن خالد روایت شده، )۲/۱۸۵) و مجموعه رسائل خمینی (۲/۲۲۲و در کافی (

الله  جانباز  که اگر آن را کتمان سازید، شما بر دینی هستید، !ای سلیمان: ابو عبدالله گفته :گفته است

و حر عاملی در وسائل  .افشا کنید، الله تعالی شما را ذلیل خواهد ساختعزتمند شده، و اگر آن را 

اعمال ترین  : تقیه از بهترین و فاضلروایت کرده که او گفته استؤمنین از امیر م )۱۱/۴۷۳شیعه (

 : الله تعالیالحسین روایت شده که او گفته استاز علی بن  )۱۱/۴۷۴و در وسائل شیعه (مؤمنان است. 

: ترک کردن پیراید بجز دو گناه میها  آنهمۀ  بخشاید و او را در دنیا و آخرت از گناهان مؤمن را میهمۀ 

 ضایع کردن حقوق برادران. تقیه، و 

چاپخانۀ  االخبار (که طبع حیدریه و الدین محمدبن محمد شعیری در کتاب جامع تاج شیخ شیعیان،

 نماز است.!! کنندۀ  ترک تقیه همچونکنندۀ  ترک (: گوید می ن در نجف است)آ

کسی که پایبند به تقیه نباشد، : «صادق نقل شده که او گفته استاز  )۱۱/۴۶۶( الشیعه و در وسائل

 » از ما نیست.
علی نیست کسی که شیعۀ  از«: گفته استست که ابو عبدالله ا دهآم )۹۵االخبار (ص  و در جامع

 » کند. تقیه نمی

به تقیه  برند) شان (که گمان آن را می زدهمتا قیام امام دوابایستی  می شیعه طبق اعتقادشان،: گویم می

 که شیخ و محدثچناننیست. ها  آن از متوسل شوند، و هر کس که قبل از ظهور امامشان آن را ترک کند،

 »طبع مکتب علمی قم در ایران ۳/۴۷۷ ،ةالهدا تاثبا«محمدبن الحسن الحر العاملی در کتاب  ها، آن

: هر تقیه روایت کرد، که او گفته است سخن گفتن ازدربارۀ  –که بر او درود و سالم باد  –از ابی عبدالله 

صادق  از 1خباراأل و چنانکه شعیری در جامع از ما نیست، آن را ترک کند،کس قبل از ظهور امام مهدی 

 » از ما نیست. و هر کس قبل از ظهور امام زمان تقیه را ترک کند،«: روایت کرده که او گفته است

یکبار تقیه بخاطر ترس صورت : گوید می )۲/۱۷۴(خمینی در کتاب الرسائل آنان و آیت الله 

آوری و اتحاد کلمه را  جمع ی که ما بتوانیم زمینهگیرد و بار دیگر بخاطر مدارا. مراد از مدارا این است  می

فراهم کنیم. چنانکه در  بدون ترس هیچ ضرری،ها  آن با دوست کردن مخالفان و جلب مودت و محبت

 کاری برای غیر خود، ه این مسئله هم خواهیم پرداخت. و نیز گاهی تقیهزودی به ف است و بخو ی تقیه

ه شود. و آنچه که برای ذات خودش است همان چیزی است که ب میخودش مطالبه و گاهی برای ذات 

 . است یرمعنای کتمان در مقابل افشاگ

______________________ 
 .۹۵ص  -١
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کردن مخالفان و  با دوست«... : گوید ن مرد نگاه کنید آنجا که میایگری  شما به حیله: گویم می

 ...» بدون خوف هیچ ضرری ها  آن جلب مودت و محبت

و اگر که مخالفان برادران دینی وی  داند! : این آقا تقیه را بدون ترس هیچ ضرری جایز میدقت کنید

  شود؟! بکار برده میهم ها  آن در مورد پس چرا تقیه هستند،

بعضی موارد برای مدارا کردن با مردم و تقیه در «: گوید می )۲/۱۷۵خمینی در مجموع رسائل (

ست، و در بعضی دیگر برحسب اینکه متقی منه چه کسی است، تقسیم ا دهشروع شمها  آن جلب محبت

طرف پادشاهان یا مردم خواه از گیرد  معتقدان به اسالم صورت مییک بار تقیه از کفار و غیر  :شود می

و بار سوم از فقها و قاضیان، و بار چهارم از  امرای اجتماع،و ن و سالطین ادیگر از قدرتمند رباشند، و با

بدین صورت است که عملی موافق با عموم انجام ها  آن ... تقیه از کفار و غیرگیرد  عوام مردم صورت می

حنیفه کند. و گاهی در موارد  چنانکه اگر فرض کنیم که سلطان مسلمانان را ملتزم به فتوای ابی شود،

 شود.  می مانجادیگر تقیه 

اما .» بعنوان قانون مشروع شده و رخصت نیست ... « :ر مسلمانم به این قول وی نگاه کنبراد

تقیه کاری شیعیان معلول ظلم و ستم بعضی از : گوید که می –رحمه الله  –محمد عزالی  ی گفته

  –بر آنهاست  انسانها
ً
که غزالی در این موضوع کنیم. چرا  بدان توجه نمی –ذکر خواهد شد  چنانکه بعدا

 برگرفته باشد.  برند، که تقیه را بکار میها  آن تخصص ندارد، بلکه شاید آن را از برخی از نویسندگان

باید بدانیم چیزی که از این روایات برداشت : گوید می )۲/۱۹۶رسائل ( ۀو خمینی در مجموع

ها  آن خواه تقیه بخاطر اختالفی میان ما و میان ؛دهد درستی کاری است که تقیه آن را انجام میشود،  می

یا در ثابت کردن  ،نین استجافتادن شکستن به هنگام  در حکم باشد چنانکه در مسح بر خفین و روزه

ای ثابت شدن رؤیت هالل در نزد ریک موضوع خارجی باشد مانند ایستادن در عرفات در روز هشتم ب

 ها.  سنی

 کند. تا پیروانش را به در مقابل اهل سنت رنگ عوض میپرست  ابنگاه کن که چگونه همچون آفت

بجای اینکه وی پیروان خود را بر این ارشاد و تشویق شان روی آب نیفتد.  ی هبچسباند تا اینکه پتها  آن

را و چگونگی عمل ها  آن و انواع به تقسیم تقیه پرداخته، کند که اهل سنت برادران دینی ما هستند،

: گوید دری کرده، می پس خمینی خود به خود پردهدهد.  آموزش میها  آن را با اهل سنت به کارانه تقیه

و شرط نیست که بخاطر ترس از نفس  است، اهل سنت بخاطر مصالح و منافع (شیعیان)تقیه در مقابل 

 انجام بگیرد. 
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برای درست بودن تقیه و بلکه برای واجب بودن آن، «: گوید می )۲/۲۰۱(ها  خمینی در کتاب رساله

رسد که منافع و  داشته باشیم. بلکه چنین بنظر میتنها این شرط نیست که بیم نفس و یا غیر آن 

بنابراین حتی اگر امنیت هم داشته اند.  های نوعی به علتی برای واجب شدن تقیه تبدیل گردیده مصلحت

 » باز هم کتمان و تقیه کاری واجب است. باشیم و بیم جان نداشته باشیم،

خدا در  ای دوست روحانی!«: گوید ، طبع اول در بیروت) می۱۵۴ (صالهدایه  و خمینی در مصباح

یا در  ها بازگو کنی، بشدت از این بپرهیز که این اسرار را برای غیرخودی –دنیا و آخرت مددکارت باشد 

، یکی از نوامیس الهی و اسرار تشریعمایۀ  درون دانش چه، دری کنی! پردهرا ها  آن نامناسبجایگاه 

چرا که علم باطنی شریعت نگاه داشته شود. بیگانگان چشم و دست بایست دور از  ربوبیت است که می

 ها  آن از افکار ریز
ً
این اوراق  و بر حذر باش از اینکه در با آن آشنایی ندارند،ها  آن و دور است، شدیدا

 در جمالت و کلمات خداگرایان آمیز بیفکنی مگر آنکه  تفهمنگاه 
ً
اهل ذوق بررسی کاملی انجام قبال

 (خشک ومراجعۀ  و گرنه !یعظام و عرفای کرام یاد گرفته باشاتید ده باشی و علوم و معارف را از اسدا

 است.خسارت و محرومیت مایۀ  به این معارف تنها خالی)

اذعان علمای شیعه ، قبل از او مورد هخمینی به آن اذعان کرد مطلبی که در اینجا برادر مسلمانم!

آن را مستور  و نی نکرده،گرای خود را عل هم قرار گرفته است. و آن اینکه شیعه اعتقادات کفرگرا و شرک

را در خواست نکرد تا جایی  از عوام (شیعه)ها  آن دارند. و نگاه کن که خمینی چگونه مخفی کردن می

او  که بر عقیده و نیت –آورد. اما او درخواست کرد که از بیگانگان  در این باره عذر و دلیل هم میکه 

 
ً
این معارف و علوم را تنها  بنابراین خمینی (تعلم)پوشیده و نهان بماند.  -استها  منظورش سنی ضرورتا

 اش از بیگانگان (اهل سنت) تنها دغدغه و بلکه عوام را هم مد نظر قرار داده، خالصه نکرده، بر علماء

 ست. ا دهبو

چاپ بیروت  حق را بشناس «در کتابی تحت عنوان  معاصر،شیعۀ  دکتر ،یوسما محمد تیجانی

دور چرا که این دیدگاه بسیار : گوید آنجا که میی اشاره کرده به چندین کتمان ساز» دارالمجتبی ۱۹۹۵

گویی است که گاهی اوقات برای برخی از مصالح مؤقتی  اندیشانه است، و خواستار کمی صراحت

 دانید.  مخفی است و مانع این مخفی ماندن هم شرایطی است که بعضی از شماها آن را می

نوعی از تقیه برای : گوید یابیم که می گردیم، پس او را می تقیه بر میدربارۀ  به خمینی و سخنش

ه شود. که تقیه در این صورت ب دش واجب است و آن چیزی است که در مقابل افشاگری انجام میخو

ها چنین  معنی خود را حفظ کردن از افشای مذهب و از افشای راز اهل بیت. در بسیاری از روایت

نهان داشتن بنابراین خود پ همین تقیه است! اند، کردهخیلی به آن اقدام ای که ائمه  شود که تقیه روشن می
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های سیاسی دین خواهد بود. و اگر تقیه  جهت باطل واجب است، و مصلحت در آنحق در حکومت 

 . ))۲/۱۸۵گرفت (الرسائل ( در معرض زوال و انقراض قرار میبود، مذهب (شیعه)  نمی

 گویم می
ً
اساس  شیعه برکند که مذهب  اعتراف می : این سخنان و سخنان قبلی خمینی صراحتا

 باشند؛ با تقیه از یک شاخ و برگ میها  اینهمۀ  و رازگرایی استوار است کهسازی  و پنهان سازی، کتمان

 –گرفت. پس آیا محمد غزالی  مذهب شیعه در معرض زوال و نابودی قرار می بود، ای که اگر نمی تقیه
اطالع  از این تصریحات دهند، و سایر افرادی که نسبت به شیعه نرمی به خرج می –رحمه الله 

 اند؟!  یافته

 بسته، با اظهار تقیه، بر اهل سنت دروغ میو در آنجا  رفتند، علمای شیعه به بالد اهل سنت می

گاه گردند. ها  آن های کردند که سنی هستند تا به آسانی از لغزش تظاهر می بن شیخ محمدبن الحسین آ

ان افراد است همجملۀ  از ،است هجری وفات یافته ۱۰۳۱عبدالصمد معروف به شیخ بهائی که در سال 

  !کردم که بر سر مذهب شافعی هستم من در شام بودم و تظاهر می: که گفته

بهترین مناظرات ص «تقیه را در کتابش  شیخ محمد محمدی اشتهاردی شیخ شیعیان، این داستان و

 ست. ا دهذکر نمو »نلبنا -، دارالثقلین  ه ۱۴۱۶ ،۱۸۸

خود را حفظ کردن از افشای  ،شیعه بوده ی ای که مورد اعمال ائمه تقیهبرادر مسلمانم نگاه کن که 

شیخ شلتوت از فتوای ست. مرحوم شیخ محمد غزالی ا دهو دروغ بستن بر اهل سنت بو مذهب شیعه،

 ست. ا ده، دفاع کریماما دهدواز ی شیعهدر درست بودن تعبد و عبادت به مذهب 
ً
بر این باور  و ما قطعا

تفکیرکنندة اهل سنت، خبر های  از این اقوال خطرناک و روایتی آن مرحومان هستیم که هر دو

گاه نشده نداشته  اند.  اند و آ

 ، ه ۱۴۰۳طبع بیروت سال  »اوائل المقاالت«از کتاب  ۱۳۸ص حاشیۀ  طبق آنچه که درشهرستانی 

آل بیت در ائمۀ  شیعۀ به همین خاطر«گوید:  اند، می از او نقل کرده از منشورات مکتب میراث اسالمی،

 که به او اختصاص دارد،ها  این بسیاری از اوقات مجبور به کتمان عادت یا عقیده یا فتوا یا کتاب یا غیر

 » شود. می

به خاطر این اهداف باطل و مضحک شیعه تقیه را بکار برده، و در ظاهر همدلی خود را با طایفه و 

) ا دههای دیگر حفظ کر گروه
ً
ائمه آل محمد و احکام  ۀبه دنبال کتاب سیرست و در عین حال، (شدیدا

تقیه اجدادی. و کسی که تقیه دینی ودین آبائی و ست؛ا دهوجوب تقیه از قبل، افتاپیرامون ها  آن قطعی

 رود.  راه میدینی ندارد، چرا که دین الله بر سنت تقیه  نداشته باشد،
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 –همچون شیخ شلتوت و شیخ محمد عزلی کثیفی است که قربانیانی  ی این همان تقیه: گویم می
ست. و ا دهکارشان از روی حسن نیت بوها  این البتهرا گرفت. ها  آن و غیر –که خدا رحمت کند ایشان را 

 : کنیم ما هم توضیحی داریم که در موارد زیر آن را خالصه می

ت سبرای حفظ جان نی پندارند، سنت میتقیه در نزد شیعه چنانکه بعضی از نیت پاکان اهل  -۱

های مذهب شیعه و موضع  آوری ها و ذلت بلکه در اساس برای روپوش گذاشتن به خواری

 باشد.  سنت ستیز آن می

۲-  
ً
بلکه برای  اقرار کرده که تقیه برای حفاظت از جان و مال نیست،اذعان کردیم که خمینی  قبال

 وسائل الشيعةن همچون نماز است. حر عاملی در تقیه برای شیعیاباشد.  موارد دیگری هم می

ای داود اگر بگویم تارک تقیه : محمد روایت کرده که او گفته است از علی بن )۱۱/۴۶۶(

  ام. راست گفته است، ةهمچون تارک الصال

چرا که  که تقیه کنید!بر شما الزم است «: در وسائل شیعه و در همان جا از صادق نقل است که و

تا این از ما نیست داند،  او را امین میکه در ارتباط با کسی عنوان روپوش خود حتی ه کسی که تقیه را ب

  »کار برده شود.ه ب تقیه کاری به نوعی خلق و عادت تبدیل بشود که با هر کس که از او هراس دارد،

گاهی ندارد، ریبی که گاهی کسی که از معتقداتاز جمله چیزهای عجیب و غ آن را  شیعه آ

دانند در  را بعنوان تقیه جایز می نماز خواندن پشت ناصبی (یعنی سّنی)ها  آن کهپذیرد، این است  نمی

ذکر چنانکه در این کتاب  –سنی نجس و کافر و خون و مالش حالل است معتقدند ها  آن حالی که

ی امین از اببن  از زراره ۱۹۸ص  ،۲ج  »الرسائل«خمینی در کتاب  ها، آن چرا که مرجع –خواهد شد 

نماز بخوانی. در نمازهای  سنی)( که پشت سر ناصبی: اشکالی نیست جعفر نقل کرده، که او گفته است

و «: گوید و بعد از ذکر این خبر می ،جهری پشت سر او چیزی نخوان چرا که قرائت او تو را کافی است

تقیه خواند)  سر سنی میدر صحت و اطمینان داشتن به نمازی (که شیعه پشت از آنچه که ها  این تا غیر

یر الوسیلهآنجا که در داند.  است. در حالی که خود خمینی مال سنی را مباح می ) ۱/۳۵۲( کتاب تحر

آید و تعلق  بدست میها  آن ها را در مباح بودن غنایمی که از تر این است که سنی قول قوی: گوید می

آید که هر کجا مال وی یافت شود،  به اهل جنگ ملحق کنیم. بلکه چنین بنظر می خمس به آن،گرفتن 

او نماز خواندن یک نفر شیعه را  که آن را بر گیریم و از آن خمس را بپردازیم. دقت کنید!درست است 

 چنانکه در کتابش تحریرداند  درست می داند، یکه آن را نجس و ملعون مپشت سر یک نفر سنی 

ها  آن هایی که در اعتقاد پس نماز خواندن شیعیان در پشت سنی: ستا دهآم )۱/۱۱۸(الوسیله 
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درست و پاک است بلکه این ها  آن که اهل سنت و ایمانبدین معنی نیست  –ناصبی هستند 

به  .ای است تا حامیان و مدافعانی برای خود بیابند و حقه فقط و فقط تقیه و نیرنگها  آن اقدام

و سنی «زند در کتابش تحت عنوان  دکتر عزالدین ابراهیم که به نفع شیعیان قلم میها  اینهمۀ  رغم

ست) از شیخ اسبق ا دهدار نشر آن ش ایران در روم عهده(مرکز فرهنگ  چاپ چهارم، ،۴۷ص  »شیعه

 سعید،که به یکی از علمای شیعه به نام حسن کند  کالمی را نقل می »محمد محمد الفحام«االزهر 

 ست. و اینک عبارت آن کالم: ا دهالقاء کر

با تشریف فرمایی خود به منزل بنده  طهران،برجستۀ  شیخ حسن سعید یکی از علمایجناب آقای «

البته جناب عالم عالمه و ابی طالب واقع است، مرا مشرف فرمود. بن  حضرت علیابان یکه در خ

داشتند. این دیدار خاطرات زیادی را در ضور حهم همراه وی  »طالب الرفاعی«دوست بزرگوار آقای 

در تهران سپری کردم. در آن برهه  ۱۹۷۰را در سال ها  آن درون بنده زنده کرد؛ خاطرات ایامی که

وفاداری و بزرگواریی وجود دارد ها  آن و دانستم که درامامی را شناختم. شیعۀ  های بزرگی از علمای گروه

 
ً
 را نشان داد. ها  آن از وفاداریگاهی  خود جلوه همین که امروز به دیدار بنده آمدند، ام! دیدهآن را ن که قبال

تقریب مذاهب اسالمی زمینۀ  که دررا ها  آن د و زحماتهبهترین جزا را بدها  آن الله تعالی به

عقیدۀ  اصولمذاهب اسالمی در حقیقت و در واقع یک چیز در همۀ  چرا که ؛نگذاردپاسخ  بی ند،یدکش

آن را ست همان اخوتی که قرآن ا دهبرادرگرایی در کنار هم جمع کرعرصۀ  را درها  آن اسالمی هستند که

 ست:ا دهبه تصویر کشی

َما ﴿ ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ  .]١٠[الحجرات:  ﴾إِۡخَوة
 .»مؤمنان با هم برادر هستند«

این است که با  ها، آن گرایشات مذهبیو گوناگونی الف ترغم اخ امت اسالمی، علی علماءوظیفۀ  از

و صفای آن را تیره کند  مید و فروافکندن هر چیزی که آن را بعالقه در راستای کمیت این برادری 

سازد مانند عوامل تفرقه گام بر دارند. مگر نه این است که الله تعالی در کتاب عزیز خودش  می

 :ستا دهه و فرموگرایی را محکوم کرد تفرقه

 .]٤٦األنفال: [ ﴾َوَ� تََ�ٰزَُعواْ َ�تَۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ ﴿
 »رود.شوید و شکوهتان از میان میو با هم نزاع نکنید که ُسست می«

و در الله تعالی مرحمت خود را به شیخ شلتوت ارزانی بدارد که به این مفهوم بزرگ توجه کرده، 

نمود به این اعتبار درست است که به مذهب شیعه عمل : گفته استپرده و شجاعانه  یح و بیفتوایی صر
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از الله  اساس کتاب و سنت و دلیل محکم استوار است. که یک مذهب فقهی و اسالمی است که بر

خواهند به این فتح و پیروزی ارزشمند در  کارگزاران (این عرصه) را که میهمۀ  خواهم که تعالی می

 توفیق دهد.  ند،دست یابراستین اسالمی عقیدۀ  برادری درروحیة سازی  تقریب ی زمینه

ْ ٱَوقُِل ﴿ ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا  .]١٠٥التوبة: [ ﴾لُۡمۡؤِمُنوَنۖ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
 .»و بگو عمل کنید که الله و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید«

 »دعوانا ان الحمدلله رب العالمین آخرو «

همان کسی  این حسن سعیدی که شیخ فحام کالم عاطفی خود را خطاب به او گفته،: گویم میمن 

را نوشته است. در این رساله از او  –اثر محمد رضوی  -» بر شیعه دروغ بستند«است که مقدمه کتاب 

 ۱۳۵حنیفه گستاخی کرده آنجا که در صفحه ابو امامبزودی نقل خواهیم کرد. این آقای رضوی نسبت به 

دین  ی هبری که نماز از جمل چگونه گمان می خدا تو را زشت کند ای ابو حنیفه!«: گوید کتاب خود می

 الله نیست؟! 
در حالی که به یکی از  تبری جسته،بفاروق و حضرت عمر صدیق و از شیخین یعنی ابوبکر

برائت ما از شیخین اما «: گوید کتاب مذکور می ۴۹صفحۀ  دردهد،  اهل تسنن جواب میدگان نسنوی

، و مانما نسبت به اماراستی عالقه و محبت ه ب ورت دینمان است و یک نشانة شرعی بر آمده از ضر

و » در سخنت راست گفتیو تو است  –سالم باد ها  آن که بر -مان  دوستی ما نسبت به رهبران فته ازبرگر

کنده از  »بر شیعه دروغ بستند«این کتاب منظورم کتاب  ها نسبت به  ی و عیب و ایرادگیرها  طعنهآ

ایم  ث و رهبران مسلمان است. ما در کتابی مفصل این مطالعات را نقل کردهیو پیشوایان حد صحابه

و این رساله جایی نیست که بتوان در آن به بررسی مطالعات رضوی و دیگران بپردازیم اما چیزی که بعد 

این است که حسن سعیدی که شیخ فهام برای او نامه از اثبات مطلبی که گفتیم برایمان مهم است 

جلیل و بزرگوار جناب عالمۀ «: و در آن گفته استای برای این کتاب نوشته است  مقدمهفرستاده ما 

دارد، بنا ها  آن و موارد اشتباهها  آن ها و افکار آقای محمد الرضی الرضوی که توجه خاصی به کتاب سنی

الزم است که  ست. پس بر هر عالم (شیعی)ا دهش دار (این کار) عهده یامبرپفرمودۀ  به پیروی کردن از

آقای حسن سعید در  آری،» بیان نماید. ستا دهنچه را که به شیعه منسوب شعلم خود را آشکار کند تا آ

اهل  سلف ی و ائمهو اصحاب  های وی به خلفاء سخنی در ارتباط با طعنه اش برای جناب رضی مقدمه

گاه نبوهم  /ست. و شیخ فحاما دهان نیاورسنت به می و حالت وی وضعیت  ست؛ا دهاز این موضوع آ

الت حآید که علمای اهل سنت بر این  فراوانی از اهل سنت است. شیعیان هم بدشان نمیبسان تعداد 
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ها را هم از بیخ بر کند! حسن سعید شیعی  به حقه و زیرکی شیعه نگاه کنید که نزدیک است کوه باشند!

در  های خود قرار داده، که صحابه کرام و ائمه اهل سنت را آماج طعنهنویسد  برای کتابی مقدمه می

فکران اهل سنت مء سبحان الله! ما به علماحالی که شیخ فحام تنها خاطراتی از دیدارش از تهران دارد. 

  توصیه می
ً
 ند! نک ظاهر می د،ناین را بدانند که شیعه خالف آنچه را که در باطن دار کنیم که واقعا

دهنده و فریب خورده وجود داشته  شود که روابطی میان دو طرف یعنی فریب با این بیان روشن می

و  هاین ترفند دست یازیدبه در قالب تقیه ها  آن شیعه است که علمایطرف فریبنده همان است. 

علمای اهل اند و طرف فریب خورده، بعضی از  خود قرار دادهرا تحت تأثیر ها  آن خبران از واقعیت بی

شیعی مانند توانند به مذهب  و در گرداب تأیید شیعه و اینکه اهل سنت می سنت هستند که عجله کرده،

 اند!  سایر مذاهب اهل سنت عبادت کنند، فرورفته

نیست که این گونه افراد که در تأیید شیعه فرورفته یا (بهتر است که شکی در این  مسلمانم! برادر

در این عرصه کارشناس و متخصص و  خواهند به نزدیک شدن به مذهب شیعه فرا بخوانند، می بگوییم)

گاه  گاه نیستند  و خود قربانی تقیه و جهل مینیستند آ گذاشتن دست خمینی که باشند. آیا اینان از این آ

راست بر دست چپ را بعنوان فریب و بازی با چانه جایز دانسته در حالی که آن را یکی از مبطالت نماز 

ها بر  تکفیر همان قرار دادن یکی از دستو «: گوید می )۱/۱۸۶چنانکه در تحریر الوسیله ( داند! می

انجام شود، ر این کار به عمد دهند و اگ آن را قرار می روی دیگری به نحوی که غیر ما (اهل سنت)

 !! »تقیه اشکالی نداردحال موجب باطل شدن نماز است اما در 

 ی ه، مکتب۳۵۲ص  ،۲کبری ج  تشیخ شیعیان محمدبن محمد صادق صدر موسوی (در تاریخ غیب

ست. و ا دهبه تقیه دستور داده ش در زمان غیبت کبرای (امام مهدی): «گوید ) میـ ه ۱۴۰۳ الفین کویت،

ست. ا دهبر آن خالصه ش –نه دیگران  –های امامیه  و روایتمفاهیمی است که اخبار جملۀ  این مفهوم از

رضا از امام  »اعالم الوری«و طبرسی در  »وسائل الشیعة«و شیخ الحر در  »الدین اکمال«صدوق در 

و کسی که دارای  دین ندارد، کسی که تقوا و پرهیزگاری نداشته باشد،: «ستا دهروایت کرده که وی فرمو

شما به تقیه عمل همۀ  نزد خداوند کسی است که بیشتر از ترین شما در تقیه نباشد، ایمان ندارد. گرامی

 » کند. کسی که تقیه را قبل از ظهور آقا امام زمان ترک کند، از ما نیست. می

زم به این هستند که خالف شئون به تقیه پایبند هستند یعنی ملتها  آن نگاه کنید که چگونه: گویم می

تا ظهور امام زمانشان ادامه دارد که منتظر وی  باطنی را برای ما ظاهر کنند. و این وضع (به اصطالح)!

محمدبن حسن عسکری است با توجه به اینکه آن مهدیی که  ها، آن و او امام دوازدهمهستند. 
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ت و تاکنون تولد نیافته است. اما سه انامش محمدبن عبدالل هایی بر صحت آن وجود دارد، روایت

 ست! ا دهمخفی شها  آن اما در نظر مهدی شیعه هزار سال و حتی بیش از هزار سال است که متولد شده،

 ةنام فی زمن غیباأل ة(وظیف محمدتقی موسوی اصفهانی در کتابش تحت عنوانها  آن امام و حجت

وظایف مورد نظر شیعه در ربارۀ د به هنگام بحث کردن )١٩٨٧دارالقاری بیروت،  ،٤٣ص  ،١ج  ماماإل

 به تقیه پایبند باشد.  –یعنی اهل سنت  –شیعه باید در مقابل دشمنان : گوید می شان،مزمان غیبت اما

واجب این است که وقتی به لحاظ عقالنی تشخیص دهد که در صورت عدم کتمان به تقیۀ  و معنای

تقیه جان و مال خود را حفظ کند و با این باید کتمان کند.  شود، میلحاظ جانی و مالی و مقامی متضرر 

 ش مستور بدارد. بلقصحیحش را در عقیدۀ  و

واجب بودن تقیه فراوان است و آنچه را که ها در مورد  روایت: «گوید می ۴۴صفحۀ  و همچنین در

همان مفهوم حدیث مذکور در رابطه با احتجاج از امیر  واجب ذکر کردم،تقیۀ  من در بیان معنای

کید دربارۀ  است که سه بارالسالم ة والمؤمنین علیه الصال که اگر تقیه ترک شود، ذلت و فرموده آن تأ

 » خواری عاید خواهد شد.

قبل از وی، چگونه بخاطر که این تقیه در نظر گاه این عالم شیعی و خمینی  دقت کنید!: گویم می

از همین است.  (خاص)گیرد بلکه فقط و فقط برای رسیدن به اهداف و نتایجی  جان صورت نمی حفظ

به همگام شدن با اهل را ها  آن چرا که این عقیده ؛کنیم باور نمیرا ها  آن وفاداریو روی صداقت 

 کند  تشویق میها  آن سنت و تعارف کردن با
ً
اختالف ها  آن ند کهنک پاک دالن ما احساس می و نتیجتا

 زیادی با ما ندارند! 

روایت کرده که خودش اسناد آن را صحیح  روایتی را از علی )۴۴(ص اصفهانی در کتاب مذکور 

شما را  کثرت مساجد و اندام قومی که با شما اختالف دارند،: «ته است. آن روایت چنین استدانس

  ب ندهد!یفر

قاطی شوید و ها  آن : در ظاهر باگفتدر آن زمان چگونه زندگی کنیم؟!  !: ای امیر مؤمنانگفته شد

ست و با کسی خواهد بود ا دهمخالف گردید. برای انسان چیزی خواهد بود که کسب کرها  آن بادر باطن 

و اصفهانی بعد الله تعالی باشید.  جانبفرج و گشایش از که دوستش داشته است. و همراه آن، منتظر 

را در (مکیال ها  آن ها و اخبار در این باب فراوان است که تعدادی از و روایت«: است از آن گفته

رسالۀ  است درانصاری که ملقب به شیخ فقها و مجتهدین مرتضی ها  آن و شیخ» ام. ذکر کرده المکارم)

و در اول شرط است که تقیه در مقابل مذهب «: گوید می »چاپ اول دارالهادی بیروت ،۵۳التقیه ص «

بخشی در دست است که تقیه کاری در عبادات را مجاز مخالفان صورت بگیرد، چرا که دالیل یقینی 
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  می
ً
است و بنابراین تقیه در آید تقیه در برابر مذهب مخالفان  به ذهن می داند، چرا که چیزی که سریعا

 » شود. برابر کفار و ظالمان شیعی انجام نمی

 و تقیه در مقابل اهل سنت است نه در مقابل کفار بخش آنها! طبق دالیل یقین دقت کنید!: گویم می

اهل سنت را  گوید شیعیان، شیخ موسی جار الله را بیاد بیاورید که میگفتۀ  سپس شیعه،ظالمان 

 کنند!!  ترین دشمنان حساب می دشمن

چاپ  ،۳۳۳-۴/۳۳۲وثقی (ال ةشرح عروآیت الله العظمی ابو القاسم خوئی در تعدیل و اصالح 

: گوید کند، می تقیه صحبت میدربارۀ  در حالی که )ـ ه ۱۴۱۰صدر قم، نشر دارالهادی مطبوعات، قم 

ی این شود این است که تقیه فقط و فقط برا های وارد آمده در باب تقیه می بر داشتی از که از روایت

مطلع ها  آن از شیعه بودن یا رافضی بودنها  آن و گری از مخالفان پنهان شده، شروع شده که شیعه

هم یکی از دالیل مشروعیت تقیه ها  آن و تعارف کردن بابا مخالفان و از سوی دیگر مدارا کردن نگردند. 

پیرو مذهب حنبلی معرفی  ها خود را در نزد حنفی (شیعه)باشد. بدیهی است که اگر یک نفر مکلف  می

هم ها  آن و تعارف و مدارا با را انجام دادهکاری و عدم مشهور شدن رافضیت  پنهان کرد، و یا بر عکس؛

اینکه او  ،ها نماز بخواند پس اگر او در مسجدی حنفی مسلک مطابق با مذهب حنبلی تحقق یافته است!

راز این کار در این است که واجب فقط  .شود کرده می بوده، باورها  آن نماز خوانده یا باها  آن در مساجد

دالیل پیش گفته، هیچ و  ها، آن عبارتست از تقیه کردن در مقابل عموم و مجامله کردن و مدارا کردن با

پیروی کرد و نیز دلیلی بر آن نیست که ها  آن های مختلف رساند که باید از گروه نمیاین را به اثبات کدام 

بلکه هر چه هست این است که باید با عموم  شود، پیروی کرد، ه از او تقیه کرده میشخصی کاز مذهب 

 بشوند!  با خبرما گری  مدارا و مجامله کنیم و نگذاریم از شیعه

حنفی باشد و با شافعی،  معنای کالم خوئی این است که بر شیعه الزم نیست که با حنفی،: گویم می

مخفی کردن تشیع خود، به یکی از مذاهب اهل سنت متوسل همین کافی است که برای شافعی ... 

  بنابراین شیعیشود، 
ً
یانی  نفی متوسل میحدر مقابل حالی که به مذهب  ای که مثال گردد، هیچ ز

  بیند مهم این است که شیعه بودن او هویدا نگردد. نمی

ولی عملی  ،کند میچنانکه اگر کسی از یک نفر حنفی تقیه «: گوید می )۴/۳۳۲خوئی در تنقیح (

 » طبق مذهب حنبلی یا مالکی یا شافعی انجام داد، اشکالی در این کار وجود ندارد.

و از این دست است ایستادن در «: گوید می )۴/۲۹۲(الوثقی  ةو خوئی در تنقیح در شرح عرو

ها  آن پیروانو کردند و یاران  ها حج می اغلب سال تم ذی حجة ماه حرام. چرا که ائمهعرفات در روز هش

 » کردند. هم با عموم مردم حج می
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وی  کند. او یک بار از اهل سنت به عموم و یک بار به مخالفین تعبیر می دقت کنید! :گویم می

چرا که در اصل واجب است.  و اما تقیه به معنای اخص یعنی تقیه در برابر عموم،« 1گوید می

 .» ه تواتر رسیدن اجمالی آن، داللت دارندزیادی بر وجوب آن و بلکه بر ادعای بهای  روایت

واجب و  اند) کردهتقیه با عموم مردم یعنی (اهل سنت چنانکه امین و غیر وی به آن اشاره  دقت کنید!

 بلکه متواتر است! 

دین من و دین آباء و تقیه  روایات آمده که امام گفته:در بعضی از : گوید می )۴/۲۵۵و باز خوئی (

 اجداد من است و کسی که تقیه ندارد، دین ندارد. 
ً
تر است که بر وجوبیت  چه تعبیری از این قویاصال

دلیل اهمیت آن در نزد از این  کند، چرا که اصال دین را از تارک تقیه نفی میتقیه داللت داشته باشد؟! 

ست. و در ا دهقلمداد شدین  عنوان شخصی بیه کند، ب شود. در واقع کسی که تقیه نمی شارع روشن می

ایمانی نیست برای آن کسی که دارای تقیه نیست و این هم در داللت بر وجوب تقیه  خی دیگرش،بر

و داللت آن  ای! هراست گفت است، ةتارک صال ندو سوم اگر بگویی تارک تقیه مانمانند دلیل سابق است. 

ها  بین کفر و ایمان است چنانکه در روایتفاصلۀ  زآشکار است. چرا که نما بر واجب بودنش،

 ست.ا دهی میان کفر و ایمان قلمداد ش نماز آمده، و فاصلهبمنزلۀ  ه همست. و تقیا دهآم

تقیه در ها تارک  و از نظر بعضی خود قرار ندهد!کسی که تقیه را شعار چهارم اینکه از ما نیست 

بنابراین کند.  و عرفشان را برای دشمنانشان اشاعه و پخش میها  آن جمله کسانی حساب شده که سّر 

 ب است. اجوحسب اصل اول،  تقیه بر

موسی جار الله در همان تقیه به معنای اخص یعنی با اهل سنت است.  ی واجب پس تقیه: گویم می

است. ز اما تقیه بمعنای اعم یعنی با کفار غیر اهل سنت، محکوم به جوا عبارت خود چقدر دقیق است!

 ۴/۲۵۴به خوئی گوش بده که در تنقیح (
ً
تقیه به و اما : «گوید ین موضوع را عنوان کرده، میا ) صراحتا

ها در نزد شیعیان  کند سنی و این دلیلی است که ثابت می.» ودش جایز شمرده میدر اصل  معنای اعم آن،

واجب است اما در مقابل از اهل سنت ها و مشرکین هم بدتر هستند. چه، تقیه  از یهود و مسیحی

 ه، مکتب فقهی٢/٧٩االستفتائات  ةفی اجوب ةصراط النا« در خوئیو همچنین از  کفار جایز ...

توان آن را به احکام خمسه  از تقیه در عبادات چیست و آیا می مراد: پرسیده شد »١٩٩٦ –کویت 

توان تقیه کرد و از ظاهرسازی  می رود، زیان (مالی و جانی) میآیا در جائی که احتمال  ف کرد؟متص

 خودداری کرد؟ 

______________________ 
 .۲۵۴-۴تنقیح، ج  -١
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مخالفان برود، تقیه واجب است. و اگر هم ناحیۀ  اگر احتمال ضرر از: خوئی در جواب گفته است

 تقیه در نماز با اهل سنت، مستحب است!  بود، احتمال ضرر نمی

 اعالم داشته کهخوئی در اینجا  :مگوی می
ً
حتی اگر ضرر و زیانی  –در مقابل اهل سنت تقیۀ  صراحتا

 شود.  بکار برده می –وجود نداشته باشد ها  آنناحیۀ  هم از

، مکتبة فقیهی ۱۵۰ص  ،۱و همچنین از آیت الله العظمی کاظم حرائری (در فتاوای منتخبه ج 

 : پرسیده شد کویت)
ً
های  و آیا اذیت دانند کدامند؟ جایز می راعمل کردن به تقیه  حدودی که شرعا

 تواند دلیلی بر جواز تقیه باشد؟!  انتقادات مذهبی و در تنگنا قرار گرفتن می کالمی و

که موجبات حسن  بر انسان شیعی الزم است که با یک انسان سنی طوری رفتار کند،: جواب داد

 .»یعه را فراهم آورد نه این که منجر به تنفر او از شیعه شود!شظن او نسبت به 



 
 
 

 :مبحث دوم
 کند؟!  تقیه را آغاز میکردن  چه وقت شیعه ترک

کاری دست بر  از تقیه –کنند  چنانکه خیال می –امام زمانشان شیعه تا وقت ظهور  برادر مسلمانم!

 دارند.  نمی

و  یه االسالمیه تهران)ملدارالکتب الع ۲/۳۵۱عیاشی در تفسیرش ( )شیعی (جنابر سدر حقیقت مف

 ةت مکتبمنشورا ،۳۲۱و عبدالله شبر در اصول اصلیه (ص  )۱۱/۴۶۷حر عاملی در وسائل شیعه (

 کهف:سورۀ  ۹۸از جعفر صادق در تفسیر آیه  قم) - المفید

ۖ  ۥفَإَِذا َجآَء وَۡعُد َرّ�ِ َجَعلَهُ ﴿ َٓء  .﴾َد�َّ
 » کوبد.ی پروردگارم فرا رسد, آن را در هم میو زمانی که وعده«

است که دست بر داشتن از تقیه به هنگام کشف و ظهور آقا امام زمان «: روایت کرده که گفته است

 »گیرد. و از دشمنان الله انتقام میآید)  وی (می

تقیه تعامل کرده و به هنگام شیوۀ  بهها  آن زیرا که شیعه با ؛اهل سنت است و منظور از دشمنان الله،

و  )۲/۲۱۷در کافی (و کلینی  .گیرد) انتقام می سنت اهل(از ها  آن ی به هنگام قیام امام خیالیکشف یعن

کسی که دارای  ای عزیزم!: کرده که او گفته است از ابی عبدالله روایت )۳/۱۲۲فیض کاشانی در وافی (

سازد و کسی که تقیه نداشته باشد، الله تعالی او را پست و  واالمقام میتقیه است، الله تعالی او را رفیع و 

از تقیه  امام مهدی ظهور کرد،اما وقتی که در صلح و آشتی هستند مردم  !خوار خواهد کرد. ای عزیزم

هم چنین  )۲/۲۱۷خود بر کافی (حاشیۀ  سیدعلی اکبر غفاری در اشته خواهد شد.دهم دست بر

 ست. ا دهجعفر صادق ارائه کرگفتۀ  تفسیری از

از حسن بن هارون روایت  )۱۱/۵۷( وسائل الشيعةدر  »محمدبن حر«و محدث و محقق شیعی 

 ۀپرسید آیا امام قائم به عکس سیرمن در نزد ابی عبدالله نشسته بودم که معلی بن خنیس : ستا دهکر

داری  با منت و خویشتن ،ضرت علیح: آری زیرا او هم گفت حضرت علی گام بر خواهد داشت؟

وقتی که قیام  پیروز خواهند شد. و قائم (آل شیعه)ها  آن براش  دانست که شیعه حرکت کرد چون می

داند که دیگر هیچ  حرکت خواهد کرد. چرا که میها  آن در میان کند، با شمشیر (و قدرت فیزیکی) می

  غلبه نخواهد کرد. ی وی شیعهکس بر 
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 ،۱در باب فوائد دعا برای (ظهور) قائم (ج  »المکارم مکیال«نی در کتابش و میرزا محمدتقی اصفها

 :طارقسورۀ  ۱۷آیۀ  دربارۀ بن ابراهیمی علیاز تفسیر  قم) - از منشورات امام مهدی ۲۴۶ص 

ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡ�َدۢ�  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َمّهِِل ﴿
َ
 .﴾١٧أ

 »  پس به کافران مهلت ده و مدِت اندکی آنان را (به حال خود) واگذار.«

قریشی و  های طاغوتتا وقت برانگیختن قائم که آنگاه برای من از ظالمان و جبارها و : «کند نقل می

 )۱/۱۴۸مذکور (و آیت الله اصفهانی در کتاب » انتقام خواهد گرفت. بنی امیه و سائر مردم (اهل سنت)

ما شیعۀ  کند، الله تعالی از وقتی که قائم ما قیام می: گوید کند و می ین برای ما نقل میبن الحس از علی

 خواهد ساخت و هر یک ازرا مانند آهن ها  آن های کاری) در برابر عموم را خواهد زدود و قلب (تقیه

 » و حاکمان و قدرتمندان زمین خواهند شد!چهل مرد خواهد شد. دارای قدرت ها  آن

 ،۷۶۲الظهور ص  تاریخ ما بعد«صدر موسوی در کتابش  و شیخ شیعی محمدبن محمدبن صادق

مردم در صلح و : جعفر روایت کرده که او گفته است از ابی »چاپ دوم دارالتعارف مطبوعات لبنان

جاری ها  آن و حدود را بر دهیم، ارث میها  آن و به کنیم، ازدواج میها  آن با ،برند سازش بسر می

و آید.  که آن وقت مزایله پیش میکند  تا وقتی که قائم قیام میدهیم  را باز پس میها  آن کنیم و امانات می

 جدایی و تضادافکنی میان اهل حق و اهل باطل است. : گوید ر در تفسیر معنای مزایله میصد

از امیر  ، چاپ دارالزهراء بیروت)۱۰۴سیدابراهیم زنجانی در (حدائق االنس ص و آیت الله 

دهند و  به دلخواه خود فتوا می (یعنی اهل سنت)ها  آن و فقهای: ستا دهنقل کرده که وی فرموالمؤمنین 

کند  دهند وقتی قائم ظهور می شهادت به دروغ میها  آن گویند و بیشتر سخن میعلمانه  بیها  آن قضات

 گیرد.  از آن اهل فتوا انتقام می

ها  آن فقهای مخالف است چرا که : مراد از فقها،1گوید روایت می در تعلیق اینو آیت الله زنجانی 

ظهور کند دشمن  (عج) وقتی که امام مهدی: و شاهد بر آ قول امام باقر استدهند.  فتوا میدرآوردی  من

 
ً
اگر شمشیرش با هم برادر هستند و نخواهد داشت. و امام مهدی و شمشیر  آشکاری جز فقها خاصتا

اما الله تعالی او را با دادند.  آن فقها به کشتن وی فتوا میبود،  در دستش نمی یعنی قدرت و سلطه،

  .کالم زنجانی پایان یافت و پیروز خواهد ساخت. شمشیر (قدرتمند)

______________________ 
 در همان صفحه. -١



 ٢٩  مبحث دوم: چه وقت شیعه ترک کردن تقیه را آغاز می کند؟!

 موالنا دهنعالمۀ  شیعی محمدباقر مجلسی در کتاب فارسی حق الیقین براساس آنچه کهعالمۀ 

  از او نقل کرده، ۱۴۸ص  سالمفی ميزان اإل ةيرانياإل ةالثورمحمد منظور نعمانی در کتاب 
ً
 صراحتا

تا وقتی  نکاح و خویشاوندی برقرار خواهند کرد و از ما ارث خواهند برد،رابطۀ  آنها با ما« :گفته است

 ها، آن کند که آن وقت شروع به کشتن علمای اهل سنت و سپس عوام الناس که مهدی ظهور می

 » نماید. می

کلینی است، در کتاب ها  آن ابو زینب محمدبن ابراهیم نعمانی که او شاگرد شیخها  آن و شیخ

از ابو جعفر شنیدم که : کند از محمدبن مسلم روایت می چاپ مکتبة صدوق تهران) ۲۳۳(الغیبه ص 

او را کردند که  دانستند که قائم به هنگام ظهور چه کارهایی خواهد کرد، آرزو می اگر مردم می: گفت می

را خواهد کشت. و اول از قریش آغاز خواهد کرد و فقط فقط با  نبینند. چون وی مردمان (زیادی)

بسیاری از مردم تا جائی که  را از پای در خواهد آورد)ها  آن رو خواهد شد (و روبهها  آن شمشیر با

  کرد. رحم می (کمی) بود، این از آل محمد نیست و اگر از آل محمد میخواهند گفت: 

و همچنین شیخ  چاپ نشر فوق الذکر) ۵۶۷محمدصادق صدر در تاریخ (پس از ظهور ص و 

 ،۲/۲۸۳الغائب ( ةناصب فی اثبات حجال شیخ علی یزدی حائری در (الزامها  آن و محدثها  آن فقهای

و در اند.  این روایت را ذکر کرده أعلمی مطبوعات بیروت) ی ه، از منشورات مؤسس۱۹۷۷چاپ چهارم 

ی جعفر روایت از زراره از اب ۵۶۶، و در کتاب تاریخ پس از ظهور ص ۲۳۱نعمانی ص  »تغیب«کتاب 

: منظورم قائم است. گفت! گذاری کن صالحی از صالحان را برایم نام: به او گفتم: است که او گفته

ای زراره بسیار بعید  گام بر خواهد داشت؟ رت محمدضآیا طبق سیرة ح: نامش نام من است. گفتم

: رسول خدا در گفت چه؟ ایآخر بر فدایت بشوم!گفتم: حرکت کند.  است که به روش سیرة پیامبر

روش قتل را در پیش داری حرکت کرد و با مردم الفت و انس ما گرفت و قائم  میان امتش با خویشتن

که با قتل حرکت کند و از کسی  شدهبه این دستور داده است که همراهش خواهد گرفت. وی در کتابی 

و دشمنی وی بر خیزد. و شیخ محمد بلکه وای بر آن کسی که بر مخالفت  طلب توبه نکند،

هبیره روایت کرد، که او بن  از رفید مولی ،۵۷۱-۵۷۰محمدصادق صدر در تاریخ پس از ظهور ص 

حضرت علی را م منهج و روش آیا قائ ای پسر رسول خدا،فدایت بشوم : گفته است: به ابو عبدالله گفتم

: علی ابن ابی طالب نسبت به جمهور گفت نسبت به جمهور مسلمانان در پیش خواهد گرفت؟

حرکت  رآمیز و خویشتندارانه را اتخاذ کرد. اما قائم در میان عرب با جفر احم مسلمانان روشی مسالمت
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تانش را بر روی گردنش کشید و : آنگاه انگشگوید چیست؟ رفدایت بشوم جفر احم: گفتمخواهد کرد. 

 و سر بریدن. است یعنی کشتن : اینگونه گفت

بدالله روایت است که از ابی ع )۱۱۵پس از ظهور صدر (و تاریخ  )۲۳۴و در کتاب غیبت نعمانی (

 » و عرب و قریش چیزی جز شمشیر نخواهد بود.میان وی  کند، وقتی که قائم ظهور می«: او گفته
میان ما و میان عرب جز «: بدالله روایت است که او گفتهاز ابی ع )۲۳۶یبت (در کتاب غو باز هم 

 » سر بریدن چیزی باقی نمانده، و با دستش به گردنش اشاره کرد.

ل او را به شیعه نقل این قو !گوید مینشخصی سخن و از امام معصومی که از روی میل و هوای 

کشته شود و این در حالی ها  آن از شما در مقابل مردی ازکه مردی ن نداشتیم آاگر ما ترس «: اند که کرده

این کار  را بکشید. اماها  آن دادیم که به شما دستور می آنهاست، برتر از هزار نفرکه یک نفر شما است 

 » ست.ا دهتا ظهور قائم به تعویق افتا

و بحرانی در  )۱۱/۶۰(در رسائل الشیعه حّر عاملی  ها، آن این روایت کثیف و مغرضانه را شیخ

فیض ها  آن و نیز شیخ ،اند ذکر کرده ۱۶۶ص  »محاسن نفسانی«شیخ حسین آل عصفور در و  (حدائق)

و اگر ما ترس آن نداشتیم که مردی از شما در : ستا دهبه این لفظ آور )۱۰/۵۹در کتاب الوافی (کاشانی 

از هزار نفر آنهاست، به کشته شود، و این در حالی است که یک نفر از شما برتر ها  آن مقابل مردی از

 .»ستا دهد. اما این کار تا ظهور قائم به تعویق افتارا بکشیها  آن دادیم که ا دستور میمش



 
 
 

 فصل دوم:
 اسالم و مسلماناندربارۀ  عقائد شیعه





 
 
 

 گانه ایمان ندارد  دوازده ی کافر بودن کسی که به والیت ائمه -۱

، دوازده امام را تعیین و که امامت یکی از اصول دین است. و رسول اللهشیعه چنین معتقد است 

در مقابل کسانی ها  آن توانی از موضع و دیدگاه برادر مسلمانم میست. و اکنون شما ای ا دهمشخص کر

گاه شوی.  نیستند،ها  آن که قایل به قول  آ

اعتقادات رسالۀ  قمی ملقب به صدوق دربابویۀ  بن بن الحسین محمدبن علی ها، آن محدثینرئیس 

و اعتقاد ما در ارتباط با کسی که امیر المؤمنین : گوید می ۱۳۷۰سال  مرکز نشر کتاب ایران، ،۱۰۳ص 

را انکار پیامبران همۀ  که نبوتاین است که وی، بسان کسی است  کند، سایر ائمه بعد از وی را انکار می

اما در عین حال ائمه بعد از وی  حضرت علی اعتراف کرده،کسی به امامت دربارۀ  نماید. و اعتقاد ما می

اما نبوت پیامبر ما  کرده،اعتراف و اقرار  انبیاءهمۀ  این است که وی کسی است که به را انکار نماید،

  ست.ا دهرا انکار نمو حضرت محمد

ما را انکار  کسی که آخرین (ائمه): کند که او گفته است دق را نقل میصا جعفر منسوب بهو سخنی 

و همچنین  همان صفحه) رسالة اعتقادات،(نماید.  همانند کسی است که اولین ما را انکار می کند، می

ها  آن دوازده تا هستند. اولائمه بعد از من «: ستا دهساخته که او فرمو به پیامبرحدیثی را منسوب 

اطاعت کردن از من بمنزلۀ  ها آن اطاعت کردن ازاست.  مهدی)(قائم ها  آن طالب و آخر بن ابی علی

معصیت و نافرمانی کردن از من است. کسی که یکی بمنزلۀ  ها، آن است، و معصیت و نافرمانی کردن از

  (همان منبع)» ست.ا دهمرا انکار کر در واقع را انکار کند،ها  آن از

نقل  )۶۶-۲۷/۶۱باقر مجلسی در بحار االنوار (را مال و سخنانش  ،بود صدوقاین  م:گوی می

 ست. ا دهکر

امامت رحمتی عام  :گوید بطور کلی، می الحلی،بن المطهر  الدین حسن یوسف جمالها  آنعالمۀ  و

را انکار کند بدتر از انکار  گانه) دوازده ی و نبوت رحمتی خاص است. اگر کسی رحمت عام (ائمه

و این شما و این عبارت  رسد) به پای آن نمیحتی منکر نبوت هم در بدی رحمت خاص است. (یعنی 

 ،۳ج  ۱۳ص  ابی طالب،بن  امیرالمؤمنین علی ةفی امام (األلفینکه در کتابش کننده  این گمراه گمراه

رحمتی خاص امامت لطف و رحمتی عام و نبوت : گفته است )۱۹۸۲اعلمی مطبوعات بیروت مؤسسۀ 

برخالف امام که خواهد آمد. و انکار  زنده باشد،چرا که ممکن است که زمانه خالی از پیامبری  ؛است
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ی منکر  جعفر صادق با سخنش دربارهباشد و  ف خاص میکردن لطف عام برتر از انکار کردن لط

و شیخ و محدث شیعیان  .باشد امامت که از ریشه آن را انکار کند اشاره کرده و او بدتر از همه می

 ةالطاهر ةحكام العرتأفی  ةدائق النارضاحلشیعه (معتمدش در نزد دایرة المعارف  دریوسف البحرانی 
یان کسی که به دانستم چه فرقی م ای کاش می«: گوید می بیروت لبنان) داراالضواء، ،۱۵۳ص  ،۱۸ج 

در حالی که ثابت شده که امامت جزو اصول  وجود دارد؟! که ائمه را قبول ندارد، یسخدا کافر شده با ک

 » دین است.

، ۴۸( محمدمحسن معروف به فیض کاشانی در منهاج النجاهها  آن و فیلسوفو دانشمند و محقق 

منزلۀ  هب گانه را انکار کند، دوازد ی کسی که یکی از ائمه: «گوید می )۱۹۸۷بیروت  هراالسالمیداطبع 

 » را انکار نموده باشد.علیهم السالم  پیامبرانهمۀ  کسی است که نبوت

(بحار االنوار امت است در  ملقب به عالمه و حجت الله و فخرنزد روافض که  یو مال باقر مجلس

و ائمه : بدان که اطالق کردن لفظ شرک و کفر بر کسی که به امامت امیر المؤمنین گوید می )۲۳۹/۳۹۰

داللت دارد  ست،ا دهبرتری و تفضل داها  آن و دیگران را بر از فرزندان وی علیهم السالم معتقد نگردید،

و نرمی البته کسانی هم که با شیعه تعاطف : گوییم میمانند.  برای همیشه در جهنم باقی میها  آن که

باشند. پس  از این قاعده مستثنی نیستند و برای همیشه جهنمی میها  آن در نظر دهند، بخرج می

  آیا کسی است که عبرت و پند بگیرد؟!

 التراث العربی بیروت)دار احیاء  )۶/۶۲جواهر الکالم ( محمدحسن نجفی درها  آن و شیخ

چنانکه از کافر است.  اختالفی میان ما،که با اهل حق مخالف است بدون هیچ  یو کس: گوید می

قاضی نور الله در ارتباط با بحق بودن حکم جانب فاضل محمد صالح در شرح اصول کافی و از شریف 

 » ست. چرا که والیت اصلی از اصول دین است.ا دهبه کفر کسی که منکر والیت است حکایت ش

کافر است یعنی ها  آنهمۀ  اتفاق نظردقت کند که چگونه منکر والیت یعنی امامت به : گویم می

 
ً
 دانند.  اهل سنت را کافر می شیعیان متفقا

عموم شیعیان  قب به حکیم نقل کرده که در نظرمحسن طباطبایی ملها  آن شیخ عالوه بر این،

در کتاب وی (تحت عنوان) کافر محسوب است. و این مورد  مخالفت بورزد،ها  آن کسی که با

و آیت مشهود است.  )۱۹۷۰آداب در نجف چاپخانۀ  چاپ سوم ۱/۳۹۲الوثقی ( ةمستمسک العرو

آداب چاپخانۀ  باب فوائد، ،۱/۲۰۸دوم در تنقیح المقال (عالمۀ  قانی ملقب بهمالله شیخ عبدالله ما

ید می )۱۹۵۲در نجف  جاری شدن  شود، ها برداشت و مستفاد می نهایت چیزی که از روایت: «گو



 ٣٥  کافربودن کسی که به والیت ائمه ی دوازده گانه  ایمان ندارد -۱

و محدث و  »ست.ا دهدر آخرت بر هر کس که به والیت دوازده امام ایمان نیاورکافر و مشرک حکم 

 ،۱۴۹(ص  ةعباس قمی در منازل اآلخر –برجسته است  خیلی ها  آن که در نزد –ها  آن شیخ

ید می )۱۹۹۱دارالتعارف مطبوعات  صراط است. این پل در  ): یکی از منازل ترسناک آخرت (پلگو

در دنیا است که همان دین حق و والیت و پیروی کردن از حضرت آخرت تجسم صراط مستقیم 

و هر  –باد ها  آنهمۀ  خدا بردرود و سالم بر –پاک و مطهره ذریة وی است.  ی المؤمنین و ائمه امیر

در  و به باطل رو کند، چه با گفتار و چه با عمل، از آن مانع لغزیده و کس از این راه عدول ورزد،

پیروی کردن از علما و ائمه طاهر همان چیزی است که  ازو منظور : گویم می» افتاد. دجهنم خواه

و  و أحکام و استبصار و من ال یحضره الفقیه،یب ذهای خاص خود مانند کافی و ته در کتابشیعیان 

نسبت ها  آن و تفسیر قمی، و تفسیر عیاشی و صافی و بحار االنوار ... به وسائل الشيعةو  الوافی،

این  ست.ا دهشیعیان وارد آمهای  تنها چیزی است که در این کتابصراط مستقیم بنابراین  .دهند می

ر کوذمحدث عباس قمی در کتاب مچنانچه ، یمحمدباقر مجلسها  آنعالمۀ  و .است اعتقاد آنان

ید از او نقل کرده می )۱۵۰( ها  آن ازاین موانع بر روی پل صراط قرار دارند. و اسم مانعی همۀ  و: گو

ائمه و امیرالمؤمنین و در ارتباط با والیت  وندش یمده ایستاار آن نخالیق در کهمۀ  است!» والیت«

را ذکر ها  آن (یعنی نامرا بیاورد ها  آن گیرند. کسی که علیهم السالم بعد از وی مورد سؤال قرار می

 افتد (و در آتش دوزخ فرو می نیاورد،را ها  آن کند. و کسی که یافته و از پل صراط عبور مینجات  کند)

 :الهیگفتۀ  و این کند) سقوط می

﴿ �ۡ  .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
 .»شوند طور قطع بازخواست می و آنان را نگاه دارید که به«

 را ذکر کرد.

 :نملسورۀ  ۸۹آیۀ  در تفسیر ۹۷و در همان کتاب فوق الذکر ص 

ِ  َمن َجآءَ ﴿  .]٨٩النمل: [ ﴾٨٩َخۡ�ٞ ّمِۡنَها َوُهم ّمِن فََزٖع يَۡوَم�ٍِذ َءامُِنوَن  ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱب
از ترس آن روز در امان خواهند ها  آن شود و می بیشتر از آن پاداش داده کسی که یک نیکی بیاورد،«

 »بود

 هدر اینجا یعنی شناختن والیت و عشق و عالق هحسن«: ستا دهالمؤمنین نقل شاز امیر نویسد:  می

 » ما به اهل بیت.
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گانه  نیست بلکه اعتقاد به ائمه دوازده »اهل بیت«معنای حب ه والیت تنها بنگاه کنید! : گویم می

باشند و سخنانشان بسان  تعیین شده و منصوص علیهم هستند و معصوم میها  آن کهاست بر این اساس 

 وحی الهی است.  کالم پیامبر

از  )۱۹۹۱وت رچاپ دارالتعارف مطبوعات بی ،۵۱۱-۵۱۰، خمینی در کتابش (چهل حدیثو 

 در ارتباط با این از ابو جعفر محمدبن علی (ع): ه که او گفته استمسلم ثقفی روایت کردمحمدبن 

 :خدافرمودۀ 

ُل ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
ُ ٱفَأ ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  �َّ  .]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ

کند و الله تعالی بخشنده و مهربان  ها تبدیل می آنها کسانی هستند که الله گناهانشان را به نیکی«

 »باشد می

در جایگاه حساب قرار  وشود  در روز قیامت مؤمن گناهکار آورده می: او در پاسخ گفتسؤال کرد. 

و هیچ کس از مردم بر  ،اش را بر عهده دارد ی است که حسابرسیذاتآنگاه الله تعالی تنها گیرد.  می

گاه نمی کند وقتی که او به گناهانش اعتراف  ا به او یادآوری میرگردند. آنگاه خدا گناهانش  حساب وی آ

 ها تبدیل کنید و ن گناهان را به حسنات و نیکیآهمۀ  :گوید ه تعالی به فرشتگان کاتب میکند، الل می

 : این بنده گویند در آن هنگام مردم می .را به مردم نشان بدهیدها  آن
ً
گناهی نداشته است. پس الله  اصال

با گناهکاران دهد که او را به بهشت ببرند. پس این تأویل این آیه است و فقط در ارتباط  تعالی دستور می

  ماست.  ی خاص شیعه

 فقط بهبدیهی است که این مسئله «: گوید می )۵۱۱(خمینی در شرح این روایت در کتاب مذکور 

واسطۀ  باشند؛ چرا که ایمان جز به محروم میآن  از اختصاص دارد. و مردمان دیگراهل بیت شیعۀ 

شود. بلکه بدون ایمان به  حاصل نمی –ندا دهآمبعد از وی  –معصوم و مطهری ائمۀ  والیت علی و

چنانکه در فصل بعدی این مسئله را هم ذکر خواهیم  شود، والیت ایمان به الله و پیامبرش پذیرفته نمی

 » کرد.

از اینکه : آنچه که در ذیل حدیث شریف گذشت گوید می )۵۱۲و خمینی در (چهل حدیث ص 

  ال است،شرط برای قبول اعمها  آن تنوالیت اهل بیت و شناخ
ّ
شود. بلکه از  اعتبار می ماز امور مسل

 ازها  آنهمۀ  که ذکراست آنقدر زیاد  هها در این بار و روایت ،جمله ضروریات مذهب تشیع است

را ها  آن بعضی ازو بیشتر از حجم تواتر هستند و جهت تبرک جستن  بودهاین مختصر خارج حوصلۀ 

 ذکرخواهیم کرد. 



 ٣٧  کافربودن کسی که به والیت ائمه ی دوازده گانه  ایمان ندارد -۱

ای است که شیعه تا روز قیامت از  عقاید پایهجملۀ  از مخصوص شیعه است،والیتی که  !کنیددقت 

بیشتر است چنانکه خمینی مقرر ها  آن و این والیت از حجم تواتر در نزددارند.  آن دست بر نمی

شود.  شود و بلکه ایمان به الله و پیامبرش جز بدان قبول نمی آن قبول نمیبوسیلۀ  و اعمال جزدارد.  می

و بوضوح این مسئله را در کتاب مذکورش مینی گوش فراده در حالیکه وی بصراحت به خپس 

ها در این موضوع و با این مضمون زیاد هستند و از  اخبار و روایت« :گوید می مقرر کرده، )۵۱۳(ص 

در نزد خداوند بسان شرط قبول اعمال شود که والیت اهل بیت علیهم السالم  مجموع چنین مستفاد می

در کتاب البیع و خمینی » باشد. می تنها شرط برای قبول ایمان به الله و پیامبر اکرماست بلکه 

اشکال و عیبی بر  :گوید می ایران) ر و توزیع، قم،مطبوعاتی اسماعیلیان برای نشمؤسسۀ  ،۲/۴۶۴(

مؤمنان و فرزندان معصوم وی  ها، امیر ساالر وصیبعد از نبی سید و  ةمذهب حقانیت که ائمه و وال

والیان امر هستند و ها  آن هستند.وال منشده تا زمان غیبت به همین  جانشین که پشت در پشت، بوده

و » .هم اختصاص داردها  آن بهدارد، کلی الهی به پیامبر اختصاص آنچه که از والیت عمومی و خالفت 

 )بیروت -دارالکتاب لبنانی  ۴۵قائم مهدی (ص سایۀ  روزهایی درکامل سلیمان در کتاب ها  آن شیخ

فهم مرا ها  آن الله تعالی به دوازده نفر از اهل بیتم، :چنین استرا آورده، که  حدیثی منسوب به پیامبر

از من  اطاعت کند،ها  آن و فرزندان و عترت من هستند کسی که از خلفا و اوصیاءها  آن ست.ا دهدا

یا  را انکار کند،ها  آن ست. و کسی کها دهسرپیچی کرسرپیچی کند، از من ها  آن و کسی از اطاعت کرده،

آسمان را نگاه داشته که ها  آنبوسیلۀ  ست. الله تعالیا دهمرا انکار کرانکار کند، در واقع را ها  آن یکی از

که اهالی آن را فرو الله تعالی زمین را نگاه داشته ها  آنبوسیلۀ  وی. واجازۀ  بر زمین نیفتد مگر با اذن و

: ست که چنین استا دهی اکرم ذکر کرحدیثی را منسوب به نب الذکر که عصری است، شیعی فوق» د.نبر

 را انکار کند، کافر است.ها  آن گانه اعتراف و اقرار کند، مؤمن است و کسی که دوازده ی کسی که به ائمه

به تحقیق دانستی که مخالف  تو«: گوید می 1حدائق الناضرهالیوسف البحرانی در ها  آن و شیخ

این  »الشهاب الثاقب«که ما در کتابمان ، به هیچ وجه نصیبی از اسالم ندارد، چنانکافر است (ائمه)

 » ایم. موضوع را ثابت کرده

جامع  ،و تاج فقها علما،عالمۀ  تر، سیدعبدالله مبشر ملقب به سیداعظم و ستون قویها  آنعالمۀ  و

ب فروع و اصول، معقول و منقول، (علوم)
ّ

 ۲/۱۸۸اصول الدین  ةحق الیقین فی معرف«در کتابش  مهذ

و عناد نورزیده و تعصب بخرج و اما سایر مخالفان از کسانی که سنی نشده  :گوید می» چاپ بیروت

______________________ 
 .۵۳، ص ۱۸ج  -١
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آخرت کافر هستند. و طبق اعتقاد هایی همچون سید مرتضی، در دنیا و  جملگی امامیهدر نظر  نداده،

 » مانند. کفار هستند و برای همیشه در جهنم باقی میها  آن اکثریت

: امامیه بر این اتفاق نظر دارند گوید می )۲۳/۳۹۱بحار االنوار مجلسی (و مفید در مسائل به نقل از 

 آن را واجب ساخته،که اگر کسی امامت یکی از ائمه را انکار کند و اطاعت کردن از او را که خدا 

  »نپذیرد، به یقین کافر است و مستحق آتش همیشگی است.

نقد عقائد  يف ةالوشیع«ترکستانی وقتی که در کتابش و در واقع راست گفته شیخ موسی جار الله 

خوردم وقتی در کتاب  کردم و تأسف می ن تعجب میم: گفته است )١٩٨٣چاپ الهور  ٢٢٢٧( ةالشیع

و با  تنها اهل سنت و جماعت هستند!ها  آن ترین ترین دشمنان شیعه و قوی دشمندیدم که  شیعه می

 » ست!ا دهطبقات شیعه مستولی شهمۀ  های چشم واقعی دیدم که روح عداوت و دشمنی بر قلب

ست و ا دهبسر برها  آن ست و باا دهرا خوانها  آن های باست که کتاجار الله این نظریه شیعه موسی 

ها  آن بیشتر پی ببری به شیخ صحت این نظریه بر آمده از علم و همزیستی با شیعه،برای آنکه به 

اعالن تر  در حالی که سنت ستیزی شیعه را بصراحت هر چه تماممحمدحسن نجفی گوش فراده 

الکالم فی  رهاست تحت عنوان (جوامتداول که در میان شیعیان فقهیش دایرة المعارف  کند. وی در می

 :است که الله تعالی با این فرمودهبدیهی : گوید می) ۳-۲۲۰/۶۲شرح شرائع االسالم 

َما ﴿ ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ  .]١٠الحجرات: [ ﴾إِۡخَوة
ست. این فقط به مؤمنان اختصاص دارد. و چگونه ا دهمیان مؤمنان عهد و پیمان برادری برقرار کر

ها و یکپارچگی آیات در  آن هم پس از به تواتر رسیدن روایت –توانیم میان مؤمن (شیعه) و مخالفان  می

 » برادری را تصور کنیم؟! –ها  آن و تبری جستن ازها  آن کردن با یواجب بودن دشمن

او  )ةكاسب املحرمامل( هم در کتاب» خمینی«ها  آن طبق سخن این آقای نجفی که امام دقت کنید!

 پس بیدار شوید ای غافالن! واجب است!ها  آن ی با اهل سنت و تبری جستن ازدشمن ست،ا دهرا ستو



 
 
 

 شیعه تنها اهل سنت و جماعت هستند ها در نظر  ناصبی -۲

با سندش از  تهران) ه، دارالکتب االسالمی۸/۲۹۲مدبن یعقوب کلینی در کافی (محها  آن اسالمثقۀ 

زد وی ابوحنیفه : بر ابی عبدالله وارد شدم در حالی که در نمسلم روایت کرده که او گفته است محمدبن

و با  –: آن را بازگو چرا که این عالم من گفتدیدم. به فدایت بشوم خواب عجیبی را : بود. به او گفتم

ام شدم و  دیدم که من وارد خانه: نشسته است. آنگاه گفتمبخاطر آن  –دستش به ابوحنیفه اشاره کرد 

  را بر من پاشید!ها  آن ناگهان زنم را دیدم که بر من خارج شد و گردوهای فراوانی را شکست و

تو مردی هستی که با شخصی پست در ارتباط با : م. ابو حنیفه گفتخواب تعجب کردآنگاه از این 

  یابی! شاء الله به حاجتت دست می کنی و بعد از رنجی شدید ان له میهای اهلت مخاصمه و مجاد ارث

و رفت. حنیفه از کنار او بلند شد گوید: سپس ابو حنیفه!ابواصابت کردی بخدا ای  :گفتابو عبدالله 

 تعبیر اوخدا  ای ابن مسلم!: آنگاه گفت ،خوب ندانستم: فدایت بشوم من تعبیر این ناصبی را گفتمآنگاه 

تعبیر او درست نبوده. به او گفتم: فدایت  نیست. البتهها  آن و تعبیر ما مانند تعبیر سازد! را برای تو بد نمی

: گفتاصابت کردی و تازه سوگند هم خوردی در حالی که اشتباه کرده بود؟! : بشوم پس چرا به او گفتی

 چیست؟پس تأویل آن خواب  :: به او گفتمری، من بر او سوگند خوردم که به خطا اصابت کرده. گویدآ

اس را بر سر بشود و ل دار میآنگاه زنت از آن خبر .تو از زنی کامجویی خواهی کرد !ابن مسلم: ای گفت

ابو امام را بر » ناصب«محمدبن محمدبن نعمان ملقب به مضیر لفظ ها  آن چنانکه شیخ» کند! می تو پاره

-٢٦٥-٢٦٣، ٢٥٣ ةفصل المسائل الصاغانی الرسائل، ةعدست. (ا دهاطالق کر –رحمه الله  –حنیفه 

 چاپ قم)  ٢٧٠-٢٦٨

و  :گوید می، چاپ تبریز ایران) ٢/٣٠٧ج  ةنوار النعمانیاألمذهب در (و نعمت الله جزائری شیعه 

حنیفه و امثال وی ناصبی را بر ابولفظ  ها، آن السالم و خواص کند این که ائمه علیهم این معنا را تأیید می

که آتش دشمنی را با اهل بیت علیهم السالم  کسانی نبوداند در حالی که ابو حنیفه از جمله  اطالق کرده

 » کرد. جدا بوده و محبت خود را نسبت به اهل بیت آشکار میها  آن بر افروخته است بلکه از

 ةانیسالنفالمحاسن ازی بحرانی شیعی در کتابش (درحسین بن شیخ محمد آل عصفور ها  آن و شیخ

 «: گوید روت) می، بی١٥٧ص  ةسانیاالمسائل الخر ةجوبأفی 
ً
دانستی که ناصب فقط  بر این اساس قبال

 » ران بر حضرت علی.گدی عبارتست از مقدم داشتن
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را بر علی مقدم داشت به همین  ابوبکر و عمر و عثمان –رحمه الله  –حنیفه و امام ابو :گویم می

بزرگوار را بر حضرت و برای اینکه اهل سنت آن سه  را به نصب متصف کردند (پناه بر خدا!) خاطر او

بن شیخ آل عصفور  چرا که شیخ حسینهم در نزد شیعه ناصبی هستند. ها  آن دارند پس علی مقدم می

: گوید می )١٤٧ ةالمسائل الخراسانی أجوبة ة في(المحاسن النفسانیدرازی بحرانی در کتاب سابق 

علیهم السالم گویای این مطلب است که ناصب همان کسی است ها  آن های ها و خبر دادن بلکه روایت

: گوید هم در همان جای ذکر شده می شود. و این سخن را درازی گفته می »سنی« وبه اها  آن که در نزد

و شیخ و عالم و دانشمند فرزانه و  »باشد. حرفی در این نیست که مراد از ناصبه تنها اهل سنت می«

یق إلیبرار األ  ةهدای(الدین کرکی عاملی در کتاب  شهاببن  حسینها  آن حکیم  ،طهاراأل  ةئماأل ةطر

مانند شبهه و شکی که برای کفار انکار نبوت، و برای نواصب «: گوید می )ـ ه ۱۳۹۶چاپ اول  ،۱۰۶

دار  -کشف الحقائق (و شیخ شیعی، علی آل محسن در کتابش  »انکار خالفت ائمه را واجب کرد.

و اما همچنین نواصب از علمای اهل سنت پس بسیار هستند از : گوید می ،۲۴۹ص  بیروت – ةو صفال

. )ها و غیر آن یم اندلسحزذهبی و ابن ی و شمس الدین و ابن جوز ه و ابن کثیر دمشقی،ابن تیمی جمله

 –در باب پنجم  –بیروت  –الهادی  دار – )شیعی محسن المعلم در کتابش (النصب و النواصبعالمۀ  و

را ذکر  –طبق گمانش  –ناصب  ٢٠٠تر از  بیش )تحت عنوان (نواصب در بندگان – ٢٥١ص  –فصل سوم 

 : و تعدادی را ذکر کرده از جمله ست.ا دهکر

 بن ثابت، حسان انس بن مالک، بن عفان، ام المؤمنین عایشه، عثمان ابوبکر صدیق، عمربن خطاب،

 امام مالک، امام اوزاعی، عبیدالله،بن  طلحه وقاص،سعدبن ابی  سعیدبن المسیب، زبیربن عوام،

مغیره، ابوبکر  زهری، ی،امام ذهبی، امام بخار ابن تیمیه، ابن حزم، عروه بن زبیر، ابوموسی اشعری،

الدین  محب محمدیه در مصر، محمدرشید رضا،الباقالنی، شیخ حامد فقی رئیس انصار السنة 

 فراوانند. ها  این ... و غیر یمحمود شکری آلوس خطیب،

دایرة  زیرا آیت الله العظمی محمد الحسینی شیرازی در د؛اهل سنت هستنهمۀ  نواصببنابراین 

: سوم برخورد و گوید ) می ه ۱۴۰۹چاپ دوم دارالعلوم بیروت  ،۳۳/۳۸فقهی بزرگ خود (المعارف 

اصطکاک دو خبر یاد شده به ضرورت است بعد از آنکه ناصب به مطلق عموم (اهل سنت) تفسیر شد 

 مانند خبر ابن سنان از ابی عبدالله. 

 از عامه، اهل سنت است؟! ها  آن که منظوردانیم  ید، چگونه میاگر کسی بگو :گویم می

آیت الله  کنیم؛ محکوم نمیها  آن و اقوال علمایها  آن ما شیعه را جز از کتاب خود :گویم پس می

 )۱۹۸۶دارالتعارف بیروت لبنان  ،۱/۲۱محسن االمین در کتاب معروفش (اعیان الشیعه  یالعظم
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عامه کسانی که به اهل سنت و  در مقابل (لفظ)خاصه و این واژه را اصحاب و یاران ما : گوید می

 کنند.  بر خود اطالق می –شوند  جماعت نامگذاری می

کرکی عاملی متوفی سال الدین  بن شهاب و عالمه و محقق و دانشمند فرزانه شیعه شیخ حسین

  .هـ) ١٣٩٦، چاپ اول ٢٦٤، طهاراأل ۀائم لی طریقإبرار األ ةهدای(در کتاب  ۱۰۷۶

اند و از  صیرفی گرایش یافته پس به جانب اول جماعتی از عامه همچون مزنی و غزالی: «گوید می

 .»اش ...  خاصه همچون عالمه در یکی از دو گفته

 ال ةشیخ فتح الله نمازی شیرازی در کتاب (قاعد ها) محقق بزرگ (در نزد شیعه ،یو آیت الله العظم

های  و اما حدیث از طریق گوید: می بیروت، چاپ اول) نشر دار االضواء ۲۱(ص ضرر وال ضرار)، 

 ست ... . ا دهمانند بخاری و مسلم روایت شها  آن از بسیاری از محدثین عامه،

اهل سنت اطالق همۀ  ناصب بر عامه همان اهل سنت هستند و بر این اساس، ،بنابراین

بر  1ة)هل السنأهم  ةالشیعکتابی بنام (دکتر شیعی بنام محمد تیجانی سماوی در سپس یک  گردد، می
هاي شیعی بر این کتاب دسترسی پیدا کردم.  ست. از طریق یکی از کتابخانها دهما ظهور کر

» یآیت اهللا العظم«درجۀ  بهها  آن این مرد دو اجازه از دو عالم شیعی دارد که هر دوي
 .باشد می

از این کتاب  ۳۱۶صفحۀ  و دیگری مرعشی نجفی در قم است. و در خوئی در نجف،ها  آن یکی از

: این شیعی بر ما خارج شده در حالی که اهل سنت را ندا زده به گویم ست. میا دهاین امر تصریح کربه 

خون و مالشان حالل و مباح است چنانکه در  نواصب هستند. و نواصب در نزد اهل شیعه،ها  آن اینکه

خود اهل سنت  و بخاطر آن که اهل حدیث،(: گوید می ۷۹صفحۀ  و تیجانی درود خواهد آمد. جای خ

تنها مبغوض داشتن ها  آن ناپذیر ثابت شد که سنت مورد نظر در نزد و جماعت هستند، پس با دلیل شک

 . )پس این همان نصب استباشد.  از وی میبن ابی طالب و لعنت کردن او و برائت جستن  علی
ای پاک و منزهی تو  جویند؟ کنند و از او تبری می آیا اهل سنت علی را لعن می ای بندگان خدا!پس 

  !که این تهمتی بزرگ است، براستی الله

نیازی به تعریف ندارد به اینکه مذهب نواصب همان مذهب اهل سنت «: گوید می ۱۶۱صفحۀ  و در

 » و جماعت است.

______________________ 
 این کتاب را بر عهده گرفته است.ی الفجر در لندن و بیروت چاپ  مؤسسه -١
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ها  آن به مخالفت کرده و با اظهار مناقب و فضایل اهل بیتو روشن است که اهل سنت با نواصب 

اند، دلیل است بر بهتان تیجانی.  یافته بیت مدح اهلهای ما در  اند. و آنچه را که در کتاب پاسخ داده

و بعد از این  :گوید می ۱۶۳صفحۀ  و درمستحق است. از طرف خدا بر سرش بیاید). (آنچه را که 

دشمنی کرده و با اهل کسانی که با علی  –شود به اینکه نواصب  روشن میبررسی به وضوح برای ما 

و  »اند. همان کسانی هستند که خود را اهل سنت و جماعت نام نهاده -بیت علیهم السالم جنگیدند

بر : «گفته است )لبنان - دارالمجتبی ١٦٠ص  رسولالآل  دکل الحلول عن(هچنین در کتابش 

کسانی که در احکام نماز از یک طرف  –شیعه سخت بود که به امامت اهل سنت و جماعت برسند 

 »اند. دادن علی و اهل بیت در اثنای نماز عادت گرفتهو از طرف دیگر به فحش و تالش کرده، اجتهاد 

بحث را دامنۀ  و اگر بخواهیم(: گوید می کتابش (شیعه همان اهل سنت هستند) ۲۹۵و در صفحه 

جماعت همان کسانی بودند که تحت رهبری بنی امیه و اهل سنت و  گوییم، طوالنی سازیم، می

  .)ها با اهل بیت پیکار و نبرد کردند عباسی

فصلی را بعنوان (دشمنی اهل  ۱۵۹صفحۀ  بلکه در این انسان مجرم به همین مقدار بسنده نکرده،

براستی : گوید که در خود آن صفحه میآنجا  کرده، باز سازد) میرا فاش ها  آن هویت با اهل بیت،سنت 

ها  آن داند که بیند حقیقت اهل سنت و جماعت چیست و دست آخر می که شخص محقق، وقتی که می

را لعن کرده و جهت کشتن ها  آن اند و جنگیدهها  آن که باکسانی  بهدشمنان عترت پاک و طاهره بودند و 

صفحۀ  و در »گردد! مبهوت و سرگشته می کنند، اند، اقتدا می های آن عمل نموده هو نابودی آثار و نشان

گاه های اهل سنت و جماعت  چرا که در این فصل از نهفته در این فصل دقت کن!( :گوید می ۱۶۴ آ

نبی اکرم، چیزی از توزی فراوان نسبت به عترت  در اثر کینهها  آن خواهی شد، و خواهی دانست که

 . )اند مگر اینکه آن را تحریف کرده بیت علیهم السالم را باقی نگذاشته، فضایل اهل

اهل سنت فضایل اهل  کتب و منابعخواهد با توجه به  که این گمراه می ستعجیب این ا: گویم می

 حال سؤال ها) نماید.  را ثابت کند، تا بلکه اهل سنت را ملزم (به پیروی از آن بیت
ً
 این است اگر واقعا

استدالل ها  آن پس چرا به ست،ا دهتحریف ش –خودت گفتۀ  بنا به -ها  آن های احادیث و روایت

 نمائی؟!!  می

اما اهل سنت و جماعت بخاطر دشمنی فراوانشان با علی و اهل بیت  :گوید ) می۲۴۹(صفحۀ  و در

ها  آن حتی اگر سنتی نبوی ثابت شده در نزد ند،ا دهمخالفت نموها  آن علیهم السالم در همه چیز با

 » باشد.

  ؟!است با حضرت علی در همه چیزپس ای علما و ای عوام اهل سنت آیا شعار ما مخالفت 
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  کند؟! آیا بعد از این دانستید که تشیع نسبت به اهل سنت مراعات هیچ چیزي را نمی
برای پیروانش جایز  یماما دهدر این رساله خواهید دانست که مذهب شیعی دواز برادران مسلمانم!

  !دروغ ببافندها  آن داند که به مخالفانشان تهمت بزنند و بر می

و پس از نگاهی فشرده و کوتاه به عقاید اهل سنت و جماعت و به  :گوید می ۲۹۹صفحۀ  و باز در

نسبت به اهل بیت ها  آن یابی که وضوح در میه ل بیت، باهدر مقابل ها  آن ها و سلوک تاریخی کتاب

اند، و  باال کشیدهها  آن اند، و شمشیرهایشان را جهت کشتن جانب مخالفت و دشمنی را برگزیده

ها  آن و بلند ساختن شأن و مقام دشمنانها  آن رسانی به و آسیبها  آن گیری از هایشان را برای انتقام قلم

 به قاتالن حسین،نسبت  –سنت اهل  –بینیم که  می :گوید می )۳۰۰(صفحۀ  درو ». اند بکار گرفته

چرا  کنیم؛کنند. البته نباید از این دیدگاهشان تعجب  خوشنودانه و مددکارانه اتخاذ میموضع و دیدگاهی 

 اند.  که قاتالن حسین همگی از اهل سنت و جماعت بوده

ین اهل سنت و جماعت سمبنی بر اینکه قاتالن ح افترائات تیجانی که در باال ذکر شد: گویم می

نه تنها ساحت اهل  و اما قتل حسینواضح و روشن است و نیازی به پاسخ دادن ندارد.  بودند، 

  .ندا مسبب آن بوده یانبلکه خود شیع ا است،سنت الحمدلله از آن پاک و مبرّ 

از  )۱/۲۶محسن االمین است که در (اعیان الشیعه  آیت الله العظمی پس این مجتهد بزرگتر آنان،

کند روایت  را ذکر می های رسول خدا باقر در حالی که وی مسئول خون نوهعلی ابی جعفر محمد بن 

و  تسلیم  به او خیانت شد،سپس  : با پسرش، حسن بیعت شد و پیمان بسته شد،گوید کند که او می می

ش فرو کردند و خالفتش پایان یخنجری در پهلودند تا اینکه کرده شد و اهل عراق بر او شبیخون ز

 اش را گرفت.  آنگاه از معاویه عهد و پیمان گرفت و جلوی ریختن خون خود و خون خانواده یافت،

سپس بر او خیانت کردند و بر او  سپس بیست هزار نفر از اهل عراق با حسین بیعت کردند،

 او را به قتل رسانیدند.  –هایشان بود  ندر حالی که بیعت او در گرد –شوریدند 

و از اهل سنت  شیعه بوده، )کند صحبت میالزم به ذکر است که این اهل عراق (که این آقا از آن 

 اند.  نبوده

ما اهل بیتی  و تکبر: ای اهل کوفه، ای اهل مکر و حقه و خیانت اما بعد« :گوید می و فاطمة صغری

آزمایش قرار ما مورد بوسیلۀ  شما مورد آزمایش قرار داده، و شما رابوسیلۀ  که الله تعالی ما راهستیم 

 » ست.ا دهآن گاه بالی ما را نیکو قرار دا ست!ا دهدا
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این روایت را استخراج  )۲/۳۰۲بیروت (چاپ اعلمی طبرسی در احتجاج ابو منصور ها  آن شیخ

 ۱۴۰۴ چاپ دارالعالمیه، ،۲۶۵بیت ص اهل مظالم «ست چنانکه این روایت را صادق مکی در ا دهکر

 ست. ا دهذکر کر. »ـه

دهد،  مورد خطاب قرار می را روافض در حالی که گذاشتگان /بن الحسین السجاد و علی

ست. آیا ا دهافکنده ش هایتان پرده باز، میان شما و میان شهوت کاران حقه ای خیانتدور است : «گوید می

  1»؟!که نزد پدرانم آمدیدخواهید نزد من بیایید آن چنان  می

آن چنان که ابو منصور طبرسی در  بن علی حسن رسول خدانوۀ  و گوش بده به آنچه که

بینم که  بخدا، می«گوید:  می -کند  روایت می )۲/۲۹۰ –بیروت  –(اعلمی  )۲/۱۰ احتجاج (نجف،

در پی قتل من ها  آن چرا که برای من بهتر است! من هستند،شیعۀ  کنند پیرو و که فکر میها  این معاویه از

 بگیرد،معاویه از من عهد و پیمانی ام را به غارت بردند و مالم را گرفتند. بخدا اگر  و بار و بنه برآمدند

یابم. و اگر با معاویه  هم امنیت میام  و در ارتباط با خانواده گیرم، آن جلوی ریختن خونم را میبوسیلۀ 

 » کردند. به او تسلیم می بسته وگردن مرا ها  این ،کردم می جنگ

هم ها  آن بلکه با پدر تنها با حسن و حسین نبوده،: این شأن و حال اسالف تیجانی گویم می

ست. به او گوش ده در ا دهخود ترجیح داای که وی یاران و پیروان معاویه را بر پیروان  ست تا درجها دهبو

همچون دوست داشتم که معاویه  بخدا :گوید می دارالمعرفه) ،۱۹۰ ،۱/۱۸۸حالی که در (نهج البالغه 

آن گونه که ده نفر از شما را از من  کرد، میمعاوضه و مبادلة دینار به درهم، شما را از من معاوضه 

سی و دو گرفتاری بوسیلۀ  داد ... ای اهل کوفه! گرفت و یک از یاران خود را در عوض شما به من می می

د، و با وجودی که دارای کالم یهایی هستند اما کر با وجودی که دارای گوش شماام.  آزمایش شده شما

به هنگام مالقات آزادگان  د؛یباش می کور د،ید و با وجودی که دارای دیدگان هستیباش د. الل مییهست

 د. ییستن ای د، و به هنگام بال و گرفتاری برادران مورد اعتماد وثقهیصداقت و درستی نیست

در کتاب (الرجال  ،استدر جرح و تعدیل  که شخصیت مورد اعتماد شیعهشیعی  یو ابو عمر کش

هر آیتی را که الله «که او گفته است:  صادق روایت کرده، جعفر، از ۲۵۴ص  ابو الخطاب) ی ترجمه در

، مطابقت پیدا دهند را به شیعه نسبت می خودکسانی که  حتما برمنافقان نازل کرده، دربارۀ  تعالی

 .» ندک می

______________________ 
 ).۲/۳۰۶ –)، (اعلمی، بیروت ۲/۳۲روایت از طبرسی در احتجاج (نجف،  -١
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ز ا قیام کند، در ابتدا ام  اگر قائم: روایت کرده که او گفته است /از جعفر صادق )۲۵۳( یو کش

 کشد.  را میها  آن کند و آغاز می  دروغگویان شیعه
ه و رقابت بر سدر ارتباط با بضاعت خود به مناف را ذکر کرده،ها  آن /جعفر صادقالبته آنانی که 

  دهد! اهل بیت را به اهل سنت نسبت می عداوت بامگر آنان که  خیزند، نمی

ام  اگر شیعه: روایت کرده که او گفته است /از کاظم )۸/۲۲۸و محمدبن یعقوب کلینی در کافی (

را تنها مرتد و ها  آن را مورد امتحان قرار دهم،ها  آن یابم. و اگر کننده می را فقط وصفها  آن جدا کنم، را

از هزار نفر، یک نفر هم بیرون  تفتیش قرار دهم، ورا مورد بررسی ها  آن و اگریابم.  میز دین برگشته ا

مؤسسه  ،۲/۱۵۲( النواظر ةنزهواطر واخل تنبيه[معروفش  (و این روایت را در مجموعةآید.  نمی

اب سانتاهل شیعه به اهل بیت همانند و بر این اساس انتساب ست. ا دهذکر کر اعلمی بیروت]

 نصاری به عیسی و انتساب یهود به موسی است!
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در نظر  ند. سنیدان میدر حکم کفار را ها  آن ودانسته در واقع شیعه، ریختن خون اهل سنت را مباح 

 : کند رازگشایی میها  آن ثت و زرنگیشیعیان ناصبی است. و تفاوت زیر از خبا

طبع  ،۶۰۱ص  ،قمی ملقب به صدوق در کتابش (علل الشرایع هبن بابوی محمدبن علیها  آن شیخ

کشتن دربارۀ  : نظر شماو به ابو عبدالله گفتم«: ست که او گفتها دهفرقد روایت کراز داودبن  نجف)

گویم که اگر  : خونش حالل است. اما من به لحاظ احتیاط کاری به تو میگفتناصبی چیست؟ 

توانستی دیواری را برسر او واژگون کنی یا او را در آب غرق کنی تا همه مدارک و شواهد را بر علیه 

 آن کار را انجام بده! خودت از بین ببری،
ً
اگر  : آن نیز،ت؟ گفمالش چیستدربارۀ  ام: نظر شگفتم حتما

وسائل حر عاملی در ها  آن و این روایت کثیف و مغرضانه را شیخ» یافتی حالل است.بر آن قدرت 

 قتل: «و گفته استذکر کرده  )۲/۳۰۷( األنوار النعامنيةو نعمت الله جزائری در  )۱۸/۴۶۳( الشيعة

 » و مالشان مباح است. جایز، (یعنی نواصب)ها  آن

اینجا اصرار بر این است که شیعیان تحت میز محاکمه شرع واقع نشوند، و مورد علت در : گویم می

یا از طریق آتش یا شوک  اسلحه ها را با توانند سنی گیری واقع نگردند. بر این اساس شیعیان می انتقام

و ها  گیرد، که جهت حمایت از نظر می ای صورت الکتریکی بکشند. تازه همه این اقدامات با وجود تقیه

در میان اهل سنت قتل عام و نسل کشی برداشته شود  که تقیه، اما آنگاه ستا دهارواح شیعه پدید آم

بر این موضوع  دارد) چه وقتی شیعه از تقیه دست بر می(چنانکه در فصل شدیدی پدید خواهد آمد. 

گاه شدید.   آ

یک دولت سنی مذهب بود. و بنا به حسن  یبینیم که دولت عباس م مییبیفکنو اگر نگاهی تاریخی 

. 1یک وزیر شیعی بنام خواجه نصیرالدین طوسی منصوب کرد یخلیفة عباس نیتی که اهل سنت دارند،

ها هم  خیانت کرد و با مغولو به امت اسالمی  و به خالفت کرده) ینشناس اما آن وزیر شیعی (نمک

 . را به شهادت رسانیدندها  آن عام کرده و هزاران تن از قتلبغداد  مسلمانان را درپیمان شد که در اثر آن 

______________________ 
ی عباسی بوده و نصیر الکفر والشرک وزیر هوالکو خان بوده است.  مشهور اینست که ابن علقمی مجرم وزیر خلیفه -١

 [مصحح]
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اند یا اینکه به خواجه  ها گریسته ود. پس آیا شیعه بخاطر آن کشتهببسبب خیانت آن شیعه ها  این ۀهم

 اند؟!  نصیر الدین طوسی آفرین باد گفته

اجلنات يف أحوال روضات موسوی خونسری اصفهانی در کتاب ( رمیرزا محمد باقها  آنعالمۀ  و

این مجرم در ارتباط با سرگذشت شورات نشر اسماعیلیان قم ایران) من ،۳۱-۱/۳۰۰ العلامء والسادات

شئون مشهور و معروف و نقل شدة جملۀ  او محقق کالمی، فرزانه و ماهر بزرگوار است. و از(: گوید می

بن تولی چنگیزخان از   ایران هوالکوخان سرزمینمحتشم در وی، حکایت وزیر شدن او در نزد سلطان 

های مغول است و آمدن وی در کاروان آن سلطان همراه با کمال آمادگی  ها و ترک بزرگان سالطین مغول

و قطع کردن پشت سلسلة فساد و به بغداد (دارالسالم) محبت ارشاد بندگان و سامان دادن به شهرها 

ردن قتل عام در پیروان بنی عباس و بوجود آومرکز پادشاهی مراکز ظلم و ستم و نابودسازی و بزهکاری 

 وها پدید آورد.  همچون رودخانهها  آن های کثیف باشد.. تا جائی که سیالبی از خون ... میآن سرکشان

جایگاه و محل بدبختان و شرارت  ؛به آتش دوزخ نایل شدندها  آن را در رود دجله ریخت.ها  آن

 .)نگا پیشه

 کند.  گوید و آن را یک نوع پیروزی برای اسالم اعتبار می کار طوسی آفرین میخمینی هم به  

مجبور و اگر که شرایط تقیه یکی از ما را «گوید:  می )۱۴۲خمینی در کتابش (حکومت اسالمی ص 

باید از این کاری خودداری کند، حتی اگر این امتناع منجر به قتل  ساخت که وارد دربار سالطین شود،

مانعی  وی شود. اما اگر با این وارد شدن ظاهری نصرتی حقیقی برای اسالم و مسلمانان صورت بگیرد،

 » هما الله.و نصیرالدین طوسی رحم نییقطبن  ندارد مانند وارد شدن علی

نصیرالدین طوسی به راه  ی که در بغداد توسط نقشه: ببینید که چگونه کشت و کشتاری گویم می

 ست؟! ا دهافتاد، به نصرتی برای اسالم و مسلمانان تبدیل ش

از کشتن  ها مقامی بیابند، و این اشخاص کسانی هستند که اگر در دم و دستگاه حکومتی سنی

بن یقطن کرد.  اگر فرصت الزم بر ایشان فراهم شود. چنانکه همین علی ورزند، ها هیچ ابایی نمی سنی

  . ... را کشتها  آن ها خراب کرد و نفر از سنی ۵۰۰وقتی که زندان را بر سر 

کردند  ملقب ءو رئیس العلمااین حادثه را عالم شیعی که او را به کامل و بخشنده و صدر الحکماء 

. ستا دهبرای ما نقل کر چاپ تبریز ایران) ۲/۳۰۸( األنوار النعامنية شجزائری در کتابیعنی نعمت الله 

بن یقطن در حالی که وزیر هارون  ست که علیا دهدر روایات آم: «اینک این شما و این خود داستان

و خواص  در زندانش جمع شده بود. و او از علماء ها) جماعتی از مخالفان (سنی ست،ا دهالرشید بو
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ها فرو ریختند. آنگاه  سقف زندان را بر زندانیها  آن مأموران و غالمان خود دستور داد. وشیعه بود. به 

 
ً
نجات یابد به همین ها  آن خواست که از پیامدهای خوننفر بودند.  ۵۰۰همگی در جا مردند و تقریبا

به من مراجعه ها  آن اگر قبل از کشتن: شتای به امام موالنا کاظم نوشت. او هم در جواب نو خاطر نامه

ای،  بود. و چون قبل از مشورت با من این کار را کرده چیزی بر تو نمیها  آن کردی، در ارتباط با خون می

 به این هر چند که آن بز از او بهتر است!! عنوان کفاره بپرداز!ه بز نری را ب ای، در ازای هر مردی که کشته

چرا  کند، که همان سگ شکاری است برابری نمیها  آن ناچیز نگاه کن که حتی با دیه برادر کوچکتردیۀ 

که همان یهودی یا مجوسی است برابری ها  آن برادر بزرگتردیۀ  درهم است و حتی با ۲۰آن دیۀ  که

 »تر است! آخر بدتر و فرومایه درها  آن که حال و روزدرهم است. و البته  ۸۰۰ها  آندیۀ  کند چرا که نمی

همچنین نقل کرده این را  بیروت)طبع دارالهادی  ،۶۲۲النواصب ص صب ومعلم در کتابش (النمحسن 

 استدالل کرده باشد.  ها) (یعنی ناصبیقتل اهل سنت  تا بنظر خودش، به جواز

طبع مصر)  ،۷ص  فی امليزان ةالشيع«در کتاب رامی نجو دکتر هندی مسلمان محمد یوسف 

فقط و فقط  بر ضد امت اسالمی به راه انداختند،را ها  آن ها های صلیبی که صلیبی جنگ«: گوید می

 بر ضد اسالم و مسلمانان بود.  ای شیعیان معلول نقشه

در مصر و دیگر مورخان ذکر دولت فاطمیه اقامۀ  و نیزکنند.  چنانکه ابن اثیر و دیگر مورخان ذکر می

و  ها، سنیچهرۀ  زشت کردندولت فاطمیه در مصر و اقدامات آن دولت در راستای اقامۀ  کنند. و نیز می

کشتن نادرشاه در دهلی از طرف حاکم شیعی  ت شیعه باشد،زات کردن هر کسی که منکر معتقدامجا

و  ها در ملتان از طرف والی ابو الفتح داود شیعی، عام، و ریختن خون سنی آن هم در مألخان  آصف

اساس عدم تمسک  براندهان شیعه فرمناحیۀ  هند و نواحی آن از وهای شهر لکن جمعی سنی دسته کشتن

 غدر و مرتکب شدن جرم خیانت و ،گانه ناسزاگویی به خلفای سهدربارۀ  به معتقدات شیعهها  آن سنی

و نیزه زدن میر جعفر به پشت امیر سراج الدوله ... (همه و همه  به تیپو سلطان توسط میرصادق،

 . »باشند...) هایی از این دست می نمونه

امات قاطع و اقد«: گوید و در همان صفحه میدر همان کتاب  نجرامیو دکتر محمد یوسف 

چرا که  بعید نیست؛ها  آن از خمینی بر ضد اهل سنت و جماعت اتخاذ کرد، ای که حکومت کوبنده

 ست،ا دهاست که در پی گذشت زمان، هر مصیبت و بالیی که بر سر امت اسالمی آم تاریخ همواره گواه

ناحیۀ  از شیعیان قلم فرسایی کرد،دربارۀ  و وقتی که عبدالمنعم النمر »دست داشته است. شیعه در آن
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وثائق، ص ش (الشیعه، المهدی، الدروز تاریخ ورا در کتاباو خود این مسئله مورد تهدید واقع شد. ها  آن

 ست. ا دهقید کر م). ۱۹۸۸ ، طبع دوم،۱۰

خود را نسبت به اهل سنت در دل نهان داشته، بنا بر اساس  زیها بغض و عداوت و سنت ستی شیعه

ر محبت دروغین ااظهها  آن بهو با اهل سنت تعارف کرده،  کنند، نمیرا آشکار ها  آن کثیف تقیه ی عقیده

و در این ارتباط دکتر شده که اهل سنت به دیدگاه واقعی شیعه واقف نگردند. کنند. و این موجب  می

، طبع مکتب ۱۱۸(ص  1لی الخمینیإعلی الکعبه من القرامطه  ةدر کتابش (المؤامرعبدالمنعم النمر 

های مسلمان به این مسئله توجهی ننموده، و فکر کردیم که  اما ما عرب: گوید می تراث اسالمی قاهره)

پاک ها  آن دست هم داده (و آن کینه و بغض را از ذهن های طویل همراه با اسالم دست به گذشت سال

آن همۀ  که خمینیشریک شدیم و بر این باور شدیم ها  آن ها با ایرانی یدر خوش لذا، ته است)ساخ

مسائل تاریخی را فراموش خواهد کرد، و همچون یک رهبر اسالمی، نقش خود را برای امت اسالمی 

مسلمانان همۀ  این به مصلحت اسالم و کند. و البته که می یو بیداری اسالمی آن را رهبر کند، ایفا می

هیچ فرقی میان فارسی و عربی و میان شیعه و سنی نیست. اما اتفاقات بعدی نشان است و در این باره 

شدیم. و متأسفانه  خود غرق میبردیم یا در دریای آرزوهای  خیال بسر میداد که ما فقط در خواب و 

 ان ما در آن غرق هستند. بعضی از جوانان و مرد –به رغم آن اتفاقات دلخراش  –هنوز هم که هنوزه 

شیعه دربارۀ  تحقیق خود را ،۱۱/۱۰/۹۳به تاریخ  ۳۴۰۹شمارۀ  روز الیوسف درمجلۀ  عالوه بر این،

و برای از بین بردن مانع درونی میان «: کنیم ست. و ما این خبر را از آن گلچین میا دهمنتشر کر در مصر،

از ها  آن ند؛دکر های خود راهکار عجیبی را ارائه بیانهها در  های امنیتی، شیعه خود و میان دستگاه

یک کارت شیعی جهت رویارویی با جریان جهاد و ها  آن های امنیتی خواستند که به دستگاه

های  توانند جریان بهتر از هر کسی می –خود  ی گفتهطبق  –بدهد. چرا که شیعه  ،های تندرو جماعت

که تندروان در قتل و هرج و  –خودشان گفتۀ  باز هم به –میه ابن تیو از فتاوی  سلفی را کشف کنند،

 » دری کنند. پرده گیرند، کار میه را بها  آن مرج افکنی

  !مسلمانمبرادر 
ً
ها  آن از این بر حذر باش که گفته شود این دروغی است که این مجله به شدیدا

شدند و پیمان  دست و هم با کفار همبر ضد مسلمانان ها  آن ست. چه، شما خوب دانستید کها دهنسبت دا

ما به شما  سازد. وسیله را توجیه میها  آن هدف در نزدهای آنان است.  این به روایت خود کتاب

خواه دستگاه امنیتی مصر باشد یا  گانه معتقد نباشد، دوازده ی کسی را که به ائمهها  آن اطالع دادیم که

______________________ 
 خمینی. مچینی بر علیه کعبه از قرامطه گرفته تا  دسیسه -١
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ه به اینکه دشمنی و عداوت شیعه نسبت به مسلمانان متعهد دانند. با توج کافر می های اسالمی، جماعت

گاه میها  آن سنی خاصیت بیشتر است، و نسبت به کسی که از حقیقت  گردد.  شود. بیشتر و بیشتر می آ
پستی را تصاحب کنند،  در دولتی که چندان دستی در آن ندارد،که اگر شیعه، دانی  و اکنون آیا می

 ورند؟! آ ها می چه بر سر حال و روز سنی

ابو جعفر محمدبن حسن طوسی که آن را در کتاب فقهی مورد اعتمادش در ها  آن پاسخ را به شیخ

بیروت)  -دارالکتاب  ،۲طبع  ،۳۰۲ص  الفتاویالنهاية فی جمرد الفقه وعنوان ( نزد شیعه تحت

 کنیم.  واگذار میست، ا دهدا

حد یا اجرای حکمی گردد، اقامۀ  ظالمی متولی والیتی درناحیۀ  و هر کسی که از«: گفته است او

مقتضای اساس  باید بر سست از طرف سلطان حق. پا دهدار این کار ش باید معتقد باشد که او عهده

آن را حد کند، پس باید اقامۀ  شریعت ایمان به اجرای آن بپردازد. و هر وقت توانست بر مخالفت خود

 » انجام دهد، چرا که این کار، از بزرگترین جهاد است.

 بل مخالفی است که خود طوسی در دو کتابادر مقها  آن ی این همان موقف و موضع دشمنانه

این دیدگاه در  اند که همان سنی است. و دیگر علمای شیعه، ثابت کرده )و تهذیب األحکام (استبصار،

 دیدگاهدربارۀ  پس شما دار باشند، مرکزی از مراکز حکومتی غیرشیعه را عهدهتنها ها  آن حالتی است که

از  کنند؟! دولتی که افرادی مانند این طوسی و امثالش بر آن حکومت میسایۀ  درکنید  چه فکر میها  آن

 های مسلمانان مسلط نسازد! را برگردنها  آن خواهیم که الله تعالی می
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آنچه را که از ابی عبدالله  آنچه که مطالعه نمودی،اضافۀ  بهو اما در ارتباط با اموال اهل سنت، 

و  بردار،مال ناصبی را گیرآوردی، آن را هر جا که «: کنیم. او گفته است برایت ذکر می اند، روایت کرده

و  )۴/۱۲۲ابو جعفر طوسی در تهذیب األحکام (ها  آن این روایت را شیخ »خمس آن را به ما بپرداز!

بحرانی در محاسن درازی ها  آن ست. و آن خبر را شیخا دهاستخراج کر )۶/۴۳فیض کاشانی در الوافی (

   ست.ا دهن را به جامع بودن وصف کرنقل کرده، و آ )۱۶۷النفسانیه (ص 

فتوا  )۱/۳۵۲به مضمون همین روایت، مرجع بزرگ شیعیان روح الله خمینی در تحریر الوسیله (و 

غنیمت به عنوان ها  آن مباح دانستن آنچه که اززمینۀ  تر آنست که ناصب را به اهل حرب در قوی«: داده

ر کجا که ملحق کنیم. بلکه ظاهر چنین است که مالش در ه آید، و تعلق گرفتن خمس به آن، بدست می

استخراج که خمس آن را از آن گرفتن آن جایز است و واجب است  یافت شد و به هر طریقی که باشد،

 –بیروت  –دارالهادی  – النواصب)را محسن معلم در کتابش (النصب و و همچنین این روایت »کرد.
در نظر ها  آن چرا که ،کند که در آن به جایز بودن گرفتن مال اهل سنت استدالل می نقل کرده، ،۶۱۵ص 

 این گمراه نواصب هستند. 

در نزد خمینی حالل  از اسباب حرام شده،ها  این و فریبکاری و غیر کالهبرداری، های دزدی، روش

 . 1به هر نحوی که باشد): (گوید چرا که خود می شود؛و جایز است که نسبت به اهل سنت بکار گرفته 

ایران رفته و به خمینی تبریک باد گفته و بعضی هم وقتی که او های اهل سنت به  بعضی از بیچاره

ه و از منظور درا نخوانمکتوبات خمینی ها  این متأسفانهپیام تسلیت فرستادند.  فوت کرد به پیروان او،

طوسی و تأیید م وی نسبت به خواجه نصیر الدین حوی از ناصب و نواصب حالی نشده، در تر

های  سنیاند. این چیزی است که این دسته از  و مسلمانان بغداد دقت نکردههای نسبت به اسالم  خیانت

مه کنند. و برنده کسی است که بیشتر از ه بسوی جهل با هم مسابقه میها  آن ند.اطالع از آن بیبیچاره 

گاه باشد. ال حول و اند که مباح دانستن  بیچاره هستند. و ندانستهها  آن آری،ال بالله. إ ةال قوجاهل و ناآ

______________________ 
و بر اساس همین فتوای ظالمانه است که پیمانکاران شیعه دستمزد کارگران فقیر و مجبور افغانی را نپرداخته و بعد از  -١

کنند؛ خوب است در این مورد تحقیق  چندین ماه کار و زحمت آنان را به پولیس و نیروی انتظامی سپرده و رد مرز می

 میدانی صورت بگیرد. [مصحح]
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 ست. فقیه و محدثا دهدر نظرگاه شیعیان امری اجماع بسته ش ها، آن ها و گرفتن مال ریختن خون سنی

 )احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرةدر کتاب معروفش (شیخ یوسف بحرانی ها  آن

مسلمان بر ناصب و اینکه درست نیست مال او را  )ی اطالق کردن (واژه«: گوید می )۱۲/۳۲۳-۳۲۴(

که گروه محق چه سلف و چه خلف بر آن برخالف چیزی است  بخاطر مسلمان بودن وی گرفت،

 » .و نجس است و گرفتن مال و حتی کشتنش هم جائز است ناصب کافر ها، آن به نظر ازیر ؛است

و مباح  ها) (ناصبیها  آن کشتن: گوید می )۲/۳۰۷(ج  األنوار النعامنيةو نعمت الله جزائری در 

 ابو صالح،«: گوید می )۱۰/۳۶۰(حدائق الناضره الالبحرانی در و یوسف دانستن مالشان، جایز است. 

ار و به صریح از اخکبلاند. و البته که این همان حق آشکار  معتقد به این قول  و ابن ادریس، و ساالر،

کافر بودن مخالف و ناصبی بودن وی، و مشرک ه بر اخباری کچرا که کم نیستند آن ها است.  روایت

هاب الثاقب فی بیان گذارند. چنانکه در کتاب (الش بودن وی و حالل بودن مال و خون وی انگشت می

هیچ که ای  به گونهایم.  داده شاین بحث را گستر ی دامنه مطالب)الما یترتب علیه من معنی الناصب و

 » گردد. تناقضی حول آن نمینقض و و شبهه و شک 

تنها دو نصیر الدین طوسی و ابن علقمی : رسانیم و آن اینکه ا به پایان میاین فصل ر 1هتبا ذکر یک نک

مسلمان داد، کشتۀ  بغداد را که هزارانفاجعۀ  اند که موجبات مصیبت و شیعه نبودهنفری از علمای 

 ایم.  اطالع پیدا کردهها  آن علمایبوجود آوردند بلکه از سهیم بودن مجرم دیگری از 

کسی که در نزد شیعیان ملقب به  بن مطهر حلی، بن یوسف و او کسی نیست جز جمال الدین حسن

برای ما ذکر  )۲۲/۶۳محمدبن حسن نجفی در جواهر الکالم (ها  آن عالمه است. این مسئله را شیخ

 » ست.ا دهست. البته اشخاص دیگری را هم نام برا دهکر

______________________ 
 ته این نکته تا حدی که من آگاهم کسی بدان واقف نشده است، مؤلف.الب -١



 
 
 

 نجس بودن اهل سنت در نزد شیعه  -۵

، ۳۹۳-۱/۳۹۲الوثقی ( ةتمسک العروسمرجع شیعه آیت الله العظمی محسن الحکیم در کتاب (م

دربارۀ  : از جمله چیزهایی که در تهذیب بعد از نقل کردن آنچه کهگوید می )۱۳۹۱طبع آداب نجف 

حکم  کافر است و الزم است که حکم وی، : مخالف اهل حق (شیعه)کهست این ا: ستا دهمقنعه آم

شد. و چگونه اینگونه نباشد در حالی که دالیل مبنی بر نجس بودن با دلیل خارج کفار باشد مگر آن که 

کافر هستند و بار دیگر، نصوص فراوانی ها  آن صورت اجماع از حلی حکایت شده کهه وی یکبار ب

 این نصوص متواتر هستند و کفرهمۀ  شود. باشند. بلکه گفته می شمارش میطۀ حی هستند که خارج از

 کنند!  را بیان میها  آن

چنانکه در . ندا دهدین را انکار نموهای  از جمله کسانی هستند که ضرورتها  آن به اینکهو سوم 

 و غیر و در شرح کتاب (فص الیاقوت) )ةمستحق الزكا يفيامن اعتبار اإل ةمسأل يف یهاملنت ىحمك(

شود. و  را هم شامل میها  آن ،های دین است ست و آنچه که دال بر کفر منکران ضرورتا دهوارد آمها  آن

اینکه داللت بر نجاست ناصب دارد، اجماع پیش گفته و غیر آن است به ضمیمه آنچه چهارم، از جمله 

 .»بن خنیس روایت معلی دارد مانندداللت ها  آن که بر ناصبی بودن

آقای حکیم سخنان را با این گفته  سازد، میو بعد از اینکه در مناقشه کردن با اینان سخن را طوالنی  

به نجاست ناصبی گفته شود و او بخاطر اجماع  مگر اینکه بعد از بناء،: «دهد پایان می )۱/۳۹۷-۳۹۸(

دانان در مفهوم لفظ است، و رجوع در آن  اختالف در مفهوم ناصبی از قبیل اختالف لغت آنگاه)(باشد. 

که دشمنان ائمه علیهم السالم، نجس هستند،  ست)ا دهمشهور آمروایت (ترین خواهد بود. و در  به موثق

 نجاست).  ی ابن ابی یعفور موافق است (یعنی الصاق واژه بخصوص اینکه با روایت موثق

ابن خنیس و سنان بر این گفتۀ  و نیز دو روایت پیش ،داللت آن روایت بر نجاست نیستشکی در 

بر آنچه قول مشهور بر آنست به اینکه از این دو ها  آن موضوع داللت دارند البته بعد از حمل کردن

 آنهاست از این حیث کهشیعۀ  و او همان ناصبروایت بیان فرد ناصب ائمه علیهم السالم مراد است. 

دشمن است و این همان چیزی است که  دوست دشمن، ایشان هستند و به (قول معروف) ی شیعهها  آن

 ست. پس دقت کن و اندیشه نما! ا دهتعیین ش



 فرار از چاله    ٥٦

م و یاین همان چیزی است که تعیین شده و آن این است که اهل سنت در نظر حک: گویم می

 دشمن هستند.  ،فکرانش هم

 ، طبع نجف)۱/۱۶ابوالقاسم موسوی خوئی در کتابش (منهاج الصالحین ها  آن و مرجع کنونی

کافر است و او کسی است که  :دهم ده تا هستند ... .ها  آن در ارتباط با عدد اشیاء نجس که«: یدگو می

ست یا به اسالم منسوب شده اما یکی ا دهست یا به دینی غیر از اسالم منسوب شا دهبه دینی منسوب نش

این انکار وی به انکار رسالت منتهی گردد. آری انکار آن را انکار کرده باشد. بطوری که یات هاز بد

ی و خارجی و غالی و ممیعاد. موجب کفر مطلق است و هیچ فرقی میان مرتد و کافر اصلی حربی و ذ

 » ناصبی نیست.
 :گوید می ایران) -تهران الوثقی، طبع ةعروالمحمد کاظم طباطبائی در کتابش (ها  آن اسبق و مرجع

تحریر «ش کتابو خمینی در  »و نواصب نیستها و خوارج  اشکال و (ایرادی) در نجاست افراطی«

هیچ چون و  بیو اما نواصب و خوارج که خدا لعنتشان کند، « :گوید می ، بیروت)۱/۱۸( »الوسیله

 » چرایی نجس هستند.

های شیعه غیر  سایر فرقه: گوید می )۱/۱۱۹(» تحریر الوسیله«و روح الله موسوی خمینی در 

نداریم ها  آن سر نزد، مشکلی باها  آن ر ائمه ازیاگر نصب و معادات و فحشی نسبت به سا ،یماما دهدواز

 مانند نواصب هستند. ها  آن سر بزند، پسها  آن ازها  این اما اگرپاک هستند. ها  آن و

مامی نیستند پاک هستند. اما اهل سنت را ذکر ا دههایی که دواز چگونه شیعه برادر گرامی دقت کن!

 نجس هستند و اگر تعریف (مشخص و منطقی)ها  آن ست چرا کها دهنکر
ً
ها  آن در این باره از قطعا

در ها  آن همین کافی است که در سخنان خمینی ناصبی بودن اهل سنت و نجس بودنبدست نیاوریم 

 ک نزد شیعه،
ً
  مشهود است. امال

 ،۲۵۲قمی ملقب به صدوق در کتاب (عقاب االعمال ص  بن حسین محمدبن علیها  آن و شیخ

انسان مؤمن در ارتباط با نزدیکانش «: که به او گفته استصادق روایت کرده  جعفر طبع بیروت) از

مگر اینکه مشفوع ناصبی باشد. و اگر همه پیامبران  شود) (و شفاعتش پذیرفته می کند، شفاعت می

 » شفاعتشان پذیرفته نخواهد شد. رب برای یک نفر ناصبی طلب شفاعت کنند،قممرسل و فرشتگان 

و ست. ا دهنقل کر )۸/۴۱(بحار االنوار،  کتابشمحمد باقر مجلسی این روایت را در ها  آن و شیخ

نوح در کشتی «: کرده کهت یاز ابی عبدالله روا صدوق در کتاب مذکور (همان صفحه) از ابی بصیر

ای را در آن قرار نداد و این در حالی است که ناصبی  اما حرامزاده با خود حمل کرد،سگ و خوک را هم 

 » حتی از حرامزاده هم بدتر است.
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از منشورات دار  ،۴طبع  ،۵۷حکام (دالعلی موسوی سبزواری در جامع األالعظمی سیدعبآیت الله 

کافر و او همان کسی است که به دینی غیر از اسالم منسوب : گوید می )۱۹۹۲الکتاب االسالمی بیروت 

کند، بطوری که این انکار منتهی به انکار  است و آنچه از دین اسالم را که ضروری است، انکار می

ی و مهیچ فرقی میان مرتد و کافر اصلی و کافر ذرسالت یا الوهیت یا انکار معاد گردد. البته در این باره 

 » ب نیست.صا و نواه خوارج و افراطی

چاپ ششم،  ۹سیدمحمد رضا گلپایگانی در مختصر أحکام (ص  یعه،شو آیت الله العظمی 

کسی که عداوت خود را گوید:  میچاپخانه امیر المؤمنین قم، از منشورات دارالقرآن الکریم در ایران) 

ت گر چه اسالم را ظاهر ناسزا بگوید، نجس اسها  آن یا به چهارده معصوم اظهار کند،نسبت به یکی از 

معتقد به ها  آن نیست در حالی کهها  آن ها و نجاست کند. در ضمن هیچ شبهه و تردیدی در کفر افراطی

 » و نواصب هم نجس هستند.الوهیت امیر المؤمنین هستند. بدینسان خوارج 

کند که در آن عداوت و ناسزا نسبت به اهل بیت صورت  او نصبی را ذکر می دقت کن!: گویم می

پس نواصبی از شود.  یافت نمیها  آن نواصبی معروف در تاریخ هستند. و امروزه کسی ازها  آن بگیرد و

یعنی اهل سنت و گوید و بدینسان ...)  میاند خوارج (آنجا که  آن جملهکند که از  نوعی دیگر را ذکر می

 قب
ً
شیعه که همان  (به فصل نواصب در نظرهمان اهل سنت است. ها  آن ثابت کردیم که ناصبی در نزد ال

یوسف بحرانی در شرح الرساله الصالتیه ها  آن و شیخ اهل سنت و جماعت هستند، مراجعه کنید)

ناگفته پیداست که این استدالل گوید:  ) می۱۹۸۸اعلمی مطبوعات بیروت مؤسسۀ  ۱طبع  ۳۳۴(

وجود معنایی متواتر (زیادی) های جامع و بلکه به لحاظ  پایه است. چرا که روایت ضعیف و سست

مورد اشاره قرار گرفته توضیح دادیم و رسالۀ  ما آن را درچنانکه کنند.  دارند که این استدالل را رد می

روایت از که این دو  تکافر و ناصبی و نجس است. و شکی در این نیس گفتیم که مخالف (شیعه)

کاهند. واجب این است که یا آن را  میبه لحاظ سند و عدد و داللت ها با یکدیگر  تعارض آن روایت

را به ها  آن ها در هر دو، ظاهرتر است یا اینکه روایقرینۀ  نمود که این یکی بخاطر وجود هحمل بر تقی

دهیم. چنانکه الزم است آن را به ماعدای غالی و خوارج و  صصیخت (اهل سنت) مخالفماعدای 

ها  این م چرا که علمای ما در کفر همهیا) اختصاص دهم  (به مفهوم مشهور در میان علماینواصب 

  »فی ندارند.اختال (کوچکترین)

و : گوید می بیروت) –چاپ اعلمی  ،٣٠٦ص  ،٢(ج  األنوار النعمانیةو نعمت الله جزائری در کتاب 

 :شود یان دو مسئله روشن میاما ناصب و احوال وی با ب
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ها نجس است و حتی از یهودی و مسیحی و مجوس  در بیان معنای آن ناصبیی که بنا به روایت: اول 

و مرجع شیعه میرزا » نجس است.و کافر  او به اجماع علمای امامیه،و (دوم) اینکه  هم بدتر است!

و : گوید می کویت) –مکتبة جعفر الصادق  ،۱/۱۳۷۱کام الشیعه حسن حائری احقاقی در کتابش (اح

 » ست.ا ده: دوازده تا هستند. و کفار را از آن و سپس نواصب را از اقسام کفار بر شمرها نجاست

و آیت الله علی سیستانی  کویت، –مکتب فقهی  )٦٦( ةمسائل المنتخبالو آیت الله جواد تبریزی در 

موجز الفتاوی ( کویت، و آیت الله میرزا علی غروی در –دار التوحید  ٨١ص  ةمسائل المنتخبالدر 

 خود این کالم را گفته است. بیروت؛ – البیضاء ةدارالمحج) ١١٥ص  ةالمستنبط



 
 
 

  کاری تقیهبراي عدم کارکردن در نزد اهل سنت جز  -۶

کیشان  از یک سو زیان و ضرر را از همشوند تا  ها می های حکومتی سنی شیعیان وارد دم و دستگاه

ها  آن مذهبشاناین چیزی است که  انتقام بگیرند! یکتاپرستانو از سوی دیگر به نوعی از  خود دفع کرده،

بن محمد روایت کرده  الحسن علیاز ابی ) ۱۲/۱۳۷( وسائل الشيعةند. عاملی در ک را بدان تشویق می

ای به او نوشت و در آن از او درباره کار کردن برای بنی عباس و گرفتن  بن عیسی نامه که محمدبن علی

زور شما را به دم و ه اگر ب: او گفتدر صورت توانایی سؤال کرد که رخصتی هست یا نه؟! ها  آن مال

و پذیرد  و الله تعالی عذر را می خود عذر است)این دستگاه حکومتی ببرند و به کاری منصوب سازند، (

اگر به عکس این باشد. مکروه است. اولی بهتر است که انسان به کم خود قانع باشد و چشم به کار 

نامۀ  من هم در جواب: این شیعه گوید. و حقوق گرفتن از آنان ندوزدکردن در دم و دستگاه آنان 

گیری از اوست.  کردن در آن، ضرر رساندن به دشمن و انتقام محمدبن علی نوشته که هدف من از کار

 نزدیک شدن به او انجام دهم. چه این کار را از طریق  گر

وارد ت انجام دهد نه تنها به این نیهر کس این کار را : جواب داد (آیا این کار مشکلی ندارد؟)

  د.رشدنش حرام نیست، بلکه اجر و ثواب هم خواهد ب

 : دقت گویم می
ً
در دم که هدفش از کار کردن  دهد به امام خبر می کنید که چگونه این شیعه صراحتا

و امام هم (با نهایت گیری از آنهاست  و انتقامها  آن رسانی بهو دستگاه حکومتی بنی عباس آسیب 

  کسب اجر و پاداش است.مایۀ  دهد که این کار خونسردی) به او جواب می

بر : جمال روایت کرده که او گفته است بن مهران از صفوان )۱۲/۱۳۱(و حر عاملی در وسائل شیعه 

ت خوب و زیباست مگر یک کار! کارهایهمۀ  : ای صفوانبه من گفتآنگاه  ابو الحسن اول وارد شدم،

: بخدا آن را ای؟! گفت دهالرشید شتر کرایه دا هارون به: همین که گفت: فدایت بشوم چه کاری؟! گفتم

ام. و خود  ام. بلکه آن را برای راه مکه کرایه کرده بمنظور تمرد و سرکشی و غرور و برای شکار کرایه نکرده

: آیا کرایة تو هم بر آنان واقع فرستم. گفت میها  آن خود را همراهکنم اما غالمان  آن را سرپرستی نمی

ی  یا دوست داری که آن شترها نزد تو باشد تا کرایهاو برایم گفت: آ: آری، فدایت بشوم. گفتم !؟شود می

و کسی که ها  آن از کسی که دوست داشته باشد آن شترها باقی بماند،تو زیاد نشود؟ گفتم: بلی. گفت: 

این  بالفاصله رفتم و همه شترهایم را فروختم خبر: عاقبتی جز آتش ندارد. صفوان گویدباشد، ها  آن از
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بمن خبر رسیده که تو شترهایت را  !: ای صفوانذا من را فراخواند و به من گفتل کار من به هارون رسید

ها هم  پس چرا گفتی که من پیرمردی پا به سن گذاشته هستم و غالم: گفت: آری. گفتم ای؟ فروخته

دانم که  من خوب میبعید است بعید است! : دهند. گفت کاری خود را انجام نمیها و  خوب مسئولیت

 ای.  با اشارة چه کسی این کار را کرده

 ها بردار! : دست از این حرفگفت: مرا با او چه کار؟! بن جعفر. گفتم کسی نیست جز موسی او

 تو را می بخدا اگر رفاقت خوب تو نمی
ً
 کشتم.  بود، حتما

گفته است: به ابو  ه اون روایت کرده کیطبن یق از علی )۱۴۰-۱۲( وسائل الشيعةو حر عاملی در 

 مجبور شدی که کاری بکنی، از اموال گفتگوئی؟!  چه میها  آن در رابطه کار: الحسن گفتم
ً
: اگر حتما

 گیرد و در خفا به او در پاسخ گفت: ظاهرا اموال و مستحقات حکومتی را از شیعه میشیعه حذر کن! 

 . گرداند بر میها  آن

ظاهرا اموال و مستحقات حکومتی را «برگیرید ای علمای اهل سنت : بیدار شوید و عبرت گویم می

 »گرداند. بر میها  آن گیرد و در خفا به از شیعه می

 



 
 
 

لعنت کردن مردگان اهل سنت به هنگام حضور یافتن در کنار  -۷
 ها  آن ی هجناز

مؤسسه نشر اسالمی  ،۸۵المقنعه ص «کتاب محمدبن محمد نعمان ملقب به مفید در ها  آن شیخ

برای هیچ یک از اهل ایمان جایز نیست که یکی از مخالفان والیت را غسل دهد «: گوید می »ایران -قم

 او را غسل (اهل مخالف) جهت تقیه،ای جز این نداشت، از  یا بر روی آن نماز میت بخواند. و اگر چاره

 » و دعایی برای او نخواند. و به هنگام نماز خواندن او را لعنت کرده، هد،د

، طبع ۱/۲۳۵ابو جعفر محمدبن حسن طوسی در تهذیب االحکام ( ها، آن گروه یخو این کالم را ش

کیش  کسانی که با وی همنقل کرده، و با این کار بغض و خباثت و غرض خود را نسبت به  تهران) ،۳

که مخالف اهل حق کافر است. لذا حکم وی باید اصل در آنست «: ست. وی گفتها دهثابت کر نیستند،

حکم کافر باشد مگر آنکه با دلیل خارج بشود. و اگر که غسل کافر درست نیست. پس باید غسل 

اند.  و ائمه بر منافقان خوانده مخالف هم درست نباشد. و اما نماز خواندن آن تا حدی است که رسول

 
ً
ان شاء الله کیفیت نماز خواندن بر مخالفان را بیان خواهیم کرد. و نیز چیزی که داللت دارد بر  و بعدا

 ها  آن چرا که ؛اینکه غسل کافر به اجماع امت درست نیست
ً
که این مسئله در بر این باورند  متفقا

 » ست.ا دهشریعت حرام و قدغن ش

از کالم این طوسی را  یبخش )۱/۳۹۲(الوثقی  ةعروالمحسن الحکیم در مستمسک ها  آن و شیخ

 ست. ا دهگلچین کر

وقتی : ه روایت کرده که او گفته استاز حلبی از ابی عبدالل )۳/۱۹۶و طوسی در تهذیب االحکام (

: ر شد، آنگاه عمر به رسول خدا گفتاش حاض در کنار جنازه سلول مرد، پیامبرابی بن که عبدالله بن 

  نکرده از اینکه بر سر قبرش حاضر شوی؟!آیا مگر خدا شما را منع 

 دانی که من چه گفتم؟!  تو چه می : وای بر تو،فرمود

کنده از آتش ساز!: خدایا، درونش من گفتم و او را به آتش ملحق ساز!  و قبرش را پر از آتش کن! را آ

عاملی این روایت  و حرپسندید.  شد که آن را نمی ظاهر چیزی از پیامبر: در اینجا آنگاه عبدالله گفت

الفرار من  ةکراهة علی المخالف والصال ةکیفی، تحت باب (٧٧٠ص  ٢٤٠ )وسائل الشیعةرا در (

 ست. ا دهدرج کر )،سالماإل ظهریذا کان إجنازته 
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کند بر آن که این دعا، در نزد وی، بر اهل سنت  است که داللت می: این از جمله چیزهایی گویم می

من ال و این بابویه در ( )٣/١٩٧و طوسی در تهذیب االحکام ( (پناه بر خدا) کند. هم انطباق پیدا می

 وسائل الشیعةعاملی در  و حّر  تهران)، -دارالکتب االسالمیه  ،٥، طبع ١/١٠٥یحضره الفقیه ج 

که مردی از منافقان مرد. آنگاه حسین بن علی بیرون شد و  اند از ابی عبدالله روایت کرده )٢/٧٧١(

 روی؟ : ای فالنی به کجا میو حسین به او گفت به او رسیداو به راه افتاد یکی از خدمتکارهای همراه آن 

: در سرش نخوانم آنگاه حسین به او گفتکنم تا نماز بر  : از این جنازه فرار میخدمتکارش به او گفت

بر او تکبیر  ه ولیشوقتی ک گویم، تو هم تکرار کن! میکنار طرف راست من بایست و هر چه را که من 

هایی مشابه هم. خدایا  ت را هزار لعنت کن، آن هم لعنتدفالن عب الله اکبر خدایا، :زد، حسین گفت

و گرمی آتشت را بر او برسان، و شدیدترین  دهایت خوار و ذلیل کن!را در بندگانت و بل تا بنده (فالن)

و با اولیات دشمنی  اد،هن محبت می چرا که او با دشمنان تو، بنای دوستی و عذابت را به او بچشان.!

 » داشت. را مبغوض می ترامبیکرد، و اهل بیت پ می
 (لفظ از خود وسائل است). 

و اما اینکه بایستی چهار تکبیر : )۳/۳۱۶(: محمد بن حسن طوسی در تهذیب گفته است نکته

 چرا که آن مذهب مخالفان است.  بخوانیم، محمول بر تقیه است،

بر  ها، آن چرا که ؛شود اهل سنت فهم می –بویژه  –لفظ مخالفین اطالق  عبارت، از این: گویم می

ه و نیز ب .ها دارای چهار تکبیر است) در نزد سنیند (یعنی نماز میت خواند چهار تکبیر میها  جنازه

شود. چرا که  روشن می ست از باب نماز بر مخالف (یعنی سنی)ا دهآن آنچه که در وسائل آم ی وسیله

 وسائل الشیعةروی شماست را در زیر آن درج کرده است. و حر عاملی در  هایی که روبه روایت

روایت  ها، آن از محمد بن مسلم، از یکی از ]علی المخالف (السنی) ةالصال ةباب کیفی[ )٢/٧٧١(

از آتش، و قبرش را سرشار از خدایا شکمش را پر : پس بگو منکر حق باشد،اگر « :کرد، که او گفته است

 » ها را بر او مسلط نما! آتش کن و مارها و عقرب

 ،»جواهر الکالم«و محمد حسن نجفی در  )۱۰/۴۱۴( »حدائق«یوسف البحرانی در ها  آن خو شی

 این روایت را ذکر کرده است.  )۱۲/۴۸(

دالله روایت کرده که عب از ابی )۱/۱۰۵(فقیه) الیحضره  صدوق، در کتاب (فقیه من الها  آن و شیخ

دانیم که او دشمن تو و  : خدایا ما جز این نمیز خواندی، پس بگواگر بر دشمن الله نما: او گفته است

زود او را به آتش داخل آتش کن! و و شکمش را پر از  پیامبر تو است. خدای قبرش را سرشار از آتش کن!

و اهل بیت پیامبر تو را مبغوض  داشت، چرا که او با دشمنان تو دوست بود، و اولیای تو را دشمن می کن!
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: خدایا هیچ گاه او را بلند مکن و بگو وقتی که بلند کرده شد، تنگ کن! قبرش را بر او، ؛ خدایا!داشت می

 پاک مساز! 

، و نجفی در )١٠/٤١٤و بحرانی در حدائق ( )٢/٧٧( وسائل الشیعةدر  و این روایت را جناب حّر 

 اند.  ذکر کرده )،١٢/٤٩الجواهر (

و این گفته است:  )١٠/٤١٥( ،»حدائقال«و یوسف بحرانی بعد از ذکر این روایت و غیر آن در 

 و در این هنگام،در رابطه با مخالف از اهل سنت است.  کنی، چنانکه مالحظه می –همگی  –ها  روایت

 مختصر شود.  ها، آن ها و آن دو روایت پیش گفته، بر محل ورود این اخبار و روایت الزم است همه

گانه نباشد. و این رکنی از  یعنی اگر معتقد به ائمه دوازدهاگر منکر حق باشد) در واقع قول اغمام (

و  :گوید می )۱/۱۰۱ویه صدوق در فقیه (ابابن ب ها، آن ارکان دین در نزد آنهاست. به همین خاطر شیخ

: بر مسلمانان پنج فرض را فرض کرد شود، این است که الله تعالی بر مرده پنج تکبیر زده میدلیل اینکه 

  زکات، روزه، حج و والیت.  نماز،

همان امامت دوازده امام است چنانکه یوسف البحرانی در  چنانکه گفتیم،ها  آن و والیت در نزد

: اختالفی در وجوب نماز میت بر مؤمنی که معتقد به امامان ستا دهتصریح کر )۱۰/۳۵۹(» حدائق«

 باشد.  اش است، نمی گانه دوازده
ً
بر این قول هستیم که نماز میت نه تنها بر خوارج و  چنانکه همگی متفقا

واجب نیست بلکه کنند،  از کسانی که اصل اساسی دین را انکار میها  این و زیدیه و غیر ةنواصب و غال

 باشد، مگر از باب تقیه.  جایز هم نمی

بدان، که دعا برای مرده بعد از تکبیر چهارم در : گفته است )٣٢٨( »ةالصالتی ةرسالال«و در شرح 

چرا که مخالفت  ؛شود صورتی است که او مؤمن باشد، اما اگر مؤمن نباشد، دعا بر ضد او خوانده می

 و قبرش را پر از آتش نما! خدایا شکمش را پر از آتش کن!: شود دعا میبرایش اینطور و  ،اهل حق است

بر او مسلط نما. چنین است در صحیح محمدبن مسلم، و البته غیر از این هم ها را  و مارها و عقرب

 ست. ا دهروایت ش

دانستی که بر شخص  ،و در کل از آنچه در مطلب اول ذکر کردیم: گوید می )۱۰/۴۱۷( و در حدائق

 شود. مگر از باب تقیه.  مخالف نماز خوانده نمی

(الرساله اش بر شرح  ابو احمدبن احمدبن خلف آل عصفور بحرانی در حاشیهها  آن و شیخ

و شیخ در تهذیب : «گوید نقل کرده، سپس میرا » مفید« ها، آنعالمۀ  سخن ،۳۳۳حاشیۀ  الصالتیه)

و الزم ست چرا که برای آن دلیل آورده که مخالف اهل حق کافر است. ا دهدر این مورد با او موافقت کر

نماز بر مخالف منع حکم کفار باشد تا آخر سخنانش، و ابو صالح از جایز بودن  است که حکم وی،
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تضعف مساوست  نماز را جز بر معتقد و کسی که بر حکم جوبو ابن ادریس و مگر به عنوان تقیه، کرد،

از کالم ساالر و مذهب سیدمرتضی در ارتباط با مخالفان چنین فهم  وست. ا دهرو شش ساله منع ک

 » اند. کردهها  آن حکم بر کافر بودنهم ها  این شود. چه می

 گانه.  دوازده ی یعنی معتقد به ائمه (جز بر معتمد): گوید و سخن وی که می

 –مکتب جعفر الصادق  – ١٨٦ص  ،١و میرزا حسن حائری احقافی در کتابش (احکام الشیعه ج 

نیست و ه غیر آن، جایز چاقسام کافر چه کتابی باشد و همۀ  نماز خواندن بر :گوید می )١٩٩٧ کویت،

بدنبال تکبیر  بر مخالف هم جایز نیست مگر بخاطر تقیه یا ضرورتی باشد که در آن صورت، چنین هم

 وید. گ نمیفرستد، و در پنجمی، تکبیر  چهارم بر او لعنت می

باید پنج تکبیر گفته  اگر نماز میت بر مؤمن خوانده شد،: گوید می )۱/۱۸۷و باز در همان مصدر (

چهار دعا خوانده شود. اما اگر نماز بر مخالف یا منافق باشد، بر چهار تکبیر اقتصار ها  آن شود و میان

 شود. چهارم بر ضد او دعا کرده میشود و بعد از تکبیر  کرده می



 
 
 

 منظور فریب دادن اهل سنت ه نماز تقیه ب -۸

برند که این کار  ها با نماز خواندن شیعه در پشت علمای اهل سنت فریب خورده و گمان می بعضی

شیعه درباره کسی که معتقد به عقیدۀ  لصنسبت به اهل سنت است. در فنشانة مودت و اخوت شیعه 

و ی والیت علی  ایمان جز به واسطه: گفت سخن خمینی را ذکر کردیم که می ،امامت دوازده امام نیست

امور مسلم در نزد جملۀ  و شناخت والیت شرط قبولی اعمال است و این از شود، ش حاصل نمییاوصیا

 : سازد ها را برای شما کشف می هفتهبیا و گوش ده به آنچه که نپس شیعیان است. 

که در نزد شیعه مورد اعتماد  –دایرة المعارفش  محمدبن حسن حر عاملی در ها، آن شیخ و محدث

) بابی را تحت عنوان (بطالن عبادت بدون ١/٩٠ ةلی تحصیل مسائل الشریعإ وسائل الشیعة( –است 

 درج نموده که ازحدیث  ١٩زیر آن باز کرده، و در  )ها اعتقاد به امامت آنوالیت ائمه علیهم السالم و 

: اما روایت شده که –دهد  خود را خطاب قرار می ی هدر حالی که شیع –از ابو جعفر : آن این استجملۀ 

  »پذیرد. و فقط و فقط از شما می ی جز شما وجود ندارد،نحاجیا بخدا، برای الله

 این در و «: گوید می )١/٩٦( ١٩بعد از حدیث  الشیعة وسائلپس حر عاملی در 
ً
ارتباط جدا

(اشتراط کون تحت عنوان  )٥/٣٨٨سپس بابی را در کتاب وسائلش ( »باشد. احادیث فراوانی موجود می

  ةالجماعمام إ
ً
ال إ ةصولیاأل ةاالعتقادات الصحیح فيبالمخالف  االقتداءعدم جواز و ةئملأل مؤمنا موالیا

 .١)ةتقی

و محقق و عالمه و امام و آیت الله العظمای آنان حاج ها  آن سپس شیخ و سید و موال و فقید اسالم

ها بسی مهم است (جامع  هکه در نزد شیعدایرة المعارفش  آید و در آقا حسین طباطبائی بروجردی می

السالم و اعتقاد  ائمه علیهمقبول اعمال به والیت (شرط گرفتن بعنوان بابی را  )۱/۴۶۲حادیث الشیعه/أ

ست. از جمله آن، در همان مصدر ا دهحدیث ذکر کر ۷۸و در زیر آن  کند، باز میها)  داشتن به امامت آن

قسم به آن کسی که مرا بحق «: فرمود ایشانکه روایت کرده  حدیثی را از پیامبر )۱/۴۲۹مذکور (

فرزندانش ائمۀ  والیت علی وبه پس  کند،هزار سال میان رکن و مقام عبادت ها  آن اگر یکی از فرستاده،

و همین » اندازد. ش در آتش جهنم میغامالله تعالی او را بر روی د نیاورد، ایمانعلیهم السالم 

______________________ 
مؤمن بودن و عاشق ائمه بودن شرط امام جماعت، و عدم صحت اقتداء به مخالف در اعتقادات صحیح اصلی، مگر  -١

 در حالت تقیه).
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هر «: گفت از ابو عبدالله شنیدم که می :ه که او گفته استاز ابو حمزه روایت کرد )۱/۴۳۱بروجردی (

 :»ط خود را زحمت داده، و منسوب به این آیه استفقکس که مخالف شما باشد، گرچه عبادت کند، 

 .]۴ -۲ة: الغاشی[ ﴾٤تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحامِيَٗة  ٣َ�مِلَةٞ نَّاِصَبةٞ  ٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ٍِذ َ�ِٰشَعٌة ﴿
فایده) بردند. و در آتش  نج (بیرکه پیوسته عمل کرده، و ها  آن بار هستند هایی در آن روز ذلت چهره«

 .»گردند میسوزان وارد 

اساس تقیه و فریب دیگران و  برها  آن و چون دینصل ثابت و ال یتغییر در نظر آنان است! این همان ا

ها) جایز  نماز را (در پشت آن استوار است، به عنوان تقیه و فریب دادن اهل سنت،ها  آن عدم صداقت با

ست. ا دهبابی را به این مفهوم اختصاص دا )٥/٣٨٨( وسائل الشیعةچنانکه حر عاملی در اند.  دانسته

 هاقبل المخالف وحضور ةالفریضیقاع إاستحباب ) بابی را به عنوان (٥/٣٨٥( وسائل الشیعةپس در 

ة خلف من ال یقتدی استحباب حضور الجماعباز هم بابی را به عنوان ( ٣٨١ص  ،٥، و در جلد ١)معه

 ست. ا دهدا ترتیب ٢)ول معهالصف األ يالقیام فو ةبه للتقی

بابی را بعنوان (عدم جواز نماز در پشت  )۶/۴۱۰و بدینسان بروجردی در جامع احادیث الشیعه (

سر مخالف اعتقادات صحیح جز به جهت تقیه که در آن صورت برای او مستحب است که در جماعت 

 ست. ا دهباز کرد. د و در صف اول همراه با آنان باشمخالفان حضور یاب

(سنت است برای مرد که نماز فریضه را در وقت ) بابی را به عنوان ٦/٤١٨همان کتاب (و باز هم در 

آن را با مخالف ادا کند خواه امام باشد یا مأموم یا  –به جهت تقیه  –خودش ادا کند، پس همراه با مخالف 

 خواند.  خواند و در حالی که نماز نمی نشان بدهد که نماز میها  آن آن را نداند. و به

ه در نماز با جماعت مسلمانان پرسیده شد (چنانکدربارۀ  به همین خاطر وقتی که از ابوالقاسم خوئی

 ست). ا دهر قم آمهم – ۲۶ص  – ۱ج  دوکتاب مسائل و رد

و هنگامی که آیت الله العظمی » صحیح است اگر بعنوان تقیه انجام شود.: «در جواب گفت

در  –مشهود است  کویت) یهفقال ةمکتب ،۳۸السائل  رشادإچنانکه در ( –محمدرضا موسوی گلپایگانی 

در حالت تقیه جایز ها  اینهمۀ  :جواب داد ارتباط با نماز در مساجد مسلمانان مورد سؤال قرار گرفت؛

 موجبات اذیت و آزار و نفرت را فراهم آورد.  ها، آن یا در مساجدها  آن است بشرطی که ترک کردن نماز با

______________________ 
 (مستحب بودن نماز خواندن در پشت مخالف و حاضر شدن با او). -١

شود، به جهت تقیه، و ایستادن در  ن در جماعت در پشت سر کسی که به او اقتدا کرده نمی(مستحب بودن حاضر شد -٢

 صف اول همراه با او).



یب دادن اهل سنت -۸  ٦٧  نماز تقیه به منظور فر

) در این باره که اقتدا ۱۹۴، ۱کویت،  –و همچنین در کتاب (مجمع المسائل توزیع مکتب عرفان 

در حالت تقیه اشکالی : دادها درست یا نه، مورد سؤال قرار گرفت. جواب  کردن به امام جماعت سنی

درست اینکه آیا دربارۀ  ،۳۹و همچنین وقتی که در کتاب فرق ص  »و پاداش آن بزرگ است. ندارد،

قرار ال ؤ؟ مورد سدر پشت سر سنی نماز بخوانم بدون اینکه خودم قرائت کنم عنوان مأمومه است که ب

چه در حال ضرورت و چه در حال عادی اشکالی در آن نیست. و نماز در : «ب گفتدر جوا ت،فگر

 » شود. والله العالم. حالت امکان اعاده می

ب اي هو از علی خامن درست دربارۀ  بیروت) –دارالحق  ،۱۷۸ص  ،تفتائاتاالس ةدر کتابش (اجو

 عنوان نوعی مدارا کردن باه : اگر بکردند. وی در جواب گفت بودن یا نبودن نماز پشت سر سنی سؤال

 درست است.ها  آن باشد، نماز جماعت در پشت سرها  آن

تقیه را در نزد خود بکار عقیدۀ  شیعه وقتی که این کتاب توسط دارالنبأ منتشر شد، !اما برادر مسلمانم 

و آیت تغییر دادند.  (جهت حفاظت از وحدت اسالمی) ی جمله(برای مدارا کردن را) به   ی بستند و واژه

در این باره که آیا نماز  کویت)مکتبة الفقیه  ،١/٧٥ ةالفتاوی المنتخبکاظم حرائری در کتابش (ها  آن الله

، و حکم فتوای خمینی در موسم حج تقیه جایز است یا نه؟! –بدون  –خواندن پشت برادران اهل سنتمان 

: درست نیست. و قیاس آن به فتوای در جواب گفتاز در پشت سر سنی چیست؟ مجایز بودن نبر مبنی 

 » امام خمینی در موسم حج، قیاس مع الفارق است.

تواند  آیا عنوان وحدت اسالمی می: وقتی از او پرسیده شد ۸۱سابق ص  در همان مصدرو همچنین 

وحدت به عنوان : ، جواب دادبعنوان علت و خاستگاهی برای جایز بودن نماز در پشت سنی قرار گیرد؟

 اما بهتر است که نماز اعاده شود.  ،دشو سنی محسوب میعلت و خاستگاه جایز بودن نماز در پشت 

پرسیده الله  از آیت الله العظما محمد حسین فضل دارالملک) ،۱۰۷ص  ،۱مسائل فقهی (ج  و در

آیا درست است که ما  ها در بعضی از احکام نماز اختالفاتی هست، : با توجه به اینکه میان ما و سنیشد

  نماز جماعت بخوانیم؟!ها  آن بعنوان مأموم در پشت سر

و همچنین میرزا حسن حائری احقاقی در کتابش » جائز است. بعنوان تقیه، این کار«: جواب داد

: در حالت ضرورت و گفته است تحت عنوان (فی موارد الجماعه) ،۳۴۲-۳۴۱ ،۲احکام الشیعه ج 

 شود.  واجب است و به آن اکتفا می ها، آن ور در جماعت مخالفان و نماز خواندن باضتقیه ح

ها  آن بتواند نماز خود را بخواند، و پس با مسجد،: هر شیعی که قبل از حضور در و گفته است

  دوباره بخواند،
ً
 نمازش را اعاده کند، کارش درست است.  یا اینکه بعدا
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در حالت عادی هم در  بصورت ظاهری،ها  آن ابعتو گفته است: سنت است که بعنوان تقیه و مت

 ا (بهتر است) که بدون اقتدا بهجماعت اهل سنت حاضر شویم و در صف اول همراه با آنان بایستیم. ام

 » نماز خود را بخوانیم.ها  آن

تنها و تنها  دانستی که نماز خواندن شیعه در پشت سر سنی،ها  این بعد از همه برادر مسلمانم!

 فریب و نیرنگ است 
ّ
یب اعتراف کردهو مبل چرا که گفته  غ شیعی جناب محمد تیجانی به این فر

و بالفاصله پس از خواندند،  تقیه نماز میها چه بسیار که با اهل سنت و جماعت بعنوان  شیعه :است

 ست.ا دهکر نمازش را اعاده می به هنگام رجوع به منزلش،ها  آن انقضای نماز عقب کشیده و شاید بیشتر

 .بیروت) –دارالمجتبی  ۱۶۰(کل الحلول عند آل الرسول ص 

چنانکه اهل سنت  –و همچنین قرار دادن دست راست بر دست چپ و آمین گفتن بعد از فاتحه  

 را جایز دانست. ها  آن توان در نزد شیعه از مبطالت نماز هستند. اما در حالت تقیه می –دهد  انجام می

 : اند زیر این فتوا را دادهرافضی علماي 
) (او معتقد است که قرار دادن دست ۲/۱۹۰، ۱/۱۸۶روح الله موسوی خمینی در تحریر الوسیله ( 

 راست بر دست چپ از مبطالت نماز است اما او بعنوان تقیه آن را جایز دانسته است). 

  .)٦٩-٦٨حکام (محمد رضا گلپایگانی در مختصر االها  آن آیت الله العظمای -۱

 ). ۹۳-۹۲د عبداالعلی سبزواری در جامع األحکام (سیها  آن آیت الله العظمای -۲

 . ۱۹۹۷-۳۲۵-۲حسن حائری احقاقی در احکام شیعه  -۳

  بیروت. –، مالک ٩٢، ۱محمد حسین فضل الله در مسائل فقهی  -۴

 – دارالمحجه البیضاء ،١٨١ص  تنبطه و العبادات)سدر (موجز الفتاوی الممیرزا علی غروی  -٥

 بیروت). 

 ، کویت. دارالتوحید – ١٣٩منتخبه ص علی سیستانی در مسائل  -۶

 ، کویت. الفقیه مکتبة – ١١٩المنتخبه ص جواد تبریزی در مسائل  -۷

 . مبطالت نماز) –ابوالقاسم خوئی (المسائل المنتخبه  -۸



 
 
 

 مخالفان (اهل سنت) درست بودن غیبت کردن  -۹

طبع قم  )۱/۲۵۱» (هالمکاسب المحرم«روح الله موسوی خمینی در کتاب ها  آن مجتهد بزرگ

غیبت کردن مخالفان  ی در اثباتها به نوع این روایت ۀمنصفانه است اگر بگوئیم ه: گوید می ایران،

ها فقط و فقط در به غیبت کردن مؤمن  اند. بلکه شکی در این وجود ندارد که این روایت قصور ورزیده

  .دارند حق اختصاصائمۀ  دوستدار

دقت کنید، حرمت غیبت در نزد او، تنها به کسی اختصاص دارد که معتقد به ائمه  :گویم می

 (یعنی اهل سنت)ها  آن ها از اثبات حرمت غیبت ف کرده که روایتگانه است. و پیش از آن اعترا دوازده

: بلکه گفت نید از این لحاظ که نگفت اهل سنت،نگاه کقاصر هستند. این اسلوب پیچیده وی را خوب 

 ١١/١٢٤٩» ةالمکاسب المحرم«و همچنین خمینی در  ها. آن از اثبات حرمت غیبتها  آن در قصور

 حرام است غیبت کردن مؤمن : ظاهر چنین است کهیدگو می
ً
اما غیبت کردن مخالف جایز  ،خاصتا

و آیت الله آنان، خودداری شود. ها  آن است مگر اینکه به جهت تقیه و یا مسائل دیگر از غیبت کردن

 »گناهان کبیره«در کتابش  ملقب است،به شهید محراب ها  آن سیدعبدالحسین دست غیب که در نزد

باید بدانیم که حرمت غیبت فقط به مؤمن : «گوید ـ) میه ۱۹۸۸بیروت ط داراالسالمیه  ۲/۲۱۷(

گانه  اعتقاد به ائمه دوازدهها  آن اختصاص دارد یعنی کسی که معتقد به عقاید راستین است که از جلمه

 » باشد. و بر این اساس، غیبت کردن مخالفان، حرام نیست. می

آیت روافض امام کند. او یکی از نزدیکان  غیب به آن اعتراف می این چیزی است که دست :گویم می

اند. بنابراین عدم  رهبری انقالب در شیراز را به عهده او گذاشته ۱۹۸۳و از سال  الله خمینی است،

که مسلمان پرده مایه گرفته از تقیه است نه به این خاطر  و بی ياهل سنت به شکلی علنغیبت کردن 

حرام است ها  آن چرا که غیبت کردن کسی در نزد ؛دارای حرمت و ارزشی هستیمها  آن هستیم و در نزد

  گانه است! که مؤمن و عاشق ائمه دوازده

ست. او در ا دهمحمد حسن نجفی هم آنچه را که خمینی مقرر کرده، او هم مقرر کرها  آن شیخ

در هر حال چنین پیداست که حرمت غیبت کردن فقط به «: گوید می )٢٢/٦٣کتابش (جواهر الکالم 

حتی به انکار یک نفر  –اختصاص دارد و دیگر کافران و مخالفان گانه  مؤمنان قائل به امامت ائمه دوازده

  »از این قاعده مستثنی هستند. –علیهم السالم ها  آن از
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بایستی  رسد که می می در هر حال چنین بنظر: )۲۲/۶۲گوید ( و باز هم محمد حسن نجفی می

شود. بلکه  مخالفان را به مشرکان ملحق سازیم. چرا که در هر دو کفر اسالمی و ایمانی لحاظ می

در مألعام از بزرگترین عبادت بندگان است مادامی که تقیه مانع نشود و بهتر از این ها  آن ناسزاگویی به

 بر –چه عالم و چه عوام  –ها  و سرزمین شیعه در تمامی عصرهاباشد که سیرة  میها  آن غیبت کردن

 اند بلکه غیبت کردن مخالفان در نزد اساس آن جاری شده، تا جایی که کاغذها را از آن سرشار کرده

جای تعجب نیست که در این باره اجماع این بنابر  است! 1از بزرگترین طاعات و کاملترین قرباتها  آن

توان ادعا کرد غیبت کردن  این مسأله در تعجب هستند. بلکه میاز ها  آن حاصل بشود! چنانکه بعضی از

 ضروریات است تا چه رسد به قطعیات؟!جملۀ  مخالفان از

این کتابچه عبارتست از مجموعه فتاوای ) السائل ةمنيای واقف شدم تحت عنوان ( سپس بر کتابچه

ای بار دوم ان را رب ۱۴۱۲در سال مهمی از آیت الله العظمی ابوالقاسم خوئی که دارالمجتبی در بیروت 

(با رابطۀ  آیا غیبت کردن مخالف درست است؟! و در: از خوئی پرسیده شد ۲۱۸صفحۀ  . درطبع کرد

ؤمن توضیح دهید که در منهاج الصالحین به معنای عام اسالم آمده یا منظور معنای غیبت کردن) م

  خاص والیت اهل بیت است؟!

: آری، غیبت کردم مخالف جایز است و مراد از مؤمنی که غیبت کردن او درست خوئی جواب داد

 نیست به معنای خاص است. 

وقتی بعد از من اهل بدعت و شک را : «ستا دهاند که وی فرمو روایت کرده و شیعه از پیامبر

  دیدید،
ً
آن غیبت و بدگویی دربارۀ  و زیاد ناسزا بگوئید،ها  آن و زیاد به ابراز برائت کنید،ها  آن از علنا

ن ای »د.نبپرهیزها  آن نیافتند و مردم ازطمع و فساد کردن اسالم تا در فکر  تهمت بزنید،ها  آن کنید، و بر

تنبیه الخواطر «هـ در کتاب  ٦٠٥سال متوفای  –رام بن ابی فراس اشری ابوالحسین وها  آن روایت را شیخ

اعلمی، و محمدبن حسن حر مؤسسۀ  طبع بیروت، ،٢ج ، ١٦٢ص  »الورامة المعروف بمجموعنزهه و

 و این روایت را شیخاند.  ج کردهیرتخ –که محدث آنهاست ) ٥٠٨، ص ١١ج  وسائل الشیعة(عاملی در 

در توضیح آن  ،١٥٢ص حاشیۀ  ذکر کرده و در صادق موسوی از سجاد در کتابش (نهج االنتصار)ها  آن

را در حق اهل بدعت از ظالمان گرفته تا سوء  هر تصرف در واقع امام سجاد،: «استگفته 

و ترویج کردن  ها، آن و ناسزاگویی بهها  آن کنندگان از امت اسالمی، اعم از برائت جستن از استفاده

______________________ 
 »مترجم«شود.  ی آن نزدیکی به الله حاصل می ترین چیزهایی است که بوسیله یعنی کامل -١



 ٧١  مخالفان (اهل سنت)درست بودن غیبت کردن  -۹

دانست. تا به فکر  ... جایز میها  آن و تهمت زدن بهها  آن و بدگویی کردن ازها  آن شایعات بد بر علیه

شنوند  بینند و می ر سرزمین مسلمانان نیفتند و مردم هم بعلت کثرت چیزهایی که مید مفساد کردن اسال

اهل کفر و  بین بردناسالم جهت از  ی دوری کنند. و بدین ترتیب ائمهها  آن زا ها، آندربارۀ  از سخنان بد

گام ها  آن بگیرند و بر روش رهبران خود یادکردند. پس باید مسلمانان از  ظلم و بدعت اقدام می

 سخنش پایان یافت. » بردارند.

 نگاه کن! ها  آن گویم به نظر دور از اسالم می

 » هر تصرف و اقدامی«

 » برائت جستن«

 » ناسزاگویی«

 » دبترویج شایعات «

 » بهتان زدن«

 » غیبت و بدگویی کردن«

بینند و  آنچه که میعلت کثرت ه مردم ب«کشد این است که  ای که دست آخر انتظارش را می و نتیجه

های علمای یهود یا  کلتو و این همان پر » دوری کنند.ها  آن از ها، آندربارۀ  شنوند از سخنان بد می

  چیزی بیشتر از آن است!!

هایی که به لحاظ شرعی  البته تنها به این بسنده نکرده بلکه از مسلمانان خواستند که این اسلوب

  وانهاده شده، هستند را یاد بگیرند.

 اند تهمت زده به عمر فاروقها  آن عملی کردند.ها  آن هبرانآنها این مسئله را در حق اهل سنت و ر

 دهد.  که او بدردی مبتالء شده که فقط آب مردان او را شفا می

ست. به تهمتی که در این ا دهآم) ٦٣ص  ،١ج  األنوار النعمانیة(ها  آن این موضوع در کتاب معروف

 نگاه کنید!  زده شده خوبفاروق کتاب به عمر 

 فاطمه را بسوزاند. خانۀ  اند که او خواسته و باز به حضرت فاروق نسبت داده

مباح کردن سحر و العیاذ بالله قرار دادن  بیت است)اهدر کتابش (این همان و نیهغو محمد جواد م

اید که یکی از  اید یا خوانده یا دیدهاید  ست. پس آیا شما شنیدها دهها نسبت دا تراح را به وهابیسدر مقرآن 

 تهمت زده، مباح بدانند؟! ها  آن این تهمت زننده بهآنچه را که ها  ها یا سلفی وهابی

ناسزاگویی و در حقیقت اسالم با ادله و براهین و صدق و عدل و انصاف بر دشمنانش پیروز شد و با 

 ترویج شایعات و بدگوئی و بهتان پیروز نشد. 



 فرار از چاله    ٧٢

 :ستا دهی فرموالله تعال

ْۚ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� ﴿ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
� ٰٓ ْ ٱاُن قَۡوٍ� َ�َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ  ۡعِدلُوا

َ
 .]۸ة: المائد[ ﴾ُهَو أ

شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزکاری نزدیکتر  دشمنی با گروهی«

 .»است



 
 
 

که اهل سنت بر کردن با آنچه  ین حق در نزد شیعه همان مخالفتد -۱۰
 باشد ، میآن است

-۲۲ص  ،۱سید مرتضی عسکری در کتابش (معالم المدرستین ج ها  آن یکی از نویسندگان معاصر

منوره دیدن کردم و بعد از آن که در دانشگاه اسالمی مدینۀ  از: گوید طبع مکتبة الفقیه کویت) می ۲۳

سلمان عراق دریافت کردم. و البته که مسلمانان مهای تبریکی از علمای  مستقر گردیدم، پیام (آنجا)

 
ً
در نقاط مختلف دنیا به استعمار مهاجم کافر مبتال ها  آن به این وحدت نیاز دارند چرا که امروزی شدیدا

 د. نا شده

من فقط برای این به سخنان این سفرم اشاره کردم که همگان : گوید می ۲۳ص  ،۱تا اینکه در جلد 

کردم،  بودم و آن طرحی که آن را طرح می نهایت اخالص مرا نسبت به شعاری که من حامل آن می

 فشرد.  دریابند. و گاهی اوقات آن درد، قلبم را به هم می

ابی عبدالله روایت بن  ) از عبدالرحمن١٨/٨٤( وسائل الشیعة حر عاملی درها  آن : محدثگویم می

با کتاب الله را ها  آن : اگر دو حدیث مختلف بر شما وارد شوند،صادق فرموده: که او گفته است کرده،

مقایسه کنید. پس آنچه را که با کتاب الله موافق در آمد برگیرید و آن دیگری را که با آن مخالف در 

را با ها  آن در کتاب الله نیافتید، اگر (آن موضوع را) پاز پس دهید (و مردود اعالم دارید) ست،ا دهآم

موافق در آمد، آن را وانهید، و آنچه را که با ها  آن های های عام مقایسه کنید. اگر با روایت روایت

صادق  جعفرد که کسانی که گمان بردن –و مقصود به عامه . برگیرید مخالف در آمد،ها  آن های روایت

ها  آن همان اهل سنت هستند چنانکه مجتهد اکبر و راحل –مخالف آنهاست دستور به اخذ آنچه که 

امر تصریح کرده آنجا  به این ، طبع دارالتعارف بیروت)١/٢١(اعیان الشیعه (ابش تمحسن االمین در ک

را به ها  آن کسانی که –ل عامه (خاصه این چیزی است که یاران، آن را بر خود ما در مقاب: گوید که می

  کنند. اطالق می –برند  اهل سنت نام می

در هر حال اشکالی در این : «گوید می )۲/۸۳( شیعه روح الله خمینی در کتابش (الرسائل) مرجع

و استادی که (به » .ات باب تعارض استهاز مرج است که مخالفت کردن با عامه (اهل سنت)

یعنی همان مرتضی عسکری، روایت سابق را که  ریزد) به خاطر وحدت (اشک تمساح می اصطالح)

خواهد در بین دو روایت متعارض آنی را که با اهل سنت مخالف است، برگرفته شود، استخراج  می



 فرار از چاله    ٧٤

اساس آنچه که ما  بر«: گوید می )۳/۲۶۹این روایت در کتاب مذکورش ( ی ست. وی قبل از ارائها دهکر

آنچه را که از دو حدیث متعارض با مکتب خلفاء جور در  صحیح این است، مباحث ذکر کردیم،در این 

 » نهیم! وا آمد،

اش فوران کرده، و در کتابش  ر سینهتوزی نسبت به علمای سنی د این آقای عسکری آتش حسد و کینه

  را دیده علمای مکتب خلفاء: گوید ) می۱/۲۸(
ً
  ایم که متفقا

ً
ی را که به نقد خلفای هر روایت و جمیعا

 کنند.  اسالم سر بکشد، کتمان می صدر

 دهند، انجام می هایی که مکتب خلفاء یکی از انواع کتمان سازی :گوید می )۱/۲۵۴و باز در (

 های مورد اختالف، بجای آنهاست.  حذف روایات صحیح، و قرار دادن اخبار و نشر روایت

و این نوعی کتمان یعنی کتمان کلی روایت و عدم : گوید همان کتاب می ۲۵۴ ی و باز در صفحه

 خورد!  چشم میه بسیار ب مکتب خلفاءدر نزد علمای  اشاره به آن،

ز رسول الله حدیث گفتن ا ی وقتی که دروازهمکتب خلفاء : گوید می ٤٩-٤٨صفحه  ،٢و در جلد 

 باز کرد. ها  آن اسرائیلی را بر رویاحادیث دروازۀ  –چنانکه به آن اشاره کردیم  –ت را بر روی مسلمانان بس

را به اخذ و قبول آنچه که مخالف اهل ها  آن های بسیاری از شیعه وارد شده که در واقع روایت

و روح الله موسوی  )۸۶-۱۸/۸۵( وسائل الشيعةو حر عاملی در  کند. سنت است، تشویق می

، طبع دوم دار الکتاب ۳۵۹(ص  شرع ی هو محمد باقر صدر در تعارض ادل )۲/۸۱خمینی در رسائل (

به رضا گفتم با دو خبر «: اند که او گفته است ه روایت کردهاز محمد باقربن عبدالل )۱۹۸۰لبنانی سال 

که با عامه را ها  آن اگر دو خبر بر شما وارد شد که با هم متناقض بودند،: آنگاه گفت متضاد چکار کنیم؟

 » نهید. وا آید، در میجور ها  آن ها را که با روایتها  آن برگیرید و بکار نبرید و مخالف است،

 ةمحمدبن الحسن بن حر عاملی در کتاب (الفصول المهمه فی معرفها  آن و شیخ و محدث و محقق

 و احادیث در این باره (همگی): گفته استایران)  -طبع مکتب بصیرتی قم  ،٢٢٥اصول االئمه ص 

 ایم.  ذکر کرده وسائل الشیعةرا در کتاب ها  آن تعدادی از متواتر هستند،

های عدیدی نقل  روایتو در این باره «: گوید  می )۱/۹۵یوسف بحرانی در حدائق (ها  آن و شیخ

را با مذهب ها  آن دو روایت،اند که به لحاظ محتوا همگی بیانگر این هستند که به وقت تعارض  شده

 » بر گیریم و قبول نمائیم. آید، جور در نمیها  آن بارا که ها  آن و عامه مورد مقایسه قرار دهیم،

از حکم خود برگشته و حکم به جامع ) ۱/۱۱۰حدائق (شیخ یوسف بحرانی در جائی دیگر از سپس 

 ةالدین کرکی در (هدای بن شهاب حسینها  آن ست. و شیخا دهها و اخبار نمو و شامل بودن این روایت



 ٧٥  که...دین حق در نزد شیعه همان مخالفت کردن با آنچه  -۱۰

فریب اساس  برسنگ بنای کار خود را  عامه،: گوید می ]۱۰۲[ص  االطهار) ةاالبرار الی طریق االئم

بنا  پسند، ای عامه زنی و پوشاندن حق با باطل، و نمایاندن باطل در سیمای حق و زیباسازی آن به شیوه

و شئون دنیوی خود، به چرندیات  هو بخاطر سامان دادن ب را پوئیده،ها  آن اند و همه کسانی که ره نهاده

اینگونه هستند. در میان  اند، و حتی از ضایع شدن دینشان هم ابایی نداشته ها متوسل شده، گویی یاوه

و به ظاهر خود را مسلمان معرفی کرده، و کفر و کذب را نهان  که بعضی منافق بوده، قدمای عامه،

هر آنچه را که  و انسانی کج فهم و کم شعور گرفت، را میبه زهد ساختگی تظاهر کرده، دینش  داشته،

 نمود. خواه آن روایت به نفع او بود. یا به ضرر او.  و آن را باور می کرده، شنید، نقل می می

 ة الفقیهمکتب ،۱۵۰ص  ،۱ائری در کتابش (الفتاوی المنتخبه ج حکاظم ها  آن و از آیت الله العظمای

 : سؤال زیر را پرسیدند کویت)

ایم که شخصی شیعی که مدعی عالم بودن است به درست  شنیده به این تازگی از برخی از شیعیان

و پاسخ شما به آن شخص که گوئید؟  ست. شما چه میا دهبه مذاهب سنی، فتوا دا نبودن عبادت کرد

 و باطل است. پایه  این کالم بی :گفت مدعی دانش و فضل است، چیست؟!





 
 
 

 عنوان تقیه جهت فریب دادن اهل سنت ه بجایز بودن سوگند دروغ  -۱۱

مرتضی ها  آن و مجتهدشیخ فقهاء ست. ا دهسوگند دروغ هم دستخوش تقیه ش و حتی در نزد شیعه،

ی در یخوابوالقاسم ها  آن الله العظمایآیت ها  آن و استاد فقهای ،٧٣ص  »التقیه« ی هانصاری در رسال

اند (و آن را از او صحیح  از جعفر صادق روایت کرده )٣٠٧-٤/٢٧٨( »الوثقی ةتنقیح شرح عرو«

سوگند  –بعنوان تقیه  –یا بر سر آن  اید، هر کاری که شما انجام داده: که او گفته استاند)  دانسته

 دست شما در آن باز است (و گناهی بر شما نیست.)  اید، خورده

به دروغ ابایی پایبند و متعهد، از سوگند خوردن شیعۀ  صحیح است،ها  آن روایت که در نزدطبق این 

ها  آن چرا که تقیه محدود نیست. چنانکه شیخ فقهایدهد.  سنی را فریب می و با این سوگند، نداشته،

کاری  تقیه«: گوید کند، که او می روایت میاز امام معصوم  ،۷۲ص  »التقیه«رسالۀ  مرتضی انصاری در

 دهندۀ  گیرد ان شاء الله انجام ای که انجام می و هر دقیقه محدود نیست،
ً
 حتما

ً
پاداش داده آن حتما

شیعیان دادن حقوق مالی اعم از خمس و زکات را به مخالفان فقط از منظر مصلحت  »خواهد شد.

زیرا وقتی که آیت الله العظمای آنان ابوالقاسم خوئی در این ارتباط مورد  ؛کنند اه میشخصی خود نگ

دادن آن به مخالفان انجام  اما اگر مصلحت اقتضاء کند، درست نیست،: قرار گرفت؛ جواب دادسؤال 

شر مهر قم در ایران منتچاپخانۀ  چاپ (از جزء اول، ،۶۴ص  »ردود مسائل و«در کتاب جایز است. 

 ست. ا دهاین مورد از او آم هـ) ۱۴۱۲از طرف دارالهادی،   شده

اختصاص دارد. و  (هم نوع خودش)شیعۀ  بنابراین خیر و منفعت شیعه از قبیل زکات و غیر آن تنها به

مند خواهند شد که مصلحتی ایجاب نماید. مانند سود استفاده کردن از  هتا زمانی مخالفان از آن بهر

صل احهای آسیایی چنین  به مذهب تشیع چنانکه در دولتها  آن دستان و تغییر دادنتنگ های  نیازمندی

های  در دولت چنان در لبنان و همهای فلسطینی  اردوگاه در اندونزی، مالزی، ؛ از جمله:ستا دهش

اهل سنت  از فقراء شیعی،ست. باری، مبلغان ا دهانیا، نیجریه و اوگاندا هم چنین شنزآفریقای همچون ت

 . 1کشانند سوی مذهب تشیع میه را بها  آن کرده، واستفاده  این مناطق سوء

______________________ 
عموم مردم و جلب همکاری ها جهت شیعه ساختن  ی امداد امام خمینی و مؤسسات دیگر آن و هم اکنون کمیته -١

 ورزند. [مصحح] خواص در افغانستان سخت تالش می





 
 
 

 تهمت زدن به مسلمانان  -۱۲

، ۳۱۱ص  ۲۴در بحار االنوار (ج  یهای شیعه به امت اسالمی آن است که مجلس از جمله تهمت

بخدا ای : «ند که او گفته استا دهاز باقر روایت کر ۴۳۱و کلینی در الروضه، روایت شماره  )۶۷باب 

 ». های ما!! ابو حمزه، مردم همه حرامزاده هستند بجز شیعه

ص  ،٢البرهان ج (و بحرانی در تفسیر  بیروت) –طبع اعلمی  ٢٣٤ص  ،٢در تفسیرش (ج  یو عیاش

هر فرزندی که  :عفربن محمدبن صادق روایت کرد. که او گفته استاز ج قم، ایران) –دار التفسیر  ،٣٠٠

  بدنیا می
ً
ما است، شیطان را از او شیعۀ  ها در کنار اوست. اگر بداند که او از ابلیسی از ابلیس آید، قطعا

در  ،دهد ما نباشد، شیطان انگشت سبابة خود را در مقعدش فشار می ی دارد. و اگر از شیعه دور می

کاره بدفشارد که در نتیجه  رجش میفانگشتش را در  صفت خواهد شد. و اگر دختر باشد،یجه زن نت

 شود.  می

عید، و صدوق  باب فضل زیارت وی در روز عرفه و دو ،۸۵ص  ۱۰۱در بحار االنوار ج  یو مجلس

 الضواءاطبع دار و ائمه، ، در باب ثواب زیارت پیامبر)۴۳۱ص  ،۲در (من ال یحضره الفقیه ج 

: الله تعالی در شامگاه عرفه قبل از ی گفت: من به او گفتموااند که ر از ابی عبدالله روایت کرده بیروت،

علت این مسأله : کند. گفت: آری گفتم به زائران حسین نگاه میآنکه به اهل موقف نگاه کند، ابتدا 

 اوالدی از زنا نیست. ها  این اوالد حاصل شده از زنا هستند و درها  آن : برای آنکهگفت چیست؟

علمی بیروت) ، داراأل١٦٢، ص اد فی بیان الموت والمعادؤالف ةتسلیدر کتابش ( و عبدالله شبر

نام  د مگر شیعه)نشو نشان خوانده میام مادرسفصلی را ذکر کرده، و آن را (در روز قیامت مردمی به ا

مردم همگی با نام مادر  رسد، فرا می(... وقتی که روز قیامت : هایی را ذکر کرده از جمله روایت نهاده، و

پاک شوند از بس که تولدشان  ما، که با نام پدرانشان صدا زده میشیعۀ  شوند مگر صدا زده می

  .»ستا دهبو

رضا روایت ن یاز علی بن اسباط از ابوالحس بیروت) –داراألضواء  ٣٩١ص  ،٦در کافی (ج و کلینی 

ها  آن در ظروف سفالین :فرموده پیامبر گفت (و یادی از مصر کرد) از او شنیدم که میکرده و گفته که 

و دیوثی را بجای  برد، غذا نخورید و با گل و الی آن سرهایتان را نشوئید چرا که غیرت را از بین می

  .گذارد می



 فرار از چاله    ٨٠

   لصدیقه ی عایشهالمؤمنین  امتهمت زدن به 
 :گوید که می تحریمسورۀ  ۱۰آیۀ  اند که شیعه گمان برده

ُ ٱَ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  �َّ َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعبَادِنَا  ۡمَرأ

ِ ٱَ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن  ِٰخلِ�َ ٱَمَع  �َّارَ ٱ ۡدُخَ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ﴾١٠ ل�َّ
 .]١٠التحریم: [

ست؛ آن دو در ازدواج دو بنده از بندگان نیک ما ا دهی کافران، زن نوح و لوط را مثال ز الله، درباه«

بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و آن دو بنده، نتوانستند چیزی از عذاب االهی را از آن دو زن دفع 

شوند)، وارد  دو زن) گفته خواهد شد: با کسانی که وارد (دوزخ میطور قطع در آخرت به آن  کنند. و (به

    »آتش شوید.

 ست. ا دهز برای پیامبر بمثالی است که الله تعالی آن را در ارتباط با عایشه و حفصه

 به ارتکاب فاحشه (پناه بر خدا) ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿ خدا راگفتۀ  ها خیانت در این و بعضی از شیعه

 اند.  تفسیر کرده

فقط  ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿بخدا منظور خدا از « :مفسر بزرگ شیعی آقای قمی در تفسیر این آیه گفته است

 حد بر (فالن زن)
ً
او را  (فالن) وراه کرده زده شود،  بخاطر کاری که در و فقط فاحشه است. و باید حتما

: حالل آن فالن به آن زن گفت شود،است که به فالن جا خارج وخآن زن چون داشت و  دوست می

   »نیست که بدون محرم خارج شوی، به همین خاطر خود را به عقد آن فالنی در آورد.
 ست. ا دهذکر کر قم، –دار التفسیر  - )٣٨٥ص  ،٤و همچنین این روایت را بحرانی در البرهان (ج 

اند یا  کار بردهه تقیه را ب گفته (فالن زن) بجای عائشه شیعه وقتی کهدر حقیقت  برادر مسلمانم!

های دروغینی که شیعه  و روایتهمگی از باب  دهند، انتزهای تو خالی یا سه نقطه قرار میروقتی که پ

است. از جمله: وقتی  لصدیقه شهیهمان عا (فالن زن) کنند که منظور از تأیید می اند، روایت کرده

 :که این آیه نازل شد

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 .]٦األحزاب: [ ﴾أ

زنان محمد  :و گفتو الله تعالی زنان پیامبرش را بر مسلمانان حرام ساخت، طلحه خشمگین شد، 

زنانش  میان پاهایمحمد را بمیراند، در اگر الله  کند، ازدواج می  او با زنان و شود، بر ما حرام می



 ٨١  تهمت زدن به مسلمانان -۱۲

  1»تازد. زنان ما می زیم آنچنان که او در میان پاهایتا می

عاده (ج س) و سلطان الجنادی در بیان ال٣٣٤-٣٣٣ص  ،٣و این روایات را بحرانی در البرهان (ج 

، چاپ ٢٣٣٥ص  ،٣نباطی در صراط المستقیم (ج العابدین  و زین بیروت) –اعلمی  – ٢٥٣ص  ،٣

 . ... اند مرتضوی) ذکر کرده

چاپ اعلمی  ،۸۶ص » الیقین نوارأمشارق «در کتابش  یرسبو همچنین حافظ شیعی رجب 

عایشه چهل دینار از راه خیانت جمع : «تهمت زده، آنجا که گفته است ل ایشهبه حضرت ع بیروت،

 » ا در میان مغرضان حضرت علی تقسیم کرد.رها  آن کرد و

گوید  تهمت زده وقتی که این روایت را که می لشیعی مجلسی هم به حضرت عایشهعالم 

ست. او در کتابش (بحار ا دهخوابیدند، ذکر کر و علی با هم در یک بستر و در یک لحاف میعایشه 

ست: علی گفت با رسول ا دهروایت را چنین نقل کر حیاء التراث العربی بیروت)إ دار ،۲ص  ،۴االنوار ج 

مسافرت کردم در حالی که به غیر از من خدمتکاری نداشت و او لحافی داشت و به غیر از آن هیچ خدا 

خوابید. و به غیر از  میان من و عایشه می لحاف دیگری نداشت و عایشه هم همراه او بود، و رسول الله

را گرفت اف از وسط لح آن لحاف بر ما سه نفر لحاف دیگری نبود. وقتی که برای نماز شب برخاست،

لمس  ای را که در زیر ما بود، ن لحاف قالیچهآتا جائی که و آن را کنار زد.  که میان من و عایشه بود،

 کرد. می

  تهمت زدن به حضرت عمربن خطاب
مقعد دچار یک نوع بیماری شده بود که فقط با آب مردان ناحیۀ  شیعه گمان برده که حضرت عمر از

 ،١(ج  »األنوار النعمانیة«شیعه نعمت الله جزائری در کتابش عالمۀ  ف رااین سخن کثیگرفت.  آرام می

 ست. ا دهذکر کر بیروت) اعلمی، ،٦٣ص  ،١ب 

کردند.  اند که عمر از جمله کسانی بود که مردان از پشت با او دخول می تصریح کردهها  آن و

و  ،)۲۰۲ص  ،۱ج (در تفسیرش  یدر حقیقت مفسر شیعی عیاش (استغفرالله از این تهمت بزرگ)

______________________ 
کنم، از الله تعالی و ساحت مقدس  شرمانه را ترجمه می البته بنده به عنوان مترجم از این که این روایت دروغین و بی -١

 این شیعیان وقاحت را به حد خود رسانده خواهی می رسول اکرم معذرت
ً
در حالی که الله تعالی اند  کنم. واقعا

شرمانه  ها به خود جرأت داده و از زبان یک صحابی محترم چنین بی گوید: زنان پیامبر مادران شما هستند، آن می

 کنند. خدا شاهد است فقط و فقط به خاطر امانت این روایت ترجمه شد. گستاخی می
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دی بر ابی عبدالله وارد شد و مر: اند که ) روایت کرده۴۱۶، ص ۱ج ( »البرهان«همچنین بحرانی در 

کافی است. این اسمی : ه او بر روی پاهایش ایستاد و گفتالسالم علیک یا امیر المؤمنین آنگ: گفت

ست. و کسی را با آن نام ا دهنام نهااست که فقط مناسب حضرت علی است که خدا او را به آن 

و خشنود  یراض شود)  (جز علی باین اسم مسمی یو کسست. و همگی به آن راضی شدند. ا دهننها

 با او این عمل را  یشود به این اسم مگر این که عمل مناف ینم
ً
عفت با او انجام داده باشند و اگر قبال

 :گوید ه تعالی در کتابش است که میاین همان قول الل و. ودش یانجام نداده اند. به این عمل مبتال م

رِ�ٗدا  ۦٓ يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  إِن﴿ ٓ إَِ�ٰٗثا �ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ  .]١١٧[النساء:  ﴾١١٧إِ�َّ
اند و جز  خوانند که نام دختران را برآنها نهاده هایی را به فریاد می مشرکان، به جای الله تنها بت«

 .» خوانند شیطان سرکش را به فریاد نمی

 ةالسالم عليک يا بقي :شود فت: به او گفته میگ شود؟ پس قائم شما به چه خوانده می: گوید: گفتم

  سالم بر شما ای پسر رسول خدا! ؛اهللا

 و بدیهی است که حضرت عمر فاروق نخستین کسی است که به امیر المؤمنین نامگذاری شد. 

 زیر عنوان سخنی ،۲۸ص  ،۳الصراط المستقیم ج العابدین نباطی در کتابش  شیعی زینعالمۀ  و

: عمربن خطاب خبیث االصل بوده .. او را زنی و بد نیتی او گفته است پستی او (یعنی عمر)دربارۀ 

 ست. ا دهزناکار بدنیا آور

العابدین نباطی در کتابش الصراط  عالم شیعی زین :بن عفان تهمت زده به حضرت عثمان

: زنی را نزد عثمان آوردند تا بر او حد اقامه کند. آن گاه عثمان با آن گفته است ۳۰ص  ،۳المستقیم ج 

 در حقیقت عثمان از: و در همان کتاب گفته استزن نزدیکی کرد، پس دستور به رجم کردن او داد. 

ارزش را نیز  جنس باز بوده. و این کالم پست و بی همشده و او  ی میکسانی بود، که با او بازجملۀ 

 ست.ا دهذکر کر ، بیروت)مرکز پخش اعلم ٦١ص  ،١ب  ،١(ج  األنوار النعمانیةنعمت الله جزائری در 



 
 
 

 ها  آن و تفکیر کردن فحش دادن شیعه به صحابه -۱۳

به اصحاب طراز اول تأویل کرده، و  اند، ها آیاتی را که در ارتباط با منافقان و کافران نازل شده شیعه

کنند. مانند فیصل  اشاره می )به جهت تقیه با رموز معینی به خلفای سه گانه (ابوبکر و عمر و عثمان

(اول و  الن (یعنی ابوبکر و عمر و عثمان)،الن و فو فالن و ف و نعثل (عثمان) و رمع (عمر) (ابوبکر)

های  حبتر و دالم یعنی ابوبکر و عمر یا عمر و ابوبکر. یا بت یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، دوم و سوم)

 قریش (ابوبکر و عمر) و همچنین فرعون و هامان یا گوسالة امت و سامری (یعنی ابوبکر و عمر). 

  اندازهحکومت صفوی تا سایۀ  اما در
ً
 ای از میزان تقیه کاری برداشته شد، و این بار صراحتا

 مورد تکفیر قرار گرفتند. اصحاب حضرت محمد ترین فاضل

 : ا و این هم بعضی از تأویالت آنهااین شم
 :این آیهدربارۀ  از ابی عبدالله روایت کرده که او )۵۲۳شمارۀ  روایت ،۸ج در کافی (کلینی 

رِنَا ﴿
َ
ٓ أ يۡنِ ٱَر�ََّنا َ نَا ِمَن  �َّ َض�َّ

َ
نِّ ٱأ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ۡقَداِمَنا ِ�َُكونَا ِمَن  ۡ�ِ

َ
ۡسَفلِ�َ ٱَ�َۡعۡلُهَما َ�َۡت أ

َ
�ۡ 

 .]٢٩[فصلت:  ﴾٢٩
هایمان قرار  را زیر قدمها  آن هایی که ما را گمراه کردند، به ما نشان بده، تا پریان و انسان پروردگارا،«

    .»یگان شوندفروماجملۀ  ازها  آن دهیم تا
 و فالنی شیطان بود. : ها هستند. پس گفت گفته است: آن دو، همان

، »آن دو«مراد صاحب کافی از در شرحش بر کافی، در بیان  ۲۶/۴۸۸در مرآه العقول ج  یمجلس

همان عمر یعنی ابوبکر و عمر و مراد از فالن، عمر است. یعنی جن ذکر شده در آیه  ؛وآن د: گفته است

بدین دلیل به آن مگذاری شده که او شیطان بود، یا به این خاطر که او شریک شیطان بوده چون است. و 

حرامزاده بود، یا اینکه او در مکر و نیرنگ همچون شیطان بوده، و اگر این یکی را مالک قرار دهیم. 

  .کند به اینکه مراد از فالنی ابوبکر باشد عکس آن هم صدق می

کنند که  له روایت می) از ابی عبدال۱/۲۴۲، الصافی ()۲/۲۰۸البرهان ( )۱/۱۲۱در تفسیر عیاشی (

 :فرماید اینکه الله می: او گفته است

ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ﴿  .]۱۶۸ة: البقر[ ﴾لشَّ
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 .»های شیطان پیروی مکنید و از گام«

 ها شیطان والیت فالنی و فالنی است. یعنی ابوبکر و عمر.  از گام بخدا (منظورش)

) از ابو جعفر در ارتباط با این ۳/۲۴۶و الصافی ( )۲/۴۷۱و البرهان ( )۲/۳۵۵( یو در تفسیر عیاش

 :قول خداوند

 .]٥١[الکهف:  ﴾٥١َعُضٗدا  لُۡمِضّلِ�َ ٱَوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ﴿
 »  گیرم.مددکار خود نمیو هرگز گمراهان را یاور و «

بوسیلۀ  عمربن خطاب یابوسیلۀ  این دین را یا !خدایا: فرمود پیامبر: روایت است که او گفته

 ه خداوند این آیه را نازل فرمود:بن هشام عزیز و تقویت نما این بود ک جهلابو

 .]٥١الکهف: [ ﴾٥١َعُضٗدا  لُۡمِضّلِ�َ ٱَوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ﴿
 »  گیرم.گمراهان را یاور و مددکار خود نمیو هرگز «

اند  از ابی عبدالله روایت کرده )۴۲۲و البرهان (/ )۱/۵۱۱و الصافی ( )۱/۳۰۷و در تفسیر عیاشی (

 :الهیگفتۀ  که او در ارتباط با این

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ٱَءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ ُ�مَّ َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ ُ�مَّ  �َّ  .]١٣٧النساء: [ ﴾ُ�ۡفٗر� ۡزَداُدوا
کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند و دوباره ایمان آوردند و بار دیگر کافر شدند و بر «

 .» کفرشان افزودند

و  در ابتدا به رسولها  آن یعنی ابوبکر و عمر.: این آیه در ارتباط با فالنی و فالنی نازل شد. گفت

: فرمود کافر شدند آنجا که پیامبر عرضه شد،ها  آن س وقتی که والیت برو سپ آل وی ایمان آوردند،

علی هم موالی اوست). پس به  هر کس که من موالی او هستم، پسمن کنت مواله، فعلی مواله. (

به دستور خدا و دستور رسولش (با تو : چرا که به او گفتند ایمان آوردند،بیعت کردن با امیر مؤمنان 

وفات  پس با او بیعت کردند و آن هنگام که رسول خدا ای) کنیم و تو امیر المؤمنین شده بیعت می

های او را به  کفر ورزیده و به بیعت کردن با او اعتراف و اقرار نکردند، پس بخاطر اینکه بیعت ،نمود

این حساب بر کفرشان افزوده گشت. پس با بیعت با خود بر گرفتند (و خود را به جای او نشانیدند) 

 ست. ا دهچیزی از ایمان در اینان باقی نمان

گفتۀ  ایندربارۀ  که اواز ابن جعفر روایت شده  )۲/۳۰۹و البرهان ( )۲/۲۴۰( یو در تفسیر عیاش

 :الله تعالی

ۡيَ�ٰنُ ٱ َوقَاَل ﴿ ا قُِ�َ  لشَّ ۡمرُ ٱلَمَّ
َ
 .]٢٢ابراهیم: [ ﴾ۡ�



 ٨٥   و تفکیر کردن آنها ش فحش دادن شیعه به صحابه -۱۳

 مگر اینکه (آن شیطان): البته در قرآن نیست و شیطان گفت او همان دومی است. و: گفته است

دربارۀ  باب آنچه که کتاب الحجه، ،»الوافی«عمر است. و در  منظورشان از دومی،همان دومی است. 

، از زراره از ابی جعفر ۹۲۰ص  ،۱ج  ۳ ددشمنانشان نازل شده، مجلدربارۀ  علیهم السالم وها  آن

 :ارتباط با این قول اللهکنند که او در  میروایت 

َكُ�َّ ﴿  .]١٩اإلنشقاق: [ ﴾١٩َطبًَقا َعن َطَبٖق  لََ�ۡ
 .»نهید ها و احوال گوناگونی را پشت سر می که شما دگرگونی«

یعنی  –فالن و فالن و فالن  ی در رابطه با مسأله ت بعد از پیامبرشماین ا آیا !: ای زرارهگفت

 از حالی به حالی دیگر انتقال نیافته است؟!  –ابوبکر و عمر و عثمان 

کنایه است از اینکه یکی پس از دیگر به  )(رکوب طبقاتهم: فیض کاشانی گفته استها  آن عالم

 شوند.  خالفت منصوب می

 :رسند و وقتی که به این آیه می

َة ﴿ �ِمَّ
َ
 .]۱۲ة: التوب[ ﴾ۡلُ�ۡفرِ ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ

 .»کفر را بکشید ی و ائمه«

بدالله از حنان از ابی ع )۲/۳۲۴) و صافی (۲/۱۰۷و برهان ( )۲/۸۳( یبینیم که در تفسیر عیاش می

طلحه و دربارۀ  ی از بصره بر من وارد شدند.ممرد: گفت از او شنیدم که می: روایت شده که او گفته است

 از ائمه و پیشوایان کفر بودند. که  ددو امام داشتنها  آن :یر از من سؤال کردند. من هم گفتمزب

 :ستا دهغوتی را که در این آیه آمجبت و طاها  آن و

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن  �َّ

ُ
ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ ۡبتِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ  .]٥١النساء: [ ﴾ل�َّ

شده، با این حال به جبت و طاغوت داده ها  آن به ای از کتاب (خدا) آیا ندیدی کسانی را که بهره«

 .»آورند ایمان می پرستان] [بت و بت

تفسیر فاروق و عمر صدیق یعنی ابوبکر  رسول اللههای  به دو یار و معاون و داماد و خلیفه

 کنند.  می

 نگاه کنید!  )۱/۳۷۷و البرهان ( )۱/۴۵۹الصافی ( )۱/۲۷۳( یر عیاشیبه تفس

از ابو بصیر، از جعفربن محمد  )۲/۳۴۵و بحرانی در البرهان ( )۲/۲۶۳در تفسیرش ( یو عیاش

 :الله تعالیگفتۀ  ایندربارۀ  اند که او روایت کرده

ۡقُسوٌم  لََها﴿ ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجزۡءٞ مَّ
بَۡ�ٰٖب لُِّ�ّ

َ
 .]٤٤الحجر: [ ﴾٤٤َسۡبَعُة �
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اول آن مخصوص ظالم دروازۀ  شود در حالی که هفت درواز دارد. جهنم آورده می: گفته است

سوم برای دروازۀ  است و تر (عمر)حبدوم آن مخصوص دروازۀ  است. و که همان زریق (ابوبکر) است،

ای عبدالملک، و ششم رپنجم بدروازۀ  چهارم مخصوص معاویه است ودروازۀ  است. و سومی (عثمان)

 دروازهایی هستند برای کسانی که ازها  این سالمه است. هفتم برای ابیدروازۀ  و ،ربرای عسکر بن هوس

 پیروی کنند. ها  آن

کنایه از  (زریق [= آبی رنگ]: در تفسیر این عبارت گفته است )۸/۳۰۸( »نواربحار األ«در  یمجلس

دانستند. و حبتر همان روباه است و شاید به این علت به  اولی است چرا که عرب چشم آبی را شوم می

هایی دیگر حبتر و روباه  ست. البته در روایتا دهگر بو که خیلی مکار و حیله کنایه به او روباه گفته شده

 اند و این هم ظاهرتر است. و امکان دارد که مراد در اینجا هم همین باشد.  صفتی را به اولی نسبت داده

تر و تندتر است. و عسکر بن  تر و خشمگین و بدین جهت دومی را مقدم داشت چرا که او بدبخت

کنایه از ابو جعفر ان ابو سالمه، ینسنایه از بعضی خلفای بنی امیه یا بنی عباس است. و بدهوس ک

دوانیقی است. و احتمال دارد که عسکر، کنایه از عائشه و سایر اهل جمل باشد چرا که اسم شتر عایشه 

 ست. ا دهشیطان بو عمر)(ست و روایت شده که او ا دهعسکر بو

 :الهیفرمودۀ  ایندربارۀ  و ابو جعفر

 .]١٠٨النساء [ ﴾ۡلَقۡوِل� ٱإِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َ� يَۡرَ�ٰ ِمَن ﴿
 »  پسندد. گذرانند که (الله) نمی و آنگاه که شب را در تدابیر و سخنانی می«

این روایت را باشند.  بن جراح می یعنی ابوبکر و عمر و ابو عبیده –: فالنی و فالنی و فالنی گفته است

ست. و در روایت دیگری از ابو ا دهذکر کر )١/٤١٤و تفسیر البرهان ( )١/٣٠١در تفسیرش ( یعیاش

 اند.  بن جراح بوده و ابو عبیدهها  آن الحسن آمده که

: نی ابوبکر و عمر، و در روایت سومیست. آن دو یعا دههمان منبع پیش این روایت را هم ذکر کر

(اول و دوم یعنی ابوبکر و عمر) مصدر سابق این روایت را نیز بن جراح هستند  اول و دومی و ابو عبیده

 ست. ا دهنقل کر

 :الله تعالیگفتۀ  آنها همچنین فحشا و منکر در

� ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ﴿  .]٩٠النحل: [ ﴾ۡ�َۡ�ِ
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) و برهان ۲/۲۸۹(در تفسیر عیاش ها  آن اند. را به والیت ابوبکر و عمر و عثمان تفسیر کرده

کند؛  : و از فحشاء نهی میکند که او گفته است عفر روایت میاز ابو ج )۳/۱۵۱و الصافی ( )۲/۳۸۱(

 : سومی است. و بغی : دومی،اول است. و منکر فحشاء

 خدا تو را اصالح سازد، گوید) اوی به امامشان میرست گفتم (ا دهآم ۲۷/۸۵در بحار االنوار 

ل، و یصگفت: ابو الف کیستند؟!ها  آن :های چهارگانه. گفتم : بتگفت هستند؟ الله چه کسانیدشمنان 

در  دشمنی کند،ها  آن پس کسی که باکنند.  پیروی میها  آن و نعثل، و معاویه و کسانی که از رمع،

 ست. ا دهحقیقت با دشمنان الله دشمنی کر
 ابو الفیصل،: گوید در بیان این اصطالحات می )۲۷/۵۸مجلسی در بحار االنوار (ها  آن شیخ

همان عثمان  1ل و بکر در معنی مترادفند و رمع هم مقلوب عمر است و نعثلیصابوبکر است. چرا که ف

 است. 

 :گفته الهیاین دربارۀ  و

ّٖ َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ ﴿ ۡو َكُظلَُ�ٰٖت ِ� َ�ۡرٖ لُّّ�ِ
َ
َسَحاٞبۚ ُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها  ۦَمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ  ۦأ

 .]٤٠النور: [ ﴾فَۡوَق َ�ۡعٍض 
پوشاند  های دریایی ژرف و عمیق است که موج بر موج او را می یا (اعمال کافران) همانند تاریکی«

 » هایی که روی هم انباشته شده. و بر فرازش ابر است؛ تاریکی

گفته اند: فالن و فالن و فالن مراد است در دریای ژرف که موج یعنی نعثل بر فراز موج یعنی طلحه 

 های روی هم انباشته یعنی معاویه.  و زبیر، و تاریکی

مراد از فالن و فالن ابوبکر و عمر، و مراد از نعثل : گفته است )۲۳/۳۰۶( »بحاراالنوار«مجلسی در 

 همان عثمان است. 

لیل  ی هاز سورها  آن برای اشاره کردن به شیخین، تأویل کردنها  آن اصطالحاتجملۀ  از و همچنین

 :دان است و گفته

 .]٣الشمس: [ ﴾٣إَِذا َجلَّٮَٰها  �ََّهارِ ٱوَ ﴿
 است. همان قیام قائم (مهدي)

ۡلِ ٱوَ ﴿  .]٤الشمس: [ ﴾٤إَِذا َ�ۡغَشٮَٰها  �َّ
______________________ 

 .(مترجم) ۱۹۶۲، ص ۲نعثل: پیرمرد احمق، کفتار نر، المنجد، ج  -١
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-۲۴/۷۲افکنده. این روایت را مجلسی در بحار االنوار، پرده ها  آن حبتر و دالم هستند که حق بر سر

 ست. ا ده، ذکر کر۲/۴۵۷و قمی در تفسیرش  ،۷۳

: حبتر و دالم«: گفته است ۲۴/۷۳مجلسی در بحار االنوار ج –در زمانش  –شیخ حکومت صفوی 

  »ابوبکر و عمر هستند.

 صحابه و فحش دادن به آنها تکفیردربارۀ  دتصریحاتی چن
از منشورات  ،۲۴۴ص  ،۲) جلد األنوار النعامنيةنعمت الله جزائری در کتابش (عالم شیعی 

آشکارا در ارتباط با امامت حضرت علی  )یماما دهدوازشیعۀ  یعنی(امامیه «: گوید اعلمی بیروت می

 به مخالفت برخاسته و امامت را به جعفرها  آن سخن گفته و به آن قایل شده و صحابه را کافر دانسته و با

اند. و مؤلف این کتاب از این فرقه است  صادق و سپس به فرزندان معصومش علیهم السالم انتقال داده

 » فرقه نجات یافته است. شاء الله، و این فرقه ان

روایت ارتداد  ٢١٣ص  ،٢٦ج  )مرآة العقولکتابش (شیعی محمد باقر مجلسی در عالمۀ  و

کافی از ابو جعفر روایت کرده که او ینی در روضه از لم شیعه صحیح دانسته است. کعاصحاب را به ز

: گفت چه کسانی هستند؟ها  آن :نفر گفتمارتداد یافتند به جز سه  آن مردم بعد از پیامبر: گفت است

  باد.ها  آن و ابوذر غفاری، و سلمان فارسی که رحمت و برکات خدا بر مقداد بن اسود،
در «: گفته است )۷(هفت نفر از سلف، ص  کتابش و سید مرتضی محمد حسینی نجفی در

  ره اصحابی گرفتاب حقیقت پیامبر
ً
 » از دین برگشتند، مگر تعداد اندکی. شد که بعدا

: ته استگف ،٥٣ص  ،١ب  ،١ج » األنوار النعمانیة«کتابش شیعی نعمت الله جزائری در عالمۀ  و

اش برای آن  در گردنش آویزان بود، و سجده بت در حالی کهخواند و  نماز می ابوبکر در پشت پیامبر

 ست. ا دهبت بو

: عمر بن خطاب کافر گفته است ۱۲۹ص  ،۳العابدین نباطی در کتابش صراط مستقیم ج  و زین

 کرد.  داشت و اسالمش را ظاهر می بود، کفرش را پنهان می

که فصل اول را  ل را باز کردهدو فص ۱۶۲-۱۶۱ص  ،۳ج  »صراط مستقیم«و همین عالمه در کتابش 

ست. و در ا دهنام نها خواهرش حفصه)دربارۀ  و فصل دوم را (فصل ها عائشه ام المؤمنین) در شرارت(ما

در توضیح روایت طویلی در کافی ج  )۱۵۱، ص ۲۵العقول ج  آة(مرمجلسی در کتاب عالمۀ  حقیقت

ان را در بهترین حاالتشان در حقیقت الله تعالی آن ظالمان و جبار«: گفته است ،۲۳روایت شماره  ،۸

 » کشت ... و هامان را میراند، و فرعون را هالک کرد.
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راند، یعنی عمر، و فرعون را : این روایت صحیح است، و منظور از اینکه هامان را میمجلسی گفته

 کر و احتمال عکس هم دارد. و داللت بر این دارد که مراد آن دو بدبخت هستند. بهالک کرد، یعنی ابو

 ۱۸۷که آن را در روضه صفحه ، روایت کلینی ۱۶۷ص  ،۲۶ج  »العقول ةمرآ«مجلسی در و 

ن ابو صالح روایت : از عجالح دانسته است. آن روایت چنین استصحی نقل کرده،) ۳۰۱(روایت 

 آدم است.  ی قبه: فدایت بشوم، این شدم و به او گفتم: بر ابی عبدالله وارد، است که او گفت

گاه باشید که در پشت مغرب شما، سی و و مز: آری، گفت ارها و گنبدهای زیادی برای خدا هست. آ

کنده از خالیق است. و از نور آن طلب روشنی  نه مغرب وجود دارد که سرزمینی سفید رنگ است و آ

اند حال خلق آدم را دانسته باشند  یک چشم بر هم زدن هم نافرمانی الله نکرده ی  به اندازهها  آن کنند. می

 جویند.  این مردمان از فالن و فالن تبری میهمۀ  یا ندانسته باشند

 : این روایت صحیح است. و فالن و فالن یعنی ابوبکر و عمر. و مجلسی گفته

به شیخین نداریم که تا  ینجا کاریما در ا«: گوید می ۱۲۶کتابش کشف االسرار ص و خمینی در 

ضد  و بر حرام و حالل کرده، و از سر خودو با احکام الهی بازی کرده،  مخالفت قرآنی داشته، چه حد

به جهل آن دو نسبت به احکام خدا و دین اشاره ا اند. ام و بر ضد اوالدش ظلم کردهفاطمه دختر پیامبر 

 » کنیم. می

چنین افراد جاهل و ظالم «: گوید زند، می میها  آن جهل را بهبعد از آنکه تهمت  ۱۲۷ ی و در صفحه

 » االمر باشند. و در ضمن اولی لیاقت ندارند که در جایگاه امامت قرار گیرند،ق مو اح

که باید ارزش پیامبر را دانستند.  چنان ها، آن واقعیت این است«: گوید می ۱۳۷صفحۀ  و باز در

هایش را فرو  تحمل کرد. و چشمها  آن ائب فراوانی را جهت هدایت و ارشادصها و م پیامبری که سختی

دیدۀ  را با او بود، ی خطاب که جوشیده از اعمال کفرآمیز و زندقانه ابنآمیز  ان توهینخنبست و س

  »اغماض نگریست.

 : در البرهان در تفسیر این آیه ینو بحرا الصافی، در تفسیرش و کاشانی در یعیاش

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
 .]١٤٤آل عمران: [ ﴾أ

اند. آیا اگر محمد بمیرد یا  که در گذشته اند و محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده«

 » گردید؟ کشته شود، به آیین گذشته باز می

 . د و این بود که این آیه نازل شدسم دادن و حفصه به پیامبر: عایشه اند گفته
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لی ئادر کتابش (ل است نقیو المحق العلماء ةدمسیرکانی که در نزد شیعه ملقب به عمحمد نبی تو

ترین جایگاه و  بدان که بزرگترین و با فضیلت: گفته است )۹۲ص  ،۴قم، ج  – ةالعالم ةمکتب –خبار األ

وقتی است که شما در  –باد ها  آن لعنت خدا بر -ها  آن کردن ترین آن برای لعن وقت و حالت و مناسب

 ،را خدایا لعنت کن عمر: بگو دهی، سازی که انجام می مستراح هستی. پس در وقت هر تخلیه و پاک

عمر و ابن زیاد را، و عمر و  سسپس معاویه و عمر را، سپ ،عمر را، سپس عثمان و عمر راسپس ابوبکر و 

و هند و ام حکم خدایا لعنت کن عایشه و حفصه  سپس عسکر و عمر را، ،را عمر و شمرو ابن سعد را، 

 ست!!ا دهراضی بوها  آن و لعنت کن کسی را تا روز قیامت که به کردار و افعال را،

 کردن صدیق و فاروق و سایر ائمه لعنت
در  ،بن صالح العاملی که به کفعمی معروف است بن حسن بن علی الدین ابراهیم تقیها  آن و شیخ

لبنان روت یاعلمی مطبوعات بمؤسسۀ  از منشورات – ١٩٧٥طبع دوم  ٥٥٣-٥٥٢کتاب (المصباح ص 

 )٢٦١-٨٢/٢٦٠و ( )٢٦١-٨٥/٢٦٠( »نواربحار اال«، و مال باقر مجلسی در )٧٣٢ص  ١٩٩٤و طبع 

 ،نورالله حسینی مرعشی تستری ملقب به سخنگوی شیعهو  بیروت، –التراث العربی  حیاءدار اال –طبع 

این دعای مغرضانه را که به  مرعشی قم ایران)آیت الله  ی کتابخانهمنشورات  )١/٣٣٧ق (حدر احقاق 

و دو بر محمد و آل محمد درود بفرست.  !خدایا: «اند روایت کرده دهند، بن ابی طالب نسبت می علی

به مخالفت برخاستند، و وحی  آن دو نفری که با امر و فرمان تو بت قریش و دو طاغوت آن را لعنت کن!

و دینت را واژگون  آورت را نافرمانی کردند، های تو را منکر شدند، و پیام و نعمت تو را انکار کردند،

و  های تو را انکار نمودند، تابت را دستکاری کردند و دشمنان تو را دوست داشتند و نعمتساخته و ک

و فرائض تو را باطل کردند، و در ارتباط با آیات تو الحاد کردند و اولیای تو را  احکام تو را تعطیل کردند،

های تو را خراب و ویران کردند، و بندگان تو را  و سرزمیندشمنی کردند، و دشمنان تو را دوستی کردند، 

 را هم لعنت کن!ها  آن را لعنت کن و نیز پیروان و دوستداران و عاشقان و یارانها  آن فاسد نمودند، خدایا

و  و سقفش را فرو ریزاندند، چه آن دو بیت نبوت را خراب نمودند، و درش را از جایش برکندند،

کن  و اهل آن را ریشه و ظاهرش را به باطنش رساندند، ش و باالیش را به پایینش،آسمانش را به زمین

ساختند و یاران آن را قتل عام کردند، و کودکان آن را کشتند و منبرش را از وصیش و وارث علمش خالی 

را ها  آن و نسبت به پروردگارشان شریک قائل شدند، پس گناهان ار نمودند،کو امامت او را ان کردند،

(هیچ کس و  دانی که سقر چیست؟ و تو چه می ،جاویدان قرار ده را در سقر (آتش)ها  آن بزرگ کن و

همه حقی  و اند، منکراتی که انجام دادههمۀ  خدایا به تعداد نهد، گذارد و وا نمی را باقی نمی هیچ چیزی)
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اند، و هر منافقی  که به او امید داشتهو هر مؤمنی  اند، و هر منبری که از آن باال رفته اند، که پنهان داشته

و هر  اند، ای که او را پناه داده و هر طرد شده اند، و هر ولیی که او را اذیت کرده اند، که با او دوست بوده

و  اند، اند، و هر امامی که او را شکست داده اند، و هر کافری که او را یاری کرده صادقی که او را طرد کرده

و هر  اند، و هر خونی که ریخته اند، که انکار کرده و هر اثر و (حدیثی) اند، ر دادههر فرضی که تغیی

 اند، ب کردهغصاند، و هر ارثی که آن را  و هر کفری که آن را برقرار ساخته اند، روایتی که آن را تغییر داده

ه آن را حالل و هر خیری ک اند، اند، و هر مال نامشروعی که خورده آن را قطع کردهو هر فیء که 

اند، و هر  و هر ستمی که آن را اشاعه و گسترش داده اند، ریزی کرده اند، و هر باطلی که آن را پی دانسته

و  اند، و هر ظلمی که انتشار داده اند، اند، و هر خیانتی که آن را مخفی کرده نفاقی که آن را پنهان ساخته

اند، و هر عهدی که آن را  و هر امانتی که مترصد آن بوده اند، هر وعدی که خالف آن عمل کرده

اند و هر جنینی که آن را  و هر شکمی که آن را فتق کردهاند  و هر حاللی که آن را حرام کرده اند، شکسته

و هر جمعیتی که آن  اند، ای که آن را پراکنده و هر سکه اند، ای که آن را کوبیده و هر دنده اند، ساقط کرده

و هر حقی که  اند، و هر ذلیلی که او را عزیز کردهاند،  اند، و هر عزیزی که آن را ذلیل کرده ز بین بردهرا ا

و هر  اند، و هر حکمی که آن را برعکس کرده اند، و هر دروغی که آن را سر هم بافته اند، آن را منع کرده

  را لعنت کن!ها  آن اند؛ امامی که او را مخالفت کرده

یف کردهای که  را به تعداد هر آیها ه آن خدایا اند، و هر  ای که آن را ترک کرده و هر فریضه ،اند تحر

و همه احکامی که آن را تعطیل  اند، و هر آداب و عرفی که آن را منع کرده اند، سنتی که آن را تغییر داده

و هر دلیلی که آن را  اند، ای که آن را باطل ساخته هر شکوایه واند،  اند، و هر بیعتی که آن را شکسته کرده

ای  و هر خزنده اند، و هر مانعی که از آن گذشته اند، ای که آن را بوجود آورده و هر حیله اند، انکار کرده

و  اند، کتمان ساختهکه آن را  و هر شهادتی اند، که به آن پایبند شده بدعتی و هر ،ندا دهارا غلت ند نکه آ

  را لعنت کن!ها  آن ؛اند هر وصیتی که آن را تباه ساخته

را در ها  آنهمۀ  پایان بطوری که لعنتی فراوان و بی را در رازگاه و آشکارگاه لعنت کن؛ها  آن خدایا

ها  آن و کسانی که به سوی ها، آن شدگان و یاران و دوستداران و عاشقان و تسلیم اعوان همۀ  نوردد، و

 و احکام و دستورات کنند، اقتدا میها  آن د، و به کالمزنن را به سینه میها  آن سنگ دفاع ازو گرایش یافته 

  1را مشمول این لعنت قرار بده! کنند، را باور میها  آن

______________________ 
طلبم که  ی اول از الله تعالی و سپس از پیامبرش و سپس از آن اصحاب بزرگوار پوزش می بنده در اینجا در وهله -١

 های دروغینی را ترجمه کنم. خدایا مرا ببخش (مترجم). مجبور شدم چنین روایت
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را آنچنان عذابی ده که اهل آتش بخاطر آن، فریادرسی کنند. آمین ها  آن خدایا: بگو حال (چهار بار)

 یا رب العالمین. 

 : دهند وا میبزرگ شیعه که به این دعا فت مراجع

منظور حسین اثر  –مقبول واقع شده و جدید است  حد  که بی –العوام  ةی تحفدعا در کتاب اردواین 

شش تن از مراجع  و وی خاطرنشان کرده که این دعا، مطابق فتاوای و پس از آن) وارد شده، ۴۲۲(ص 

 : بزرگ شیعیان است

 محسن حکیم  -۱

 ابوالقاسم خوئی  -۲

 روح الله خمینی  -۳

 محمود حسینی شاهرودی  -۴

 مداری  محمد کاظم شریعت -۵

 عالمه علی نقی نقوی.  -۶

وارد شده و در  )۳۰۳(معتبر و مکمل) ص العوام  تحفةو همچنین این دعا در کتابی تحت عنوان (

 : عبارتند ازها  آن بزرگ شیعه است وتن از مراجع  ۹آن آمده که این دعا مطابق با فتوای 

 آیت الله ابوالقاسم خوئی  -۱

 حسین بروجردی  -۲

 محسن حکیم  -۳

 ابوالحسن اصفهانی  -۴

 محمد باقر صاحب قبله  -۵

 محمد ماوی صاحب قبله  -۶

 ظهور حسین صاحب  -۷

 محمد صاحب قبله  -۸

 حسین صاحب قبله  -۹

اش بر احقاق  حسینی مرعشی در حاشیهالدین  آیت الله العظمی سیدشهاب ها، آن عالمة معاصر

سپس بدان که یاران ما شروحی بر این دعا : «گفته است )۱/۳۳۷از نور الله حسینی مرعشی (حق 

و از جمله آنست کتاب ضیاء الخافقین از یکی از علمای شاگرد فاضل  از جمله شرح مذکور، اند، داشته

بن علی  شرح مشحون بالفوائد از مولی عیسی آنستجملۀ  و از »لسان الخواص«قزوینی صاحب 
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ست. و در ا دهته شبصورت دست خط نوشها  این و همه ست،ا دهاردبیلی و او از علمای زمان صفویه بو

فتوا  اند، ن تکیه نمودهآاند و به  هایشان این دعا را ذکر کرده چون مراجع عظام در کتاب: توان گفت کل می

 » د!چسب بیشتر به دل می دادن به این دعا،

یم که دعای فوق در دبعد از آنکه به شما اطالع دا هستند. و عمرمنظور از دو بت قریش، ابوبکر 

از دو بت قریش ها  آن ست، باید بدانی که مقصودا دهمیان شیعیان جایگاه تلقی و قبولی دریافت کر

عبدالقاهر ابوالسعادت اسعدبن ها  آن و دانشمند و شیخباشد.  می و حضرت عمر حضرت ابوبکر

هست،  )۸۵/۲۶۳و بحار االنوار مجلسی ( )۵۵۲المصباح کفعمی (حاشیه ص اساس آنچه که در  بر

اند مانند  و واژگون ساختن آن دو دین را، اشاره به چیزی است که از دین الله تعالی تغییر داده«: گفته

 » تابد. را بر نمیها  آن از آنچه که این مکانها  این اینکه عمر متعه را حرام ساخت، و غیر

صاحب کتاب الذریعه الی تصانیف بزرگ طهرانی  محمد محسن مشهور به آغاها  آن ورخو شیخ و م

یعنی دو بت «الصنمین گفته:  ءذخر العالمین فی شرح دعا ی در رساله طبع نجف) ۱۰/۹( الشیعه

 » باشند. عمر می ن دو بت الت و عزا هستند و مقصود ابوبکر وآکه  ۱۹۲ص  ۸مذکور قریش در ج 

، طبع دوم ۳۲۶العیون (ص  ةملقب به فیض کاشانی در قربن الشاه مرتضی  سنال محمد محم و

سپس شروع کردند به تغییر دادن احکام شرع و بوجود آوردن : گفته است انی)لبندار الکتاب ال ،۱۹۷۹

گاهی خود، و بعضی را بنا به اهداف از پیش تعیین  ها. آن ها در بدعت بعضی از احکام را از روی ناآ

در حقیقت امیر المؤمنین به  تغییر دادند ... و ت،به ایجاد بدعها  آنعالقۀ  بعضی را هم بخاطر ای و شده

مرا شیطانی  :گفت ست و ابوبکر همواره میا دهکردر دعای دو بت قریش اشاره ها  آن از منکراتبعضی 

 نوردد.  است که همواره مرا در می

احمد احسائی ها  آن آید، و طبق آنچه که شیخ باقر مجلسی می مجتهدان شیعه مال ی پس خاتمه

از مراد «: گوید از او نقل کرده، می )۳/۱۸۹( »الكبري ةامعاجل ةالزيار«به شیخ اوحد در شرح  ملقب

 ها بنی امیه و بنی عباس هستند و حزب شیطان پیروان جبت ابوبکر بوده و از طاغوت عمر، و شیطان

 یناراحت و عصبان فیء و فدک و خمس و غیر آن ...و کسانی هستند که از ارث امامت شما و ها  آن

 » باشند. می

گفته  )۸۵/۲۶۸به شیخ االسالم هم ملقب است، در بحار االنوار (ها  آن باقر مجلسی که در نزد مال

روایتی را ذکر  فقطایم. و بلکه در اینجا  آن در کتاب فنن بسط داده جایسپس ما سخن را در  :است
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های آن  ها و قباحت بعضی از زشتی خواند، تا کسی که آن دعا را می ست،ا دهایم که کفعمی وارد کر کرده

 بیاد بیاورد.  –باد ها  آن که لعنت خدا بر آن دو و بر دوستداران –دو را 

ای است و آن اینکه همان عبدالحسین شرف الدین موسوی که شیخ سباعی در  و در اینجا نکته

مؤسسۀ  طبع ،۳۱(ص  »ةالطاهر ةالعتر مآتم فية المجالس الفاخر«در کتابش  از وی دیدن کرد،منزلش 

ی قبر بر رو ) روایت کرده که اوصادق (که از او و امثال او بری است هـ) از جعفر ۱۴۰۰ وفاء بیروت،

به دهم که تو نماز مرا بجا آوردی، و زکات را دادی، و  گواهی می: آنگاه گفت ایستاد، »حسین«جدش 

او  و از الله و رسولش اطاعت کردی، و خالصانه داشتی، امر کردی و از بدی و زشتی بازمعروف و نیکی 

کردی تا وقتی که مرگ سراغت آمد.  با پشتکار و اخالص و احتساب جهادو در راهش  را عبادت کردی،

و لعنت کند  پس خدا لعنت کند قومی که تو را کشتند و لعنت کند خدا جماعتی را که بر تو ظلم کردند،

 .را شنید و از آن خشنود گشتخدا امتی را که این (ماجرا) 

لعنت کدامین امت است، و چه اشخاصی را  این گمراهمنظور دانی  ای برادر مسلماان! آیا می 

کند؟ بر اساس معتقدات روافض امتی که حسین را به قتل رسانده، و امتی که آن را شنیده و بدان  می

در کتابش (شیعه  (محمد تیجانی سماوی)ها  آن و دکتراست. و جماعت همان اهل سنت  خرسند شده

و اگر دلیل  :گوید ست، آنجا که میا دهگشایی کراز این مسئله راز )۳۰۰ص  د،نهمان اهل سنت هست

 روز عاشوراادوارة ی با که دیدگاه اهل سنت و جماعت را در رابطهتنها بر ما الزم است  دیگری بخواهیم،

الن حسین موضعی نسبت به قاتها  آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ... یا اینکه دقت کنیم در اینکه

  ند.کن اتخاذ میبخشانه و در عین حال مددرسانه  خشنودانه و رضایت

الدین با شیخ سباعی که بدیدارش آمده و او را به  و بدین ترتیب واضح است که عبدالحسین شرف

و آن رافضی پست به عالقه و شوق دروغین خود نسبت به  از در تقیه وارد شده،ست، ا دهتقارب فراخوان

ست. و در باطن معتقد به این ا دهتظاهر کر سازی و ایمان و باورش بدان (به عنوان تقیه) نزدیک ی اندیشه

 ست. ا دهل حسین خشنود شقتاست که سباعی از امتی است که به 

و نفرین نیست. با وجود آنکه دلیل برضد و سزا و پاداش آن امت در نزد او چیزی جز لعن 

مرتکبین شفاعت خود را برای  چرا که پیامبر ؛است برخاسته عبدالحسین و روایتی که آن را وارد کرده،

قمی صدوق در ابن بابویه ها  آن ست. شیخا دهذخیره کر –به روایت خود شیعه  –گناهان کبیره از امتش 

: شفاعت من برای ستا دهفرمو طبع تهران) روایت کرده که رسول الله ۱۳۶ص  ،۱خبار ج (عیون األ

 :دهد که الله تعالی به ما خبر می و کتاباهل گناهان کبیره از امتم است. 
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ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

 .»اید شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده«

َُكونُواْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 .]١٤٣البقرة: [ ﴾�َّاِس ٱَوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما رو) قرار چنین شما را امتی برگزیده (و میانه و این«

 » گواه باشد

 امتی ملعون خواهد بود؟!  ای دشمن خدا، چگونه امتش، ،بپس با این حسا

ما شیعه به او کشته شد و این به روایت خود آنان است چنانکه سپس حضرت حسین در اثر خیانت 

ثابت کردیم. پس به آن فصل شیعه همان اهل سنت و جماعت هستند)  (نواصب در نظرآن را در فصل 

 مراجعه کن! 

اهل «: گوید که می )۳۰۲-۳۰۱تیجانی در کتابش (شیعه همان اهل سنت هستند ص  ی و اما گفته

در رابطه با فضیلت این ها  آن و ،دهند گیرند، و آن را بعنوان عید قرار می سنت روز عاشورا را جشن می

 ...» اند  روز احادیثی را وضع کرده

 : جوابش این است

عنوان تقرب به الله تعالی است. و ه روزه گرفتن آن ب دهد، کاری که اهل سنت در این روز انجام می

 : پرسیم ل ما این سؤال را از تو میحا

غم و اندوه است یا روز شادی و  روز سازد، آیا آن روزی که الله تعالی در آن گناهان را پاک می

 سرور؟! 

 ای.  اگر بگوئی آن روز، روز اندوه است در حقیقت خودت خودت را محکوم کرده

این مطلوب و مورد نظر است و این همان روز  روز خوشحالی و سرور است، و اگر بگوئی آن روز،

های  صحیح است که کتابدلیل بر آن احادیث : گوئیم می شورا است. اگر بگویی دلیل بر آن چیست؟اع

  را روایت کردهها  آن معتمد شما بعضی از
ً
شما ابو جعفر طوسی است که در  ی این شیع طائفه اند. مثال

و این محدث و محقق شما محمدبن حسن حر عاملی است که در  ،)۲ج  ۱۳۴(استبصار، ص 

 : نندک فضیلت روزة این روز روایت می سه روایت را در رابطه با ،۳۷۷ص  ،۷ج  »وسائل الشيعة«

روز  ؛عاشورا: ست که علی علیها السالم گفته است: از ابی عبدالله از پدرش روایت اروایت اول

 سازد.  گناهان یک سال را پاک میرا روزه بگیرید چرا که  نهم و دهم (ماه محرم)

 . »روز عاشورا را روزه گرفته است رسول الله«: ابو الحسن نقل است که گفته استاز : دومروایت 
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کفارۀ  عاشورا ی روزه: «ا السالم نقل است که او گفته است: از جعفر از پدرش علیهروایت سوم

 » باشد. گناهان یک سال می

به هدایت نبوی روز عاشورا را روزه عنوان نوعی اقتداء ه به همین خاطر است که اهل سنت ب

  و خیزی، پیروانت به شیون و زاری بر میدر حالی که تو و . گیرد می
ً
 توجه به هیچ نوع (احساس) اصال

سرایی از عمل  (شیون و نوحهفرماید:  نداری که می پیامبر ی پذیری نسبت به این فرموده فرمان

بن بابویه قمی  بن حسین علیشما محمدبن  یناین روایتی است که رئیس محدثجاهلیت است). 

 و در روایتی ازست. ا ده) استخراج کر۲۷۲-۲۷۱ص  ،۲ال یحضره الفقیه ج صدوق در کتاب (فقیه من 

سرائی عمل جاهلیت  شیون و نوحه« :ستا دهآم )۱۰۳-۸۲( »بحار االنوار«شما مجلسی در عالمۀ 

 ». است

 پس نوش جانت این اعمال جاهلیت مآبانه!! 

های شما  طبق خود روایت –روزی که الله تعالی در آن  ی هو مبارک باد بر اهل سنت و جماعت روز

 سازد.  گناهان یک سال را پاک می –

گرامی را به این مسأله جلب کنیم که موضوع این رساله عبارتست از خوانندۀ  الزم است که توجه

نش. نه پاسخ دادن به باطل پیروا در برابر اهل سنت،ها  آن از حقیقت مذهب تشیع و دیدگاهرازگشایی 

صفحه است. از الله تعالی  ۵۰۰ایم که بیشتر از  چرا که ما کتاب دیگری را به این مسأله اختصاص داده

 و آن را محض رضای خود قرار دهد.  آن مسلمانان را فایده رساند، ی هخواهیم که بوسیل می

گرفتن روز شهادت ایشان  جشن و حضرت عمر شهادت بخاطرخوشحالی شیعه 
 را

کشته شدن  کرده و روز رمامی بخاطر کشته شدن حضرت عمر ابراز خوشحالی و سروا دهدوازشیعۀ  

اند که روز کشتن وی رخصتی از طرف الله تعالی  شمارند. بلکه گمان برده وی را بعنوان عید خود بر می

زیادی های  نامو شیعه بر این روز  نویسد، چیزی از گناهان شیعه را بر ایشان نمی که (در آن روز) ،است

  و روز خوشحالی شیعه و ... و ...  روز برکت، گذاشته است از قبیل روز استراحت،

و نیز ست. ا دهروایت کر ،٣٥٥-٣٥١ص  ،٩٥مجلسی، در بحار االنوار ج  ها، آنعالمۀ  این مورد را

از ثواب کشته  تحت عنوان (نور آسمانی) )١١١-١٠٨ص  ،١ج  األنوار النعمانیةنعمت الله جزائری در (

کند بر اینکه شیعه به این دست  کند. و از جمله مواردی که داللت می شدن عمر بن خطاب پرده دری می
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 (تحت ٦ص  ١این است که صاحب کتاب (عقد الدرر فی بقر بطن عمر)ها ایمان دارند،  از روایت

ی علوصف حال سرور هذا الیوم  فيالفصل الرابع «: تحت این عنوان باز کرده ) فصلی٢٠٠٣شمارۀ 

 شوند، سپس وی سرودهایی را که در این روز گفته می »المخلصین ةهو من تمام فرح الشیعالیقین، و

کلمات قصار صاف و خالصی هستند و ها  آن :را چنین توصیف کردهها  آن خودگفتۀ  ذکر کرده، و با

طلوع های آرزوها  از مطلعقبال و شانس و آن این است و قسمتی که خورشید ا انگیز، هایی شوق واژه

ورزیدن گرفت. آن هم با کشته شدن کسی که به الله و نسیم وصال به اتصال در بامداد و غروبگاه  کرد،

که بندگان را فریب داد، و در زمین فساد پدید  ،عمربن خطاب فاجر روز آخرت ایمان ندارد. (یعنی)

آمیخته به مشک  ارواح، های خوشحالی لبریز شد از باده (شراب) قدم آورد، تا روز حشر و جدایی،

 .خوشحالی و به آب صاف شادکامی ... 

به خاطر کشته شدن ها  آن اشعار طویل زیر را که در وصف خوشحالی سپس به دنبال این جمالت،

 ست:ا دهذکر کر )۱۱-۹گفته شده (ص  حضرت عمر

 و 
ً
 یـــوم الـــرواح بـــه هللـــت فرحـــا

 

 مــا فیهــا مــن الســعرالســعیر ونــار  
 

ــــو  ــــادر ال ــــه و غ ــــهالت تبکی  تندب
 

 الغــدر والکفــر ةهــل وال أو مــا بــین  
 

ــــهی ــــی غواتی ــــی ف ــــل بغ ــــه ک  نکب
 

ــن و  ــن ج یقین م ــر ــن الف ــن م ــربم  ش
 

ــح  ــاح ص ــا ص ــهإی ــد فاطم ــذا عی  ن ه
 

ــر  ــن عم ــبطن م ــر ال ــرور ببق ــد الس  عی
 

ـــالل ـــمس الض ـــفت ش ـــه کس ـــوم ب  ی
 

ــرو   ــد ذی نظ ــن فق ــدایع م ــد راع الب  ق
 

ـــی و ـــت آل النب ـــه فرح ـــوم ب ـــنی  م
 

ــدو و أل او   ــع الب ــن جمی ــم م ــره  الحض
 

 وی ضــحیغــیــوم بــه صــالح ابلــیس ال
 

 البشـــربمجمـــع مـــن غـــواه الجـــن و  
 

 و
ّ

 عوانـــه فـــی جمعهـــم فغـــدواأ بـــث
 

 فــی الحــال فــی زمــر ۀزمــر  اقبلــواو  
 

 ذا اجتمعــوا مــن حولــه نعــیإحتــی 
 

 غـــدا نـــاع علـــی عمـــرعلـــیهم و  
 

 و 
ً
 لهـــم قـــائال قـــام فـــیهم خطیبـــا

 

 الفجـــرو الیـــوم مـــات عمـــاد الکفـــر  
 

 مــنالیــوم مــات رئــیس الفســاقین و
 

ــاد األ   ــن وس ــن ج ــالیس م ــن ب ــربم  ش
 

ــوم مــات الــذی قــد کــان یعضــدنی  الی
 

 شــرأمــن علــی البــداع مــن کفــر و 
 

______________________ 
امبو در هند موجود این رساله بصورت دست خط مکتوب شده و هنوز چاپ نشده، و هم اکنون در مکتبه رضا ر« -١

 »است.
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ــوا ــوم الج ــات ق ــوم م ــوانق رالی  متص
 

ــالل و   ــرعــری الض ــی دث ــر ف  صــار الکف
 

ـــوم مـــات شـــیخی فـــی نفـــاق  الی
 

 مفتخـری تـّم  بـه قـدمن یـوم الفخـار و 
 

 ویــاله ویــاله مــن لــی بعــده رجــل
 

ـــل   ـــل ح ـــالحیرأمغی ـــدین ب ـــر ال  م
 

 لــــهفعالــــه و أقــــد کــــان یعجبنــــی 
 

 النکــــر ةبکــــل منکــــر فعــــل غایــــ 
 

 بـــدی عجائـــب کفـــر لـــیس یعقلهـــاأ
 

ــــالیس مــــن األ   ــــرإب  ال کــــل ذی نظ
 

 فیــروز ال شــلت الکفــان منــک لقــد
 

ـــالظفر  ـــت ب ـــد هنی ـــدر ق ـــت غن  قتل
 

ــدو  ــن ع ــرت بط ــتبق ــن نتج ــه م  الل
 

ـــام  ـــدایع بالصمص ـــه الب ـــذکر ةمن  ال
 

ـــ ـــل ز  میت ـــعت ـــل ذااأل  مین ـــس ص  دن
 

 م غیـــــر معبتـــــریئـــــم لأبغـــــی  
 

ـــالکن ـــرت ب ـــوی زظف ـــل الغ ـــی قت  ف

قتلت أول من سـن الخـالف علـی   آل 

 النبی

ـــی و بو  ـــن آذی النب ـــم ـــرض  عته الطه
 

 مــــــــدی األیــــــــام والعصــــــــر
 

 رتدهـل البیـت مـن صـأقتلت فرعون 
 

ـــأخیر ذی القـــدر أةمنـــه الجـــر    فـــی ت
 

ـــوان الف ـــل عن ـــت نعث ـــقتل ـــهس  وق ب
 

ــالل  ــل الض ــر ةعج ــن البق ــوب م  محس
 

ــؤمن بخال ــم ی ــات ل ــن م ــت م ــقتل  هق
 

 و  
ً
ـــقا   فاس

ً
ـــا ـــن یوم ـــم یک ـــردبمز ل  ج

 

ـــدره ـــرار حی ـــد الک ـــن عان ـــت م  قتل
 

ــر و   ــی س ــر ف ــاود الکف ــرو ع ــی جه  ف
 

 مــا العیـــد عیــد ولکـــن یــوم مقتلـــه
 

ـــادت األ   ـــد ع ـــعی ـــی الص  وررواح ف
 

 بـیأو العـدوان غیـر  سـس الجـور،أما 
 

 ســاس مــن ظلــم ســوی عمــرأال بکــر و  
 

ــت و  ــا الجب ــاغوتمثلهم ــا الط ــد فتن  ق
 

یــجــ   مــن حضــرة مــن بــاد ول البر
 

ــال   ض
ً
ــا ــاس و أو  مع  یحهمــاضــال الن

 

ــیلقیان   ــدس ــغ ــی الحش ــقر را ف ــی س  ف
 

 أثالــث القــوم و 
ً
 بــدی فــی الــوری عجبــا

 

 قـــبح الســـیرأوســـار بـــین البرایـــا  
 

 سـالماإل  فـی ةمن فعل الثالث الله  لیإنی إ
 

ـــری   ـــادإو ج ـــوم المع ـــی ی ـــ ل  ریب
 

ـــی أ ـــه رب ـــن الل ـــو م ـــیأرج  ن یبلغن
 

ـــالنظریری اللعأ  ـــین ب ـــا الع ـــین رؤی  ن
 

ــــاینب ــــی لن ــــال النب ــــا ق ــــان کم  ش
 

ــد دفن  ــن بع ــرم ــائر الحف ــی س ــا ف  هم
 

ــــک و  ــــال ش ــــهران ب ــــبهویش  ال ش
 

 مــن ســایر البشــر علــی رؤس المــأل 
 

ــن خ ــذعین م ــی ج ــلبان عل ــویص  بش
 

ــــــک و   ــــــان بالش ــــــرویحرق  ال نک
 



 ٩٩   و تفکیر کردن آنها ش فحش دادن شیعه به صحابه -۱۳

 

 : اشعار ی هترجم

بت الت دار از فرط خوشحالی به وجد آمد و شعله کشید!  آتش زبانهجان سپرد، در روزی که او 

رایی و سوگواری را باقی گذاشت. هر ظالمی، س و کفر پیشگان نوحهگان  لم پیشهو در میان ظکوچ کرد، 

جوید (و همچون او ظلم پیشه  در گمراهی و غوایت او، از او دوری می از هر دو گروه جن و انسان،

عید فاطمه است،  فریاد بزن که این (روز) ای دوست من!کند).  عمل نمی رکند و به آن شوری شو نمی

روزی که بخاطر آن، خورشید گمراهی کسوف کرد، در  عید خوشحالی بخاطر شکافتن شکم عمر!

ست! ا دهرا شگفت زده کر اطر از دست دادن صاحب نظری (همگان)بخحالی که شاهکارهای (او) 

شادکام شدند!  از همه شهرها و روستاها،ها  آن دوستدار آنهمۀ  روزی که بخاطر آن اهل بیت پیامبر و

باید جمع شوند. و ابلیس گمراهی در چاشتگاه فریاد زد که همه گمراهان جن و انسان  روزی که در آن،

تا جائی مالقات کردند. ها  آن دسته به دسته باهم ها  آن فرستاد وها  آن ود را در میانیاران و همدستان خ

 سرایی نمود!  و بخاطر عمر، دست به نوحه بر سر آنان شیون و زاری کرد، که همه در نزد او جمع شدند،

امروز رئیس  مرد!امروز ستون کفر و گناه : گفتها  آن م یک سخنور ایستاد و بهدر مقاها  آن و در میان

  مرد! بود، های جن و انس کسی که رهبر ابلیسفاسقان و 

خواه! امروز  ی کفرآمیز و شرارتها و شاه کارها من بود بر بدعترد آن کسی که پشتیبان امروز مُ 

امروز و پشت کمر گمراهی درهم شکست و کفر به سوی نابودی پیش رفت.  جماعت ستم پیشه مرد،

او،  شد. وای بر به من هم افتخار می شد، مرد. و از روزی که به او افتخار می نفاق، ی استادم در زمینه

 بعد از او دیگر چه مردی خواهم داشت که شئونات دینی را با نیرنگ و حیله حل و فصل کند!  وای بر او!

یت قباحت را به نهاها  آن داد، . او هر کار منکری که انجام میپسندیم افعال و اعمال وی را بسی می

ها فقط برای  که از میان شیطان هایی را ظاهر کرد، در زمینه کفر عجایب و شگفتید! رسان می

قابل فهم بود! فیروز، کفن از دست تو شل نشد، در واقع غندر را کشتی و به پیروزی  نظران! صاحب

کسی که با شمشیری محکم شکم دشمن الله را از هم دریدی  گرفتی! دست یافتی و بخاطر آن آفرین باد

شناخته ی یبدخوو و تناوری  یکسی که به ستمگر (عجیبی) سر زده بود! ها و شاهکارهای! از او بدعت

فاقد ارزش است. در کشتن آن گمراه و کسی  مادرش هم بدکاره بوده، و معروف به فرومایگی است!شده 

کشتی اولین کسی را که مخالفت با اهل  !ذیت نمود، به گنجی دست یافتیو اهل بیتش را ا که پیامبر

 ریزی کرد!  بیت پیامبر را در طول ایام و روزگاران پی



 فرار از چاله    ١٠٠

د. آن توانا ش همان کسی که گستاخانه باعث به تأخیر افتادن (والیت) تو فرعون اهل بیت را کشتی،

 د. ش میگمراهی محسوب  ی سالهگوکسی که عنوان فسق و آن نعثل (پیرمرد خرف) را کشتی؛ 

 و کسی که فاسق بود و حتی یک روز هم باز داشته نشد.  کسی را کشتی که به خالقش ایمان نیاورد،

مراوده کرد. کسی را کشتی که با حیدر کرار به لجاجت و خصومت برخاست و کفر را در پیدا و نهان 

 ها بازگشتند!  روح ما به سیماها و چهرهآن عید، عید نیست، اما روز کشتنش عید است که بخاطر آن 

 غیر از ابوبکر و عمر کسی سنگ بنای ستم و تجاوز و ظلم را بنا ننهاد!! 

جبت و طاغوت هستند که بیشتر مردم خوب و نیکوکار شهرها و روستاها را فریب منزلۀ  بهآنها 

 که فردا بزودی در هنگام حشر،ا ه آن وای بر دادند. هر دو با هم گمراه شدند و مردم را هم گمراه کردند،

 در زمینه تقوا (به اصطالح)(عثمان) ها  آن و سومین نفر افکنده خواهند شد ای از جهنم) در سقر (طبقه

  ها را پیاده کرد! بدترین سیرهو در بین نیکوکاران ها از خود نشان داد،  شگفتی

ها  آن برم. و تا روز قیامت هم کارهای میمن از کار این سه نفر که با نام اسالم کردند، به خدا پناه 

  دیده خواهد شد!

بعد  – که چنانکه پیامبر گفته است –خودم ببینم های  خواهم که آن دو لعنتی را با چشم از خدا می

قبرشان شکافته شود و در مألعام قاطعانه رسوا شوند. و بر روی دو چوب به دار آویخته شوند  دفنشان،از 

 سوزانده شوند!!  و قاطعانه و بدون هیچ انکاری،



 
 
 

 نت سچهارگانه اهل  ی طعن زدن شیعیان به ائمه -۱۴

ه، به ائمه چهارگانه اهل سنت (ابوحنیف اصطالح احترام و محبت خود را نسبتوقتی که شیعه به 

 از باب تقیه است.  دارند، مالک و احمدبن حنبل) ابراز می شافعی،
ً
 واقعی نیست و صرفا

بن مهران و او هم از امام  از سماعه تهران) ۱/۵۸کلینی در کافی ( در اسالمشخص مورد اعتماد آنان 

: ... اگر نزد شما آمد آنچه که کرده که او گفته استالحسن موسی روایت  (امام هفتم)معصومشان 

سپس (مواظب دهانتان باشید)  دانید به سراغ شما آمد، دانید، آن را تأیید کنید و اگر آنچه را که نمی می

و همچنین » گویم و صحابه گفتند علی گفت و من می: «گفت خدا لعنت کند ابو حنیفه را که می: گفت

  ست.ا دهاین روایت را ذکر کر  طبع بیروت) ١٨/٢٣( وسائل الشیعةحر عاملی در ها  آن محدث
 ة(اختیار معرفدر علم جرح و تعدیل، محمدبن عمرو کشی در کتابش ها  آن و همچنین رئیس

خارجه روایت کرده که او بن  از هارون ایران)طبع مشهد  ،۱۴۹لرجال المعروف برجال الکشی ص ا

 :با این آیهدر ارتباط : گفته است

ِينَ ٱ﴿  .]٨٢األنعام: [ ﴾َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ  �َّ
 .»کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند«

اند. و در  حنیفه و زراره آن را واجب ساختهاز او سوال کردم، گفت: این همان چیزی است که ابو

ِينَ ٱ﴿: بدالله روایت است که او گفته است: گفتمبصیر از ابی ع روایتی که از ابی ْ َولَۡم يَلۡبُِسوٓاْ  �َّ َءاَمنُوا
بخدا آن چیزی : گفت : آن چیست؟گفتم خدا من و تو را از این ظلم پناه دهد!: گفت ﴾إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ 

آیا زنا هم تحت الشعاع آن : ال است. گفتمو این تنها یک مثاند.  حنیفه بوجود آوردهزراره و ابواست که 

و در رجال  ]۱۴۵تفاوت دارد). [رجال الکشی ص  : زنا گناه است (و با شرکگفت گیرد؟! قرار می

ِينَ ٱ﴿: از ابو بصیر نقل است که: به ابو عبدالله گفتم )۱۴۶الکشی (ص  ْ إِيَ�ٰنَُهم  �َّ ْ َولَۡم يَلۡبُِسوٓا َءاَمنُوا
: خدا تو و مرا از آن ظلم پناه گفت.» کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند« ﴾بُِظۡل�ٍ 

و در اند.  حنیفه و یارانش و زراره و یارانش بدان تمایل یافتهبو بصیر! آن ظلم چیزی است که ابودهد ای ا

حنیفه نقل چاپ اصفهان، از ابو )۶/۴قهبائی (» مجمع الرجال«و در کتاب  )۱۸۷همان کتاب (ص 
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ای ابا جعفر امامت  جعفربن محمد فوت کرده بود)است که او به مؤمن طاق گفت (در حالی که 

 اما امام تو تا روز قیامت از مهلت داده شدگان است (یعنی شیطان است). : ابو جعفر گفت ست!ا دهمر

است که جابر جعفی یک روز بر  ۱۹۰ص  چنانکه در کتاب (رجال الکشی)اند  و شیعه روایت کرده

آن چیز : ام. او گفت شنیده و حنیفه به او گفت: چیزی از شما جماعت شیعهآنگاه اب حنیفه وارد شد،ابو

شکنید برای  دست چپش را می به من خبر رسیده که وقتی یک نفر از شماها بمیرد، :چیست؟! گفت

شما ای دربارۀ  امااند.  : ای نعمان بر ما دروغ گفتهاو گفت اعمالش به دست راستش داده شود،نامۀ  آنکه

ای از  و کوزه ،زنید ای به مقعدش می به من خبر رسیده که اگر یکی از شما بمیرد، ضربه جئهجماعت مر

هم بر ما و هم بر شما دروغ : ابو حنیفه گفتشود. آن گاه تا در روز قیامت تشنه نریزید!!  آب در آن می

 اند!  گفته
: گفته است طبع ایران) ۱۳۵ص  اند محمد رضی رضوی در کتابش (بر شیعه دروغ گفتهها  آن و شیخ

 بری که نماز از دین الله نیست؟!  خدا تو را زشت گرداند ابو حنیفه! چگونه گمان می

خواهی اهل  و سنتخواهی  و اگر مدعیان اسالم: گوید می )۲۷۹و همین آقا در همان کتاب (ص 

حنیفه ابوکردند، و از افراد منحرف سنی و همچون  پیروی میها  آن به یقین از داشتند، بیت را دوست می

 گرفتند.  احکام دینشان را بر نمی و شافعی و مالک و ابن حنبل،

: من گوید طبع هشتم بیروت می ۳۴۷ص  »داستان پیامبران«در کتابش و سیدنعمت الله جزائری 

کند از جمله بطالن عبادت مخالفان زیرا  دری میاین مسئله در ارتباط با شئون فراوانی پرده  م:گوی می

و طاعات زیادی و عبادات  اند، و زکات داده اند، کرده حجو  اند، اند و نماز خوانده گرفته هروزها  آن گرچه

از دری که الله تعالی دستور به وارد شدن از آن اما  اند، یگران هم پیشی جستهاند و حتی بر د را انجام داده

هایی میان خود و میان  ها و دروازه را بسان واسطهاند ... و مذاهب چهارگانه  وارد نشده ست،ا دهدا

ها و  ز قیاساآن احکام را ها  آن در حالی کهاند  گرفتهها  آن اند. و احکام خود را از پروردگارشان قرار داده

و گرویدگان به آن را نهی کرده، ها  آن اخذ کردن احکام ازو اجتهاداتی که الله تعالی از  استنباطات و آراء

 اند.  ست، بر گرفتها دهمورد طعن قرار دا

اساس  های خود را بر و نسل این همان چیزی است که از نه قلب به آن معتقد هستند، :گویم من می

شیعه بر ضد نهفتۀ  آید و شسته و رفته از عدوات دکتر تیجانی میها  آن پس شیخدهند.  آن پرورش می

کتابش (سپس هدایت کند. وی در  را به عنوان نواصب معرفی میها  آن و گشاید، سخن باز میها  سنی

اختالف ها  آن بسا که مذاهب اربعه در«: گوید می طبع مؤسسه فکر بیروت لبنان) ۱۲۷ص  –شدم 

 » هستند. از طرف خدا و از طرف پیامبرها  آن توان گفت که دارد، در نتیجه نمی فراوانی وجود



 ١٠٣   طعن زدن شیعیان  به ائمه ی چهارگانه اهل سنت -۱۴

ست و خود آقای ا دهاین کتاب را به چند زبان چاپ کر ،دو جالب آنکه مجمع علمی شیعی هن

به این مسئله اذعان  )۱۹۹۲چاپ اول بیروت  ،۱۱ص  –تیجانی در کتابش (فاسألوا اهل الذکر 

چگونه تعجب نکنیم از  :گوید یعه همان اهل سنت هستند) میکتابش (ش ۸۴صفحۀ  و درست. ا دهکر

 حنفی،مالکی، های هستند؛  برند اهل سنت و جماعت هستند در حالی که جماعت کسانی گمان می

: گوید همان کتاب می ۱۰۴صفحۀ  و درکه با یکدیگر در احکام فقهی اختالف دارند شافعی و حنبلی 

را ها  آن را بوجود آوردند، وها  آن های حاکمه فهمیم که چگونه آن مذاهبی که قدرت و بدین ترتیب می«

: آنچه که در این گوید می ۱۰۹صفحۀ  و در »انتشار یافتند؟! مذاهب اهل سنت و جماعت نامیدند،

اربعة اهل سنت و جماعت بحث برای ما مهم است این است که با دالیل روشن بیان کنیم که مذاهب 

: گوید می »۸۸«صفحۀ  و درست. ا دهرا پدید آورها  آن مذاهبی هستند که سیاست و (حکومت)همان 

ل به رأی در مقابل ماساس قیاس و ع بینیم که مذهبی بوجود آورده که بر پس این ابو حنیفه است ... می«

ست ا دهوربینیم که مذهبی را در اسالم بوجود آ نصوص روشن استوار است ... و این مالک است ... می

بینیم  بدینسان می: گوید می» ۹۳«صفحۀ  و در» ... و این شافعی است ... و این احمدبن حنبل است.

بعد از مرگش، این است که ابو یوسف و شیبانی که از پیروان ابو حنیفه و  مذهب ابوحنیفهکه سبب انشار 

عباسی،  ی خلیفه ترین افراد به هارون الرشید، ترین شاگردان او بودند، در عین حال از نزدیک از مخلص

 اند. به فرمانراوایش و تأیید کردن وی و یاری دادن وی داشته تنقش بسزایی در روند تثبیها  آن بودند.

کرد.  منصب قضاوت و فتوا نمیدار  کسی را عهده جز با موافقت آن دو،ران،  همین خاطر آن هارون هوس

در نتیجه ابو حنیفه به بزرگترین علما تبدیل گشت و مذهبش به بزرگترین مذاهب فقهی مورد پیروی قرار 

عنوان زندیق محسوب ه باو را کافر دانسته و او را  اش، گرفته مبدل شد به رغم اینکه علمای هم دوره

بار دیگر برای ما، با دالیل واضح و انکارناپذیر ها  اینهمۀ  و با: گوید می ۱۲۵صفحۀ  اند. و در کرده

امامیه تنها اهل سنت حقیقی نبوی هستند!! و اهل سنت و جماعت از رهبران و شیعۀ  شود که روشن می

و کورکورانه قدم بر ها تنها باقی مانده،  اند در نتیجه راه را گم کرده، در تاریکی بزرگان خود اطاعت کرده

ها  آن و دست آخر در وادی طغیان توسط غرق شده، ها در دریای کفر نعمتتوسط آن رهبران  دارند و می

های اهل سنت و جماعت و  گروههمۀ  گوئیم که : به او میگوید می ۱۶۸صفحۀ  و دراند!!  هالک شده

اند و  سر خود انداختهآن را در پشت  با سنت صریح نبوی به مخالفت برخاسته، ها، آن پیشوایان

 اند.  داوطلبانه و بطور عمدی آن را وا نهاده
با بیشتر قسمت ها  آن تهمت زده و گفته است که جناب تیجانی به اهل سنت ۲۸۷صفحۀ  و در

دچار تشنج شده و گمان برده که اهل سنت با اند. بلکه همین آقا  های نبوی به مخالفت برخاسته سنت
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تواند  بنابراین دعوت کردن به نزدیک شدن با اهل سنت چه معنایی می اند! تعالیم اسالم مخالفت کرده

  ین نگاهی خصمانه نسبت به ما دارند؟!چنها  آن داشته باشد در حالی که

کنند که خود  های اسالمی دیدن می از بسیاری از سرزمینها  آن پس چرا علمای: گویم و من می

 همین تیجانی یکی از آنهاست؟! 

گاه شدی، چه از ورای  این همان تقیه: جواب آن ای است که در فصلی جداگانه از این کتاب از آن آ

  !را انشار دهندمذهب خود خواهند  می

گاه کردیم،  ادبی و بی همین تیجانی که شما را از بی شرمی و وقاحت وی نسبت به علمای اسالم آ

علمای  وقتی از بمبئی هند دیدن بعمل آورد، کند. چه، پرست رنگ عوض می آفتاببینیم که همچون  می

او هم گوئی اهل تشیع را به رخش کشیدند و (در این باره از او توضیح خواستند)  اهل سنت اباطیل و یاوه

: بترسید از خدا ای برادرانم چرا که خدای ما و پیامبر ما و گفت میها  آن گوش داد در حالی که بهها  آن به

به این موضوع اذعان  ،)۱۲لذکر ص هل األوا سأقبلة ما یکی است. چنانکه خود وی در کتابش (فا

 ست. ا دهکر

دربارۀ  : چگونه اینان برادر جناب تیجانی خواهند شد در حالی که او هر چه که توانستهگویم می

ای که آن را  نیست. پس به نامه آری، این چیزی جز مکر و حقه و بغض و زرنگی! گفته است؟!ها  آن

: ستا دهدرج کر )۱۴خطاب به شیخ ابو الحسن ندوی نوشته و آن را در کتابش (فسألوا اهل الذکر ص 

خوانم چرا که شما از کسانی هستید که الله تعالی  فرا می ا را به نشستی مخلصانه و آشکاراشم«

 » کنید. منطقه با نام اسالم صحبت می گذاشته مادامی که شما در آنها  آنعهدۀ  مسئولیت را به
گذارد در حالیکه وی در نظر  ندوی می ی را به عهده چگونه الله مسئولیت (دعوت): گوئیم می

و او از جمله ست. ا دهرا بوجود آورتیجانی ناصبی است که به مذهبی گرویده که سیاست آن مذهب 

اند بنا به حد  راه را بر او گم کردهها  آن نتیجهکسانی است که از رهبرانش و بزرگانش اطاعت کرده، و در 

 سخن آقای تیجانی؟! 

چه  زنند، از آن دم میها  آن های دور و دراز جهت اتحاد اهل سنت و اهل تشیع که پس این دعوت

: معنایی جز انتشار دادن مذهب تشیع در میان عوام اهل سنت ندارد. چنانکه در معنایی دارد؟! جواب

گاه خواهیم شد. این هدف  از فراخوانی به سوی نزدیکها  آن فصل هدف سازی، از این کتاب، از آن آ

 کند، دری می ها و مباحثی که از اعتقادات باطل شیعه پرده کند که نوشته پیدا می تحقق،جامۀ  تنها زمانی

وی آب شیعیان را رپتۀ  یعنیگردد  متوقف شود. به همین خاطر وقتی که کتابی در این زمینه هویدا می

  می اندازد، می
ً
ها او این جور مسائل، به  : این جور کتابگویند آن را انکار کرده، می بینیم که شدیدا
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های  آیند و به بهترین میها  آن اما اینکهنماید.  را از هم جدا میها  آن زند، و وحدت مسلمانان لطمه می

ه هو در معتقدات اهل سنت شب د،برن زنند، و حتی قرآن را هم زیر سوال می امت اسالمی طعنه می

را وارد ها  آن کنند و از فقر و جهالت افراد ضعیف و نادان اهل سنت سوء استفاده کرده، پراکنی می

کند و صفوف  امامیه وحدت مسلمانان را تهدید نمی ی ائفهطاین  در نظر نمایند؛ مذهب اهل تشیع می

 سازد، و سخن تیجانی از ما دور نیست!!  مسلمانان را پراکنده نمی
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  †پیامبرانهمۀ  بر هناگ دوازدهدادن ائمه یل ض: تفاول
 کنند. پس اهل بیت که نگاه نمیها  آن به کنیم، ها به اهل بیت نگاه می آنچنان که ما سنیشیعیان 

حتی بر  راها  آن چرا که همان دوازده امام هستند؛ خوانند، فرا میها  آن مردم را به پیروی کردن ازها  آن

  !!دهند هم تفضیل و برتری می علیهم السالم را بر پیامبرانها  آن ،بلی دهند! پیامبران هم تفضیل می

در کتابش (شیعه از نظر عقاید  که همان سیدامیر محمد کاظمی قزوینی است،ها  آن یکی از مشایخ

 » اهل بیت علیهم السالم از انبیاء هم برتر هستند. ی هائم: «گوید می طبع دوم، )۷۳و احکامشان ص 

 ۴۶در کتابش (الیقین ص  ،سیدعبدالحسین دستغیب که یکی از همدستان خمینی استو آیت الله 

به استثنای  –پیامبران همۀ  ا ازی م گانه ائمه دوازده« :گوید میم)  ۱۹۸۹بیروت، لبنان  طبع دارالتعارف،

بیشتر ها  آن های این امر این است که یقین و باور برتر هستند. و شاید یکی از علت - خاتم پیامبران

  »است!!

منشورات مکتب اسالمی  ،۵۲و نظیر آن دو، خمینی است که در کتابش (حکومت اسالمی ص 

رب و قدارای آنچنان مقامی هستند که حتی فرشتگان مها  آن کبری) چنین نظری دارد و معتقد است که

اند. و  ی را نقل کردهفکر اهل سنت عبارت ومرسند! و چندین نویسنده و  پیامبران مرسل هم بدان نمی

به صدوق ملقب است، در ها  آن بن حسین قمی که در نزد شیخ شیعیان محمدبن علیها  این قبل از

چنین  محمدبن حسن حر عاملی در کتاب (الفصول المهمه)ها  آن و شیخ کتاب (عیون اخبار الرضا)

ای بلند و خالفتی تکوینی  مقامی مورد ستایش و مرتبه: رت خمینی استخود عباو این ست. ا دهنظر دا

او سر تسلیم فرود سیطرۀ  ذرات هستی در برابر والیت و قدرت وهمۀ  به امام اختصاص دارد که

ما دارای مقامی هستند که هیچ فرشتة  ی ا این است که ائمهم  آورند. و یکی از ضروریات مذهب  می

  رسند. مقربی و هیچ پیامبر مرسلی بدان نمی

 در حالی که به بیان برتری میان انبیاء ،)۱ج  ،۲۱-۲۰ص  األنوار النعامنيةجزائری در (و نعمت الله 

بدلیل اخبار متواتر بر  ابدان که هیچ اختالفی در این نیست که پیامبر م :گوید می پردازد، و ائمه می

 سالم آیا بر انبیاءولی اختالف در این است که آیا امیر المؤمنین و ائمه طاهر علیهم ال ائمه برتری دارد،

 برتری دارند یا نه؟! 



 فرار از چاله    ١٠٨

برتر هستند. بعضی  –عزم والبه استثنای پیامبران اول –از باقی پیامبران ها  آن :گروهی گفته است

ین بر این اعتقاد هستند که ائمه بر پیامبران هستند. ها  آن بین تدیگر قایل به مساوا و اکثر متأخر

  و البته که صواب هم همین است.برتری دارند ها  آن اولوالعزم و غیر

 ،۲العقول ج  ةمحمد باقر مجلسی در کتابش (مرآ ها، آن و همچنین آخرین مجتهد شیعی در نزد

 -پیامبران همۀ  از (یعنی ائمه)ها  آن :گفته است، )المحدث، باب الفرق بین الرسول والنبی و۲۹۰ص 

  !و بزرگتر هستند رتبر –ا که درود و سالم خدا بر او باد م به استثنای پیامبر

. این کتاب تألیف هست )لی مستحقی التقدیمإکتاب صراط المستقیم مقابل من (و هم اکنون در 

بن یونس عاملی نباطی بیاضی است که  العابدین ابو محمد علی زینها  آن گو و شیخ عالمه و سخن

عزیز را از خوانندۀ  از آنکه شما و قبلمحمد باقر بهبودی آن را تصحیح کرده و بر آن حاشیه نوشته است. 

گاه سازیم، ستایش و ثنای یکی از مراجعه شیعه کنونی یعنی آیت الله  محتویات پوچ و باطل آن آ

ریاض بیوگرافی که آن را (الدین حسینی مرعشی نجفی را بر نباطی، در قالب یک  ابوالمعالی شهاب

برای شما  ای برای کتابی است، مچون مقدمهست و ها دهنام نها )يالبیاض ةالعالم ةترجم يف ياألفاح

 : کنیم نقل می

بایستی آن را در  بطوری که می ام، چیزهایی که در این زمینه دیدهگوید: از جمله بهترین  مرعشی می

محقق و عالمۀ  )لی مستحقی التقدیمإصراط المستقیم الشمار اول و صف مقدم حساب کنیم، کتاب (

نباطی بیاضی است که خدا  بن یونس عاملی العابدین ابو محمد علی زینسخنگو و نویسنده جناب شیخ 

سوگند که آن کتاب خودم  ناو را فراوان سازد! ... و به جاو مفتخرسازی  فرهیختگیش را خجسته بدارد،

اب شافعی از سیدمان ت: بعد از کاست و عالمه صاحب روضات گفته استعجیب  در موضوع خودش،

 ست. ا دهام. بلکه بنا به چندین دلیل آن را بر آن ترجیح دا ر آن را ندیدهمرتضی علم الهدی، نظی

شود  میوقتی که گفته  دهند، بعضی از برادران ما که نسبت به شیعیان نرمش به خرج می: گویم می

شوند.  عصبانی می اند، هایی هستند که به اسالم نسبت داده شده ترین گروه دروغ )وافضر( شیعیانکه 

 طبع اول مکتب حیدریه، انتشار یافته از طرف ١/٢٠صراط المستقیم ج (العابدین بیاضی در کتابش  زین

فضائل دربارۀ  های فراوانی را بن انس روایت امام مالک: گوید می مکتب مرتضویه احیای آثار جعفریه)

 اد. د حضرت علی را بر پیامبران هم تفضیل و برتری می ست و او،ا دهحضرت علی نقل کر

 داد؟!!  می یبرتر اولوالعزمبن انس علی را بر پیامبران  مالکخدا! پس آیا ای بندگان 
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کند و  خودشان را ذکر می های را توسط بیشتر شیخ اولوالعزمن اپس برتری دادن علی بر پیامبر

  شیوخپس اکثر  گردند، اهل دنیا از خالفتش منتفع میهمۀ  چون ریاست علی عمومی بود. و: گوید می

  دهند. ا، او را بر پیامبر اولوالعزم تفضیل میم

اند بر اینکه ائمه از انبیاء  شیعیان متفق ست؟!!ا دهمنتفع گردی اهل دنیا از خالفت علیهمۀ  پس آیا

حتی بر انبیاء اوالوالعزم هم  راها  آن روافضبرتر هستند. البته تعدادی از  –  به استثنای اوالوالعزم –

دهند. و اما به نسبت عصر زین  می یبرترها  آن ای هم پیامبران اوالوالعزم را بر دهند و عده میتفضیل 

 اعالم می
ً
که ائمه از همه دارند  العابدین نباطی اکثریت بر رأی اول است و اما امروز اکثریت صراحتا

ی را نقل کردیم و بعضها  آن برتر هستند چنانکه گذشت و اما از اقوال –جز حضرت محمد  –پیامبران 

 کند.  این تقیه را انکار میتوجهی نداریم به آن کسی که 

الله : گوید با جماعتی از پیامبران، می مساوات امیرالمؤمنیندربارۀ  )۱/۱۰۱و نباطی در کتاب فوق (

 :در این قول خدا مشهود است تعالی بخاطر دعای موسی قومی را زنده کرد (چنانکه)

 .]٥٦البقرة: [ ﴾٥٦ّمِۢن َ�ۡعِد َمۡوتُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰ�م ﴿
 » کردیم تا سپاسگزاری نمایید.(با این حال) شما را پس از مرگتان دوباره زنده «

نوح و برای او جمجمه بن  و برای علی، اهل کهف را زنده کرد. و روایت شده که برای او، سام

ها بر علی سالم کردند و  : و ماهیگوید می )۱/۱۰۲د. و بیاضی (را زنده کر لندی (پادشاه حبشه)ج

 و اجنه قرار دارد.  ها او را بعنوان امام انسان خداوند،

و  شک و تردید نقل کرد (روایت شده)صیغۀ  او کمی قبل زنده کردن او سام را با دقت کن!: گویم می

زند. و آیت  های اغراق و افراط دست و پا می سختیبراستی که او در کند.  در اینجا با صیغه جزم نقل می

در شام ها  آن با این مرد موافق است و مجتهد دارد، الله مرعشی که هیچ ساکتی را به حرکت وا نمی

 :گوید آن کتاب و مؤلفش را توصیف کرده می –از مقدمه است  ۹صفحۀ  چنانکه در –محسن االمین 

 داللت بر فضیلت مؤلفش دارد.  که این کتاب،

چه جوابی  اند، ای از افراط و تندروی خود کاسته گویند متأخران شیعه تا اندازه پس کسانی که می

اش چیزی  و از تشیع جز پوسته ست،ا دهخور نادان و فریب دارند که بدهند؟! هر کس این را بگوید،

 داند اگر آن را هم بداند!!  نمی

موسی و عیسی : به او گفتند –یعنی علی  –: یارانش گوید ) می۱/۱۰۵بیاضی در صراطش ( و

دهی تا به آن اطمینان یابیم؟! آنگاه آن  مینچرا چیزی را به ما نشان  ،دادند نشان می معجزات را به مردم
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سحر بودند و دو ها  آن نشان داد و اکثرها  آن هایی را در یک طرف و آتشی را در یک طرف به حضرت باغ

کافر ها  آن نشان داد، یکی ازها  آن های مسجد کوفه را که یاقوت بودند به ثابت ماندند آنگاه سنگریزهنفر 

 شد، و دیگری باقی ماند. 

و زنی با هم دعوا  خارجییک نفر  :کتاب صراط المستقیم گفته استو در همان جای ذکر شده در 

شو! پس ناگهان دید که سرش، سگ ساکت : ، آن گاه علی گفتصدایش باال رفت خارجیکردند. آن 

 ست!! ا دهش

 فصل بیست و سوم در اینکه وی (علی): «) گفته است۱/۲۴۱در کتاب مذکورش (و بیاضی شیعی 

: گفته است )۱/۱۰۵( یو بیاض .احد و چاه تعطیل شده و حسنه و پدر ائمه استقل هو الله  ی منزلهبه 

آن مرد برخاست در حالی که آن گاه نی مخزوم را که دوست او بود زنده کرد. بطایفۀ  علی مردی از

آیا : ر ما)! آنگاه علی به او گفتوان هستم سریعنی بله بله قربان (گوش بفرم (وینه وینه بینا ال) :گفت می

تبدیل  والیت فالن و فالن مردم در نتیجه زبانم به زبان اهل آتش ا من برم، اا: چرگفتتو عرب نیستی؟! 

 » شد.

و شیعه از فالن و  و حضرت عمر بدیهی است که فالن و فالن یعنی حضرت ابوبکر: گویم می

در وقتی که از حالت و نام تا اهل سنت ند، هبخواکه  ییها ناماند برای جابجائی فالن الگویی ساخته 

و بیاضی شناسد.  و گرنه شیعه خود فالن و فالنی را می ،گمراه شوند کنند، فالن و فالن سؤال می

آن گاه فرات آشفته شد و  با فرات صحبت کرد،گشت،  بازوقتی که از جنگ صفین : گفته است )۱/۱۰۷(

از  کرد. و در روایتی از صادق، گفت و به خالفت وی اقرار می د که شهادتین مینمردم صدای آن را شنید

های آن بر او  شد و ماهی هدر نتیجه شکافت زد، آنهم السالم نقل است که علی با چوبی به پدرانش علی

 .ت استجحند که او سالم کردند و برای او اقرار کرد

ست، این ا دهی آن آم مجتهدان بزرگ شیعه که چنانکه در مقدمهامین است یکی از و این محسن  

کند. و این محسن االمین همان کسی است  تدالل میستاید و از آن به فضیلت مؤلفش اس کتاب را می

آید که هم کیشان  صدد بر می کند و در از شیعه دفاع می )األوهامبني احلقايق و ةالشيعدر کتابش ( که

 تبرئه سازد. شود، نسبت داده میها  آن آنچه که بههمۀ  خود را از خرافات و

  پرست رنگ عوض کنند!! که همچون آفتابسازد  را وادار میها  آن تقیهپس نگاه کن که چگونه 

آن را  ،آوری کرد ست که او وقتی که قرآن را جمعا ده: و در روایت ابوذر آمگوید می )۳/۵اضی (و بی

را در آن دید پس آن را رد کردند و باز پس  های خودشان ییبسوی ابوبکر آورد. آنگاه ابوبکر رسوا
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: پس اگر آن را خارج آوری کنند. زید گفت آن را جمعفرستادند و عمر به زیدبن ثابت دستور داد که غیر 

کاری کند اما او از  علی فرستاد تا همراه او، آن را دستشود. به همین خاطر دنبال  کارم باطل می کنم،

  .که این ماجرا مشهور است کشتن او را بر دستان خالد کشیدند ی این کار امتناع کرد، در نتیجه نقشه

د که شیعه به قرآنی که در میان مسلمانان متداول است، اعتقاد ندارد. و در کن این روایت ثابت می

را فراوانی را ذکر خواهیم کرد که این مسأله های  روایت آورد) فصل (مهدی شیعه قرآن کامل را می

 کنند.  قاطعانه تأیید می

حضرت علی به مردی : وارد کرده که عبارت آن چنین است )۱/۱۰۵و بیاضی روایت نادری را در (

از چه : ست. آن مرد گفتا دهیلی را حمل کراین مرد یک اسرائ :گفت سگی را حمل کرده بود، هولتکه 

علی گفت: در روز پنج شنبه این فرد خواهد مرد. آنگاه در آن روز آنگاه وقت توله سگ اسرائیلی شده؟! 

و ناگهان آن مرد از قبر  حضرت علی با پاهایش به قبرش لگد زد،مرد و در همان روز دفن شد. آن گاه 

لش را قبول ندارد. همچون کسی است که الله و رسوبرخاست و گفت: کسی که علی را قبول ندارد، 

 آنگاه آن مرد به قبرش باز گشت و قبر بر او بسته شد.  گرد! رت باز: به قبآنگاه علی گفت

ست و مرعشی ا دههایی است که جناب نباطی آن را ذکر کر گویی اباطیل و یاوهجملۀ  این: گویم می

های از این  روایت را و سایر روایتدهد که خود وی هم این  ست و این نشان میا دههم آن را انکار نکر

 ست، قبول دارد. ا دهنداها  آندربارۀ  یحتوضیح و شردست را که 

 بودن ائمه در نزد شیعه  معصوم: دوم
ما معتقدیم که امام : گوید بیروت، می –دارالصفوه  ٩١محمدرضا مظهر در کتابش عقائد امامیه ص 

هستند که ظاهر هایی  آن آمیز چه و کارهای فاحشه ایلرذهمۀ  که ازاست پیامبر است، لذا واجب مانند 

 معصوم باشند، –به عمد یا به سهو  –که نهان هستند از همان سن کودکی تا دوران مرگ هایی  آن و چه

 معصوم باشد. چنانکه واجب است که از اشتباه و خطا و نسیان (فراموش) 

نهی منزلۀ  هب ها، آن فرمان الله است و نهی ها، آن بلکه معتقدیم که فرمان: گوید و همچنین می

همچون ها  آن و نافرمانی کردن از طاعت کردن از اوست، بمثابۀ ها، آن طاعت کردن از اوست و

 ها، آن دوست داشتن اوست، و دشمنی کردن با ها، آن و دوست داشتن ست!او انافرمانی کردن از 

را نپذیرد ها  آن پاسخ منفی دهیم. و کسی کهها  آن دشمنی کردن با خداست. و درست نیست که به

 و کسی که رو دست رسول خدا بلند شود، و دست رسول خدا بلند شده،رهمچون کسی است که 

 ست. ا دههمچون کسی است رو دست الله تعالی بلند ش
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ی که ائمه به نصبما معتقدیم مقام و م« :گوید می ،٩١و خمینی در کتابش حکومت اسالمی ص 

ها  آندربارۀ  تی راغفلای که سهو یا  که ائمه چرا ت؛محفوظ اسها  آن اند، همچنان برای بخشیده فقهاء

 اند؛ احاطه داشته مسلمانان در آنست،و معتقدیم که بر هر آنچه که مصلحت  کنیم، تصور نمی

 گردد.  ایل نمیزاز فقهاء  و به محض وفاتشان، ها، آن که بعد ازدانستند  می

(امام الزم : گوید می ،٥٩ص  وأصولها ةالشیعصل أدر کتابش  اء،غطو محمد حسین آل کاشف ال

 . )است که بسان پیامبر از خطا و خطاکاری معصوم باشد

به نقل از رئیس  )بیروت –اعلمی  ،٢/١٥٧مامی (ا ده(عقائد دواز زنجانی در کتابشها  آن و عالم

از هر ها  آن و رسوالن و ائمه این است که انبیاءدربارۀ  اعتقاد ما: گوید می (صدوق) شان محدثین

شوند، و از فرمان خدا سر  آلودگیی معصوم و پاک هستند، و مرتکب گناه چه صغیره و چه کبیره نمی

 ها، آن دهند. و کسی که در چیزی از احوال انجام می اند، و آنچه را که به آن دستور داده شده پیچند، نمی

به یقین  را جاهل بداند،ها  آن را جاهل دانسته، و هر کس کهها  آن نفی کند، در واقعها  آن عصمت را از

  کافر است!

  اغراق در کیفیت آفرینش ائمه در نزد شیعه: سوم
 ة األدزبخمینی در کتابش (

ً
 ءراضبیروت که توسط سامی خ –دارالمرتضی  ،٢٣٢ص  ربعین حدیثا

طبع  ٦٠٤ص (گوید  مختصر شده، و در حالی که از مقام ائمه و چهل حدیث حسینی سخن می

علهیم السالم در مقام اهل بیت عصمت و طهارت  بدان ای عزیز!«: گوید می بیروت) -دارالتعارف 

تسبیح و تقدیس  آن زمان،سهیم هستند، و انوار آنان از  روحانی پیامبر قبل از پیدایش جهان،

 علمی، است.  ی حتی از ناحیه ست. و این باالتر از فهم و درک انسان،ا دهکر می

سپس  ،ستا دهوحدانیتش تک و تنها بو از ازل درالله تعالی  !ای محمد :در نص شریف وارد شده

ها  آن را خلق کرد. آنگاه اشیاءهمۀ  هزار سال باقی ماندند. پسها  آن محمد و علی و فاطمه را خلق کرد.

 و شئون آن اشیاء جاری کرد،آن اشیاء همۀ  را برها  آن کردن ازگواه گرفت. و اطاعت ها  آن را بر آفرینش

و هر چه که بخواهند حرام  کنند، حالل می هر چه که بخواهند،ها  آن واگذار کرد. پسها  آن را به

مگر آنکه الله تعالی بخواهد. ای محمد این دیانتی است که هر کس کنند. و هرگز نخواهند خواست  می

هر کس مالزم آن و شود.  نابود و هالک می آن تخلف ورزد، از آن پیشی جوید، گمراه شده، و هر کس از

 به سر منزل مقصود) خواهد رسید. ای محمد بگیر آن را! ( گردد،
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 اندازد! می حیرتمطالبی در کتب معتبر شیعیان آمده که عقول را به ها  آن بادر ارتباط  ه بر این،وعال

گاه می هیچ ، و باشند چرا که این فقط و فقط خودشان علیهم السالم هستند که از حقایق و اسرار خود آ

گاه نیست.   کسی دیگر  بر حقیقت آنان آ

 ،٧٢ص  ،٢سائل و جواب دهنده ج دین در میان از مرجع شیعی میرزا حسن حائری در کتابش (

یامبر بزرگتر است، اگر امام علی از موسی پ: پرسیدند کویت) –امام صادق  ی ی عامه کتابخانهمنشورات 

و آیا امام امیر المؤمنین، آیت امام علی (من عصای موسی هستم) چه معنایی دارد؟! گفتۀ  پس این

 » چه آیتی از من بزرگتر است؟!«: گوید در حالی که میموسی خواهد شد؟! معجزۀ  بزرگ،

 خواهشمندم شسته و رفته و بطور مفصل جواب را بیان بفرمائید. با تشکر فراوان! 

 : ک دارای دو معنی یا دو تفسیر استارمب ۀاین کلم: حائری جواب داده

بزرگترین نشانه  است. یعنی اینکه وی عصای موسی برای رسولبمنزلۀ  یعنی اینکه وی: اول

علم و اعجاز و  ی اش در زمینه است و بزرگترین معجزه است برای اثبات نبوت برادرش و عموزاده

 هایش.  کرامت

بود، آن عصا به  و اگر تأثیر والیت عظمای علی نمیست. ا ده: اینکه وی در عصای موسی مؤثر بودوم

ها، و  ها و کرامت شد، و او همان کسی است که همه پیامبران را در زمینه اظهار معجزه اژدها تبدیل نمی

ست چنانکه این روایت ا دهیاری و نصرت دا ها، آن و پیروز شدن بر منکران رسالت ها، آن های تأثیر دلیل

سلطنت کردن بزرگ وی، و والیت جهان شمول و کلی وی، و او همان نشانه و به صریح آنهاست 

  عظیم است! بزرگ و خبر ی معجزه

کسی که در داخل حرم شریف در : از وی پرسیدند ٢ج  ٢١٩و همچنین در کتاب یاد شده ص 

و  شهداء ی چه حکمی دارد؟! و نظر شما درباره خواند، گیرد و نماز می قرار می زار معصوممجلوی 

حائری  و نماز خواندن در کنار مزار مقدس چه حکمی دارد؟! صالحان از فرزندان معصومان چیست؟

 نمازش در مقابل و جلوی مزار به اتفاقبر ضریح تقدم جست. و  : درست نیست در نماز،جواب داد

حیاتشان  باطل است. چرا که این حکم بعد از وفاتشان آنچنان است که در حالعلمای امامیه همۀ 

  ست. و اما نماز خواندن،ا دهبو
ً
، بر خالف احترامش است و ابوالفضل العباس در جلوی مزار مثال

مادام که بر قبر مطهر وی  –مزار معصوم  ی باشد. و نماز خواندن در دو کناره نوعی جسارت به مقامش می

ما و شما را به آنچه که دوست  اشکالی ندارد. الله تعالی –جلو نیفتاده باشد  ،که در داخل مزارش است

 برآمین. به حق محمد و آل طاهر و پاک وی. که درود و سالم خداوند  توفیق دهد، پسندد، دارد و می

  باد.ها  آنهمۀ 
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شنویم که  از خطیبان می: ب عالی چنین مورد سؤال قرار گرفتآن جنا ،۲ج  ۱۱۸صفحۀ  و باز در

خورشید را حرکت  ریابد. و اگ دارای نوری بود، و این نور بر نور خورشید و ماه برتری می رسول الله

کیفیت این نور برای بنده دربارۀ  از جناب عالی خواهشمندم کهشود.  ای دیده نمی برای آن سایه دهد،

 توضیح دهید؟! 

  الله و برکاته ةسالم علیکم و رحمبسمه تعالی. : حائری جواب داد

خدا تو را به کارهای مورد پسندش توفیق دهد، که الله تعالی نور پیامبرش  ای فرزند عزیزم!بدان 

یعنی خدای سبحان چنانکه این مورد اتفاق شیعه و سنی است.  .را از نور عظمت خود آفرید محمد

آن به دار را بیافرید و آن را بخاطر بزرگی و صفات  و اشعه در اول نظام آفرینش، نوری مقدس، بزرگ،

 خود نسبت داد. 

آنگاه از آن نور محمد را خلق کرد. و از نور پیامبرش علی امیر المؤمنین را همچون پرتوی از یک 

مزایای آن از صفات همۀ  پرتو و شمعی از یک شمع بیافرید و این شمع دوم تجسم شمع اول است با

ست. و ا دهدر وجود دوم وساطت کرو  ست،ا دهچون اول بو الهوتی ... اما فضل به اولی اختصاص دارد،

 که درود و سالم خدا بر –سایر معصومین هم چنین هستند یعنی فاطمة زهرا و پسران پاک و طاهرش 

تجسم ها  آن هر یک از اند همچون پرتوی از یک پرتو؛ بعد از علی از آن نور آفریده شده –باد ها  آنهمۀ 

ست. پس از اشعه ا دهو وجود و کرم خود به او بخشی دیگری است در همه صفاتش که الله تعالی با فضل

 –را از انبیاء و رسوالن و مالئکه و سایر خالیق ها  آن عاقالن و غیرعاقالن غیر و درخشش ظاهر آن نور،

 
ً
 آفرید.  – تماما

خوئی  ةدر تعلیقات و فتاوای وی که با صراط النجا »جواد تبریزی«ها  آن و از آیت الله العظمای

کسانی که دربارۀ  نظر شما: پرسیده شد کویت) -مکتبة الفقیه  ٤٣٩-٤٣٨ص  ،٣چاپ شده (ج 

اند و  ها و اجسام مادی خود موجود بوده با روح معتقدند پیامبر و اهل بیت پیامبر قبل از پیدایش جهان،

 –ست ا دهرش قرار دارا در حول عها  آن چرا که الله تعالی سیمای - خلق شده بودند، قبل از خلق آدم،

 چیست؟! 

و  اند. موجود بوده علیهم السالم با اشباح نوری خود قبل از آفرینش آدم،ها  آن :تبریزی جواب داد

چنانکه واضح است. و الله  ،بعد از پیدایش آدم صورت گرفته استها  آن خلقت جسمی و مادی

 داناست. 

  :و همچنین از او پرسیده شد
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از آدم  به لحاظ خلقت از خلقت ساختاری و تکوینی، اینکه رسول اللهی  نظر جناب عالی درباره

 ؟! ، چیستاند خلق شدهتر است و پیامبر و اهل بیتش هم آنگونه  قدیمی

یت وی، نه بدن عنصری او، ن نورمراد از اقدمیت در خلق و آفرینش هما: تبریزی جواب داد

  می
ً
 :فرماید ست، و میا دهقات را آفریمخلوهمۀ  ذکر شد که الله تعالی همان کسی است که باشد. و قبال

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ ءٖ فَ  �َّ ۡ�َ ِ
ۚ ٱَر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ َو�ِيٞل  ۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ﴾١٠٢َوُهَو َ�َ
 .]١٠٢األنعام: [

ی همه چیز است؛ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ آفریننده این، الله، پروردگار شماست؛ هیچ«

 » پس او را عبادت کنید. و او کارساز و متولی همه چیز است.

فراوانی است که در اینجا مجال و این ظاهر آیات  شود، استبانت در خلق جمع نمیو این وکالت، با 

و  مانند آفرینش گوشت از پارچه خون،از بعضی دیگر و آفرینش بعضی از اشیاء نیست. ها  آن ذکر

آفرینش جنین از گوشت معنایش آن نیست که خالق جنین همان پارچه گوشت است. بلکه الله تعالی 

ما از بهترین شیعۀ  ها است از اینکه ست و از این آنچه که در بعضی از روایتا دهآن جنین را از آن آفری

ست، معنایش این ا دهالله تعالی بعضی از خالیق را آفریها  آن اند یا اینکه از نور ها آفریده شده طینت

هانند آفرینش وی  همان خالق است بلکه خالق همان الله است،ها  آن نیست که طینت فاضل یا نور

 انسان را از گل. و خدا داناست. 

 : و از او پرسیده شد
 
ً
در یک آن واحد در مجالس متعدد  آیا درست است که معتقد باشیم حضرت فاطمة زهرا شخصا

 : شود؟! تبریزی جواب داد د حاضر میزنان در قالب پیکرة جسمی واقعی خو

 ؛تواند با سیمای نوری خود در یک زمان در اماکن متعدد حاضر شود و مانعی در این نیست و می

ن و مکان و یک جسم عنصری نیست تا به زما ،فرازمانی و فرامکانی است اوچرا که سیمای نوری 

 احتیاج داشته باشد. و خدا دانا است. 

 : از او پرسیده شد 

نسبت مصائبی که بعد از  ، و نظر شمایها السالم وجود داردزهراء عل در خلقتخصوصیتی آیا 

 اش و ساقط کردن جنینش، چیست؟!  و شکستن دنده پدرش از ظلم آن جماعت بر او جاری شد،
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(درود و در واقع خلقت وی، به لطف الله تعالی مانند خلقت سایر ائمه  آری،: تبریزی جواب داد

ست ... و فاطمه ا دهائمه را از سایر مردم تمایز دا اوباشد چرا که خدا خلقت  می باد)ها  آن سالم خدا بر

 شدند.  رسول بر او نازل می وفاتدر شکم مادرش سخن گفته است. و مالئکه بعد از 

 صفات ائمه : اغراق در چهارم
کنیم. و کسی که  اکتفا میها  آن معتبر بهای کت برای بیان صفات ائمه در نزد شیعه به ابواب فهرست

به لطف الهی برای او روشن خواهد شد که اغراق در ائمه تا حد خداپرستی پیش  را بخواند،این ابواب 

 رفته است! 

 سالم. اإل ثقۀ  ملقب در نزد شیعه به کتاب الکافی اثر محمد بن یعقوب کلینی، –أ 

 در کتابش (المراجعات، از کافی تمجید به عمل آورده، الدین، آیت الله شیعه عبدالحسین شرف

مرجع امامیه در اصول و ما چهار کتابی که از دوران صدر نخستین تا این زمان : ستگفته ا )۱۱۰مراجعه 

ها  این کتابهمۀ  د.نباش همان کافی و تهذیب و استبصار و من ال یحضره الفقیه می ،ندا دهفروعشان بو

 ها  آن متواتر هستند و مضامین و مفاهیم
ً
و  تر، یمیقدها  آن باشند. و کتاب کافی از همه صحیح می کامال

 باشد!  تر می و محکم بزرگتر و بهتر،

 بیروت.  –دارالتعارف  ،۱های کتاب کافی ج  فهرست

 والیان امر خدا و خازنان علم وی هستند.  علیهم السالم اینکه ائمه باب -

باشند  هایش می دروازهمثابۀ  هخلفای الله تعالی در زمینش، و ب علیهم السالم باب اینکه ائمه -

 آید.  میها  آن که از

 وجل هستند.  باب اینکه ائمه نور الله عّز  -

 باب اینکه آیاتی که الله تعالی در کتابش ذکر کرده، همان ائمه هستند.  -

 ست. ا دهباب آنچه که الله و رسولش از جهان همراه با ائمه فرض کر -

 باب اینکه راسخان در علم همان ائمه هستند.  -

ن هما میراث بخشیده،ها  آن باب اینکه کسانی که الله از میان بندگانش برگزیده و کتابش را به -

 هستند.  علیهم السالم ائمه

 دانند.  می باب اینکه ائمه اگر بخواهند که بدانند، -

 میرند.  نمی ها، آن میرند، و جز با انتخاب خوددانند که چه وقت می ینکه ائمه میباب ا -



 ١١٧   اغراق در ائمه در نزد شیعه -۱۵

 درود سالم خدا بر –ها  آن و چیز بر دانند، باب اینکه دانش آنچه را که بوده و خواهد بود، می -

 مخفی نیست.  –باد ها  آن

به او دستور داده که آن را به امیر  باب اینکه الله تعالی هر علمی را که به پیامبرش آموخته، -

 ست. ا دهدر علمش بو و اینکه وی، شریک پیامبر بیاموزد، المؤمنین

 به هر انسانی منفعت و زیان او را ذکر خواهند کرد. ، باب اینکه ائمه اگر محجوب شوند -

  علیهم السالم. و ائمه واگذاری امر دین به رسولباب  -

 دهد.  باب اینکه قرآن امام را هدایت می -

 باب اینکه نعمتی که الله تعالی در کتابش ذکر کرده، همان ائمه است.  -

  علیهم السالم. و ائمه باب عرضه نمودن اعمال بر پیامبر -

 یکه هستند. باب اینکه ائمه معدن دانش و درخت نبوت و بازماندگان مال -

 برند.  وارثان علم هستند و از یکدیگر دانش به ارث می علیهم السالم باب اینکه ائمه -

 اند.  باب اینکه ائمه دانش پیامبر و همه پیامبران و اوصایای قبل از خود را به ارث برده -

موجود  اند، وجل نازل شده هایی که از طرف خدای عّز  همه کتابها  آن باب اینکه ائمه، در نزد -

 شناسند.  را میها  آن ها، به رغم مختلف بودن زبان آن کتابها  آن است و

 دانند.  دانش آن را میهمۀ  وآوری کرده،  باب اینکه تنها ائمه همه قرآن را جمع -

 گردد.  افزوده میها  آن باب اینکه ائمه در شب جمعه (به دانش) -

 شد.  آنچه را که در نزدشان بود، تمام می شد در علم ائمه افزوده نمیباب اینکه اگر  -

ست، ا دهداده ش و رسوالن هایی را که به مالئکه و انبیاء باب اینکه ائمه همه دانش -

 دانند. می

، ٢٧-٢٣ج  یباقر مجلس شیعه مالمجتهدان  بحار االنوار از خاتمۀهای  باب فهرست –ب 

 : بیروت –التراث العربی  کتاب امامت، طبع داراحیاء

 تواند اعمال بندگان را بنگرد.  کند، که او می باب اینکه الله تعالی برای امام ستونی را بلند می -

از  ند،ری که ائمه بدانها نیاز دامعلوهمۀ  وها  آن خودشان ازشیعۀ  باب اینکه چیزی از احوال -

 ورزند.  و بر سر آن صبر می آید، دانند که چه بالیی برسرشان می میها  آن ائمه محجوب نیست.
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را  هو آنچدعایشان پذیرفته خواهد شد.  را بردارد،ها  آن و اگر از اهللا تعالی بخواهند که
ها و بالها و  و گرفتاري و نیز دانش عالم پس از مرگ، ها نهفته است، که در ضمیرها و باطن

 دانند.  ها را می فصل الخطاب و تولد نامه
هم ها  آن داده شده، بهدر نزد آنهاست، و آنچه که به انبیاء  ئکه و انبیاءهمه علوم مالباب اینکه  -

 ماند.  و زمین بدون عالم باقی نمی داند، و هر امامی همه علمی را که قبل از وی بوده، میداده شده. 

های  توانند با وجود زبان کتاب پیامبران علیهم السالم را در اختیار دارند و میها  آن باب اینکه -

 را بخوانند. ها  آن ها مختلف آن کتاب

 کنند.  صحبت میها  آن دانند و با ها و لغات را می همه زبانها  آن باب اینکه -

 تر هستند.  هم عالماز انبیاء ها  آن باب اینکه -

 ممکن است. ها  آناجازۀ  میرند و این تنها با دانند که چه وقت می میها  آن باب اینکه -

به ها  آن بر زمین حرام است وها  آن و اینکه گوشت بعد از مرگ،ها  آن باب احوال و اوضاع -

 شوند.  آسمان رفعت داده می

 شود.  ظاهر میها  آن هایی از و شگفتی شوند، بعد از مرگشان ظاهر میها  آن باب اینکه -

و کرسی و لوح و پیشانی مالئکه و در بهشت و غیر آن  شهای ایشان بر عر باب اینکه نام -

 ست. ا دهنوشته ش

های دین خود از  و از نشانهگردند  ظاهر میها  آن هستند، و برایها  آن باب اینکه جن خدمتکار -

 کنند.  ائمه سؤال می

و کورها را بینا گردانند و جذام گرفتگان را  توانند مردگان را زنده ساخته، میها  آن باب اینکه -

  توانند انجام دهند. می همه معجزات پیغمبران را بهبود بخشند. (و در یک کالم)

 ست. ا دهآسان گردیها  آن و اسباب برای شده، مسخرها  آن باب اینکه ابر برای -

و از و از مالئکه ها  آن پیمان ازخالیق، و گرفتن همۀ  و بر بر همه انبیاءها  آن باب تفضیل دادن -

و اینکه اولوالعزم فقط بدین خاطر اولوالعزم شدند که ائمه را دوست داشتند درود وسالم  سایر خلق،

 باد. ها  آنهمۀ  خدا بر

مستجاب  علیهم السالم باب اینکه دعای پیامبران با توسل و طلب شفاعت جستن به ائمه -

 ست. ا دهش
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را ها  آن علیهم السالم و ائمه نشیند، آیند، و بر بسترهایشان می میها  آن باب اینکه مالئکه به نزد -

 کنند.  مالحظه می

و ملکوت  ست،ا دهحجب نشها  آن از باب اینکه دانش آسمان و زمین و بهشت و آتش، -

وجود خواهد عرضه شده، و آنچه را که بوده، و آنچه را که تا روز قیامت ها  آن ها و زمین بر آسمان

 دانند.  دانسته و می داشت،

کتابی در ها  آن و شناسند. مردم را به لحاظ حقیقت ایمان و حقیقت نفاق میها  آن باب اینکه -

وجود دارد. و اینکه ن آهای شیعیان خودشان و دشمنانشان در  های اهل بهشت و نام اختیار دارند که نام

  کند. را از جای بر نمیها  آن دانند، از احوالشان میای از آنچه که  خبر خبردهنده

های هدهد  ران و پرندگانی که ائمه را دوست دارند، و فضیلتی که بر بالباب نوعیت جاندا -

 دانند.  زبان پرندگان و چهارپایان را میها  آن ست، و اینکها دهنوشته شها  آن نسبت به

  ست.ا دهاعتراف کرها  آن که از جمادات و نباتات به والیتباب آنچه  -

ط.  (الصفار)الحسن ابو جعفر محمدبن  های کتاب (بصائر الدرجات) بابفهرست : ج

 ایران.  –اعلمی 

 شود.  عرضه می علیهم السالم و ائمه اعمال بر رسول خدا: باب -

 عرضه اعمال بر ائمه زنده و وفات یافته. : باب -

ها  آن بر شود، بلند کرده میها  آن اینکه اعمال در مسئله عمودی که برای در ارتباط با ائمه، -

 شود.  میها  آن آنچه که در شکم مادرشان باو  شود، عرضه می

 کند.  باب در اینکه امام ما بین مشرق و مغرب را با نور مالحظه می -

 دانند.  های عرب و فصل الخطاب را می و نسب اباب اینکه ائمه علم منایا و بالی -

جذام گرفتگان  سازند و به اذن الهی باب اینکه ائمه مردگان را زنده، و کوران مادرزاد را بینا می -

 دهند.  را شفا می

تواند دوست و دشمن خود را با توجه به سرشتی که از آن آفریده شده و در  باب اینکه امام می -

 هایشان موجود است، تشخیص دهد.  صورت و نام

 و در افالک و اسباب باال رفته است.  بر سوار شده،ا باب اینکه امیرالمؤمنین بر -
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و در بین آن دو،  طائف و غیر آن با امیر مؤمنان علی مناجات کرده،در باب اینکه الله تعالی  -

 ست! ا دهجبرئیل فرود آم

و زمین و بهشت و جهنم است، و آنچه که بود، و آنچه ها  باب اینکه ائمه از آنچه که در آسمان -

گاهی داشته و دارند.  که تا روز قیامت خواهد بود،  آ

 اند.  تا روز قیامت دریافت کردهباب اینکه ائمه علم گذشته و آینده را  -

شناسد و اگر از ناحیه  را میها  آن چهار پایاندانند و آن  پایان را می زبان چهارها  آن باب اینکه -

  روند) میها  آن دهند (و پیش جواب مثبت میها  آن به ائمه فراخوانده شوند،

 اغراق شیعه در فضیلت زیارت قبرهای ائمه : پنجم
ابوقاسم جعفربن محمدبن قولویه مؤسسه نشر فقاهت قم که به  ابواب کتاب (کامل الزیارات) :أ

 علمای شیعه،این کتاب، در میان «: ۱ست. ص ا دهاین کتاب را ستو تحقیق این کتاب پرداخته است،

شیخ در تهذیب رود.  شمار میه مهمترین منابع مورد اعتماد بجملۀ  کتابی مشهور و معروف است. و از

اند. و بیشتر علمای شیعه که در ارتباط  مانند حر عاملی از آن مطالبی اقتباس کردهو غیر او از محدثان 

اند. و آن کتاب شامل همه  از آن کتاب نقل کرده اند، با حدیث و زیارت و غیر آن دست به تألیف زده

بزرگان مشایخ مشهور  اشد. در این کتاب،ب می ها و فضیلتی که در این باره از ائمه روایت شده، زیارت

را پیراسته ها  آن را مورد اعتماد دانسته وها  آن کسانی که مؤلف گرانقدر در کل –به دانش و حدیث 

یک فایدة بزرگ در مباحث فقهی و رجالی وجود دارد. گرچه در  باشد. و در آن کتاب، موجود می است،

 گنجاند.  ر خود نمیوجود دارد که آن جایگاه آن را دآن بحثی 

: گوید کند و می وق، اعتمادسازی میکتاب ف ۳۷صفحۀ  خود جناب مؤلف هم در عالوه بر این،

 و اهتمام و تالش خود را متوجه آن نمودم.  اندیشة خود را بدان مشغول داشته،

 علیهم السالم و از الله تعالی خواستم که مرا بر سر آن یاری دهد. تا اینکه آن را در قالب سخنان ائمه

چرا که سخنان و احادیث  ؛آوری و استخراج کردم. در این کتاب، حدیثی از غیر ائمه وجود ندارد جمع

  نیاز می آنان ما را از سخنان دیگران بی
ً
در این ها  آن ایم که نسبت به همه مرویات ما دانستهکند. و قطعا

ها  آن کیشان موثق و مورد اعتماد خود روایات هم ایم از یاران و باره، احاطة کامل نداریم، ولی سعی کرده

در ضمن حدیثی را که از رجال شاذ (و  –را مورد رحمت و لطف خود قرار دهد ها  آن را نقل کنیم خدا
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علمای مورد اعتماد ما که  رهای مشهو ام. چرا که این کار به روایت منحرف) روایت شده، خارج نکرده

 نام نهادم.  )زند. و آن را کتاب (کامل الزیارات اند، لطمه می در کتاب ذکر شده

 ) از کتاب (کامل الزیارات م، ۱۹۹۷ –بیروت  –های فهرست دارالسرور  و این هم قسمتی از باب

 : زیارت حسین برترین عمل است. )۵۸باب (

 زائر حسین مانند زائر الله در عرشش است. : )۵۹باب (

 و آلش برابر است.  السالم با زیارت قبر رسولزیارت حسین و ائمه علیهم : )۶۰باب (

 شود.  میها  آن نو ترک آن موجب کم شد زیارت حسین موجب فزونی عمر و روزی،: )۶۱باب (

 زداید.  زیارت حسین گناهان را می: )۶۲باب (

 زیارت حسین با یک عمره برابر است. : )۶۳باب (

 زیارت حسین با یک حج برابر است. : )۶۴باب (

 زیارت حسین برابر با یک حج و عمره است. : )۶۵(باب 

 ست. ا دهحسین برابر با آزاد کردن یک بنزیارت : )۶۷باب (

 گیرند.  زائران حسین مورد شفاعت قرار می: )۶۸باب (

 گردد.  و حل می شود، آن، گرفتاری برطرف می  ی زیارت حسین، بوسیله )۶۹باب (

 دهد.  آنچه که از خاک قبر حسین مستحب است و شفا می: )۹۱باب (

 خاک قبر حسین شفا و امان است. : )۹۲باب (

  شود و با چه کیفیتی؟! از کجا خاک حسین برگرفته می: )۹۳باب (

 خورد، چه بگوید؟!  انسان وقتی خاک حسین را می: )۹۴باب (

 . گردند زائران حسین، قبل از مردم، وارد بهشت می: )۵۳باب (

تألیف شیخ  )قرب احلسني ةلی زيارإنورالعني فی املشی فضائل زیارت قبور ائمه از کتاب (: ب

 . بیروت –ط دارالمیزان  –محمد حسن اصطهبانی 

 : ابواب فهرست

شود، که بخاطر نور او، ما بین مشرق و مغرب  زائر حسین در روز قیامت نوری به او داده می: باب

 گردد.  روشن می

 از آتش دوزخ است. باب اینکه زیارت وی موجب آزاد شدن  -

 برند.  بسر می و علی و فاطمه باب اینکه زائران حسین در جوار رسول خدا -
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ها و باال گردانیدن درجات را  ات و محو کردن بدیحسنباب اینکه زیارت حسین نوشتن  -

 کند.  واجب می

 سال است.  ٥٠بخشیدن گناهان مثابۀ  باب اینکه زیارت کردن وی، به -

 کند.  و صدقه و روزه برابری می باب اینکه زیارت حسین با آزاد کردن بنده و جهاد، -

 عمره برابر است.  ٢٢باب اینکه زیارت حسین با  -

و برای کسی  باب اینکه زیارت حسین برای کسی که حج برایش فراهم نشده، برابر با یک حج، -

 رابر با یک عمره است. ب که عمره برایش فراهم نشده،

 
ً
 کند  صحبت میها  آن با باب اینکه الله تعالی در برابر زائران قبر حسین متجلی شده و شخصا

 کند.  ای از حسین دیدن می باب اینکه الله تعالی در هر شب جمعه -

  .زیارت حسین را بدهد (امکان)ها  آن خواهند که به باب اینکه از الله می -

 کنند.  طاهر، حسین را زیارت می ۀاعظم و عترباب اینکه پیامبر 

 کند.  باب اینکه ابراهیم خلیل، حسین را زیارت می

 خواهد که به او اجازه دهد تا قبر حسین را زیارت کند.  بن عمران از الله می باب اینکه موسی

 زیارت قبر حسین را بدهد. اجازۀ  ها آن خواهند که به باب اینکه مالئکه از خدا می -

 کنند.  گذرد مگر اینکه جبرئیل و میکائیل او را زیارت می اینکه هر شبی، نمی باب

 کند.  باب اینکه الله تعالی به زائر حسین نسبت به مالئکه و حامالن عرش، مباهات و افتخار می

 باب اینکه الله تعالی سوگند خورده که زائران حسین را دست خالی باز نفرسند. 

 کند.  می يبا سی حج مبرور و مقبول با رسول خدا، برابرباب اینکه زیارت حسین 

باالی عرشش زیارت  برباب اینکه کسی که حسین را زیارت کند، همانند کسی است که الله را 

 ست. ا دهکر

باالی کرسیش  برباب اینکه کسی که قبر حسین را زیارت کند، همچون کسی است که الله را 

 ست. ا دهزیارت کر

 است.  حسین مانند زائر رسول باب اینکه زائر

 نویسد.  باب اینکه کسی که حسین را زیارت کند الله تعالی (نام) او را در اعلی علیین می

 پس از قبر حسین زیاد دیدن کند.  باب اینکه کسی که دوست دارد به الله نگاه کند،
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است وقتی که مفکران و  های اغراق شیعه در ائمه بود. و بدیهی نمونهاین بعضی از  برادر مسلمانم!

 های افرادی که به نفع نی به سوی مذهب تشیع و خریدن وجدانغان شیعه به قصد تبلیغ و فراخوامبل

 بینیم که به انکار کنند بلکه می نه تنها این اعتقادات را آشکار نمی کنند، قد علم می زنند، قلم میها  آن

البته که معتقد نیستیم و  ،دارد هایمان وجود در کتاب آنچه کههمۀ  : ما بهگویند تظاهر کرده و میها  آن

یر این جز حقه و دروغ و نیرنگ چیز دیگری نیست و موارد یزد را روی آب میها  آنپتۀ  ز   :ر

 
ً
 تاها  آن :اوال

ً
بینیم  کنند بلکه می روند، رد نمی کفر پیش میدرجۀ  تنها این روایات خرافی را که گاها

 د. ننویس د و برای آن مقدمه مینکن ها تعریف و تمجید می شوند و از اینگونه کتاب میپیدا ها  آن کسانی از

 
ً
 پذیری این چنینی باطلنویسند،  را مییی اه چنین کتابوقتی که بیوگرافی نویسندگان ها  آن :ثانیا

لیفات را دلیلی این تأ ها، آن کنند بلکه در نهایت مهربانی و تعریف و تمجید از را نه تنها انکار نمیها  آن

تا برای شما روشن شود افکاری که در مقابل اهل سنت نمایند  قلمداد میها  آن بر فضیلت مؤلفان

  ها انجام می نسبت به این دست از روایت
ً
ه دهماز باب تقیه است که  دهند صرفا

ُ
دین تشیع را  ن

  دهد. تشکیل می

 مورد اعتراض قرار بگیرند، –و لو بصورت عارض  –ها بخاطر کتاب یا یک سخنرانی  وقتی که شیعه

کاری  یپس وقتی که کسکنند.  آورند و آن را بکلی انکار می زدایی از خود کرده و دلیل می شروع به اتهام

به کارشان ندارد و با خیال راحت لم داده و چنین چیزی را در مقابل این اغراق و انحراف ظاهر 

  باشند؟!چگونه باید  کنند، نمی

 
ً
 کنند؟!  عملی پیاده نمیزنند و آن را بصورت  در قبال اهل سنت دم از انکار می چرا فقط زبانا

  ؟!کنند ای از ابهام انکار می شود، در هاله نسبت داده میها  آن چرا آنچه را که به

 کنند؟!  را بیان نمیها  آن گردند و ضعف و عدم حجت بودن ها نمی سند این روایتچرا به دنبال 
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، طبع سوم مؤسسه ۳۶۵رشاد ص اإلمحمدبن محمدبن نعمان ملقب به مفید در کتاب (ها  آن شیخ

وقتی که قائم آل محمد ظهور : جعفر روایت کرده که او گفته است از ابو م) ۱۹۷۹اعلمی بیروت لبنان 

دهد. حفظ  شده (به مردم) آموزش میاساس آن چه که نازل  زند که قرآن را بر هایی می خیمه ،دکن می

است چرا که به لحاظ تألیف  آسانتر بر همه از حفظ کردن آن در شرایط فعلی،ها  خیمهدر آن  قرآنکردن 

 و گردآوری با آن فرق دارد. 

نعمانی در ها  آن و شیخست. ا دهنقل کر )۳۷۲ص (» روز رهایی«و این روایت را کامل سلیمان در 

های  هخیم که هستم جمیانگویی من در میان ع :ست کها دهت کراز علی روای ،۳۱۸ص  کتاب (الغیبه)

گفتم (یعنی دهند.  آموزش میبه مردم قرآن را آنگونه که نازل شده ها  آن آنان در مسجد کوفه است.

 : آیا قرآن فعلی آنگونه نیست که نازل شده؟! راوی)
نام ابو لهب بینی  ست و اینکه میا ده، نام هفتاد نفر از قریش همراه با نام پدرانشان پاک ش: نهگفت

و آل وی  هت خوار شماری پیامبرست جا دههنوز هم در قرآن موجود است او از آن لیست پاک نش

 ست. ا دهچرا که او عمویش بو ؛بوده

از ابو عبدالله : گوید می ۶۳۷پس از ظهور ص محمدبن محمد صادق صدر در تاریخ ها  آن و شیخ

کنیم که با مردم  را در بین رکن و مقام مالحظه می تو گویی من اکنون (قائم): شده که وی گفته استنقل 

و این گیرد).  بیعت میها  آن کند (از ت است بیعت میخبر کتابی جدید که بر عرب خیلی دشوار و س

 ست. ا دهنقل کر ۳۷۱ص » هاییر روز«کامل سلیمان در کتاب ها  آن را شیخروایت 

قائم در سالی جداگانه از : است که او گفتهو جعفر روایت ، از اب۶۳۸در تاریخ پس از ظهور ص  و

نگرم که با امری جدید و  او را میمن در بین رکن و مقام بخدا گویی : کند تا اینکه گفت ها قیام می سال

کنند. و در کتاب روز  گیرد و مردم با او بیعت می کتابی جدید و قدرتی جدید از آسمان از مردم بیعت می

کتاب اصلی  کند، وقتی که قائم ظهور می«: ستا دهاز جعفر صادق آم ۳۷۳مان ص رهایی از کامل سلی

 » آورد. بیرون می خواند و آن مصحفی را که علی نوشته است، الله تعالی را می

از محمدبن علی روایت  )۶۳۸و محمدبن محمد صادق صدر در تاریخ پس از ظهور (ص 

به امری جدید و سنتی جدید و قضاوتی : ه گفتتا اینکد ... وش : اگر قائم آل محمد خارج ست کها دهکر
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) از امیر ۳۷۲و در کتاب (روز رهایی ص «خیزد.  جدید که بر عرب بسی دشوار و سخت است، بر می

کنم. در حالی که  هایمان را در مسجد کوفه نگاه می اکنون شیعه تو گویی من هم: مؤمنان نقل است که

 » دهند. قرآن را آنچنان که نازل شده، آموزش می زده،هایی  مهخی

رد، برای ما از مصحفی که مهدی آن را خواهد آو) ۳۷۳و کامل سلیمان در کتاب (روز رهایی ص 

ها  آن دم نشان داد. آن گاه بهآن فارغ شد، آن را به مر (کتابت): وقتی که علی از گوید نقل کرده، و می

من  تست. در حقیقا دهآن چنان که الله آن را بر محمد نازل کروجل است  : این کتاب خدای عّز گفت

 ام. آن گاه جمع کرده اند) کرده آن را از دو لوح (یعنی از دو جلدی که از اول تا آخر آن را در خود جمع

ست. ما احتیاجی به آن ا دهآن در نزد ما همان مصحفی است که قرآن را در خود جمع کر: گفتندها  آن

: بخدا، بعد از امروز دیگر هرگز آن را نخواهید دید. بلکه فقط بر من الزم بود گاه علی گفتم. آن نداری

 بخوانید! خبر دهم تا آن را که وقتی آن را جمع کردم بر شما 

روایت شده  گفته است: در اخبار ٣٦٠ص  ،٢ج  األنوار النعمانیةدر کتابش و نعمت الله جزائری 

موجود در قرائت نماز و غیر آن استفاده کنند و از این قرآن اند که  به شیعیان خود دستور داده (ع)ها  آن که

کند که آن گاه این  ظهور می »مهدی«آن را عملی سازند تا زمانی که موالی ما صاحب الزمان احکام 

بیرون  ست،ا دهردهد و قرآنی را که امیر المؤمنین تألیف ک قرآن را از دستان مردم به آسمان رفعت می

 ند. ک خواند و به احکام آن عمل می آورد و آن را می می

قرآنی : گوید می قم] -[دارالتفسیر  ۳۶ص » سرارألا ةمشکانوار واأل ةمرآ«و ابو الحسن عاملی در 

چیزی است که علی  باشد، ست میا دهکه از موارد مذکور محفوظ مانده، و موافق با آنچه که الله نازل کر

و بدین ترتیب تا اینکه به قائم  آن را جمع کرده و آن را حفظ کرده تا اینکه به پسرش حسن رسیده،

 رسیده. و این قرآن امروز در نزد اوست درود و سالم خدا بر او باد.  »مهدی«

 (ع) این روایت از ائمه ما :گوید می ۸۸-۸۱محمدبن نعمان ملقب به مفید در مسائل سرویه ص 

نکنیم آنچه در بین دو جلد قرار دارد و اینکه از آن تجاوز  تاند به قراء دستور دادهها  آن صحیح است که

اصلی را که امیر المؤمنین جمع  آنکند آنگاه قر و چیزی از آن نکاهیم تا وقتی که قائم ظهور می

 کند.  ست، تالوت میا دهکر

قرآنی را خواهد  اینکه امام مهدی که امام دوازدهم است،: این همان اعتقاد شیعه است در گویم می

آیت الله میرزا ها  آن ست. و از شیخا دهاز تحریف صحابه در امان مانها  آن آورد که بر حسب اعتقاد

 –ست ا دهآم )۱۳۹۴طبع سال  ۸۹المجیب ص چنانکه در کتابش (الدین بین السائل و –حسن حائری 
ست پس ا دهنازل ش ای بر پیامبر ت که قرآن به شکل آیات جداگانهروشن اس: این سؤال را پرسیدند
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و آیا قرآنی که ما  جمع شد و اولین کسی که قرآن را جمع کرد چه کسی بود،ها  سورهلب چگونه در قا

خوانیم همه آیاتی را که بر نبی اکرم نازل شده شامل است یا اینکه دستخوش زیادت و  امروزه آن را می

 ست؟! ا دهنقصان گردی

قرآن از طرف الله تعالی  آری،«: حائری جواب داد راستی مصحف فاطمة زهرا چه بر سرش آمد؟!

سال، یعنی از اول بعثتش تا روز وفاتش، نازل  ۲۳در ظرف مدت  آورش محمدبن عبدالله بر پیام

داد، همان امیر دو جلد قرار صورت کتاب در بین ه ست. و اولین کسی که آن را جمع کرد و آن را با دهش

ست و ا دهبه ارث بر طالب است و این قرآن را امام بعد از امام از پسران معصومش بن ابی المؤمنین علی

او را وقتی که ظهور کند، آن قرآن را ظاهر خواهد کرد. الله تعالی فرج  »مهدی«امام مورد انتظار 

هنگام گرداند و ظهور وی را آسان نماید. پس عثمان در زمان خالفتش آن را جمع کرد. و این قرآن زود

آن را  نوشتند و ما در پیش روی خود داریم،ها  آن اصحاب یا از آنچه کههای  همانی است که از سینه

 » آوری کرد. جمع

 یجود داشته که یکی را علدر آنجا دو مصحف و: آید در آنچه که می دقت کنید! !برادر مسلمانم

ست. و جناب حائری به این تصریح نکرده که آن دو ا دهجمع کر جمع کرده و دیگری را عثمان

 مصحف با هم مطابق هستند. و برای مثال نگفته که مصحف عثمان همان مصحف علی است. 

و کسی که از آن اطالع پیدا نکرده و امام  در واقع مصحف علی به امامان معصوم به ارث رسیده،

اگر آن : د که بپرسدو سائل حق دارظاهر خواهد کرد.  آن را کند، وقتی که ظهور میها  آن مورد انتظار

همان مصحفی باشد که در میان مسلمانان رایج و  مصحفی که امام مورد انتظار شیعه آن را ظاهر کند،

 تواند داشته باشد؟!  ای می چه فایده کند، ورد انتظار ظاهر میمتداول است، پس آن مصحفی که امام م

  کنیم واگذار می ها آن جواب را به علمای

طبع دوم  ،)۵۴محمدبن محمد نعمان ملقب به مفید در کتابش (اوائل المقاالت ص ها  آن شیخ

شامل از ها بصورت جامع و  : روایتگوید می )بیروت –طبع کتاب اسالمی  ۹۱تبریز ایران (و ص 

هدی از آل محمد از اختالف و متفاوت بودن قرآن، و اینکه توسط بعضی از آن ظالمان دچار  ی ائمه

 کنند.  ست، حکایت میا دهزیادت و نقص ش

 اند، و فقیه فیلسوفان و استاد عصر خود و کلیة روزگار خود نام نهادهو کسی که او را فیلسوف فقهاء 

 ۱۹۷۹ طبع اول، ۱/۴۴ –ششم مقدمۀ  –یعنی مولی محسن ملقب به فیض کاشانی در تفسیر (الصافی 

ز طریق اهل بیت ا دههای نقل ش از همه اخبار و روایت: گوید می مطبوعات لبنان)لل یمؤسسه اعلم

نازل اکنون فراروی ماست، تمام آن نیست آنگونه که بر محمد  شود که قرآنی که هم چنین مستفاد می
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و قسمتی از آن تغییر یافته و  کرده،ست. بلکه قسمتی از آن بر خالف آنی است که الله نازل ا دهش

و از  علی در بسیاری از جاها، نام کاری شده، و اینکه اشیاء زیادی از آن حذف شده از جمله دست

این ... و اینکه ها  این منافقان در جاهایشان. و. غیرهای  جمله لفظ آل محمد؛ چندین بار، و از جمله نام

 باشد.  می قرآن همچنین بر آن ترتیبی نیست که مورد پسند الله و رسول

و اما : گفته استبیروت  -دارالسرور  – ۳۶ص ، ۱بن ابراهیم قمی در تفسیرش ج  و همچنین علی

 :ست این گفته استا دهالله نازل کرآنچه که خالف آنچه که 

ٍة ﴿ مَّ
ُ
ِ ُكنُتۡم َخۡ�َ أ ُمُروَن ب

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب َّ�﴾ 

 .]١١٠آل عمران: [
کنید و به  اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده«

 »دند، برایشان بهتر بود.آور الله ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می

بهترین امت؟! در حالی که امیرالمؤمنین و حسن و  :آنگاه ابوعبدالله به قاری این آیه گفته است

گفت: این آیه چگونه نازل شد؟!  !ای پسر رسول خدا: کشند؟! آنگاه به او گفته شد ا میر بن علی حسین

ۡخرَِجۡت ﴿: فقط این نازل شد
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
را ها  آندربارۀ  مدح خدا راآیا در آخر آیه  1﴾لِلنَّاِس ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 :بینی نمی

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  .]١١٠آل عمران: [ ﴾�َّ

 :وانده شدای که بر علی ابی عبدالله خ فوق است آیه ی و مثل آیه

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]٧٤الفرقان: [
ا را گویند: ای پروردگارمان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و م و آنان که می«

 »پیشوای پرهیزکاران قرار بده

از خدا  گرداند،را امام پرهیزگاران ها  آن چیز بزرگی را با این تقاضا کهها  آن :آن گاه ابو عبدالله گفت

 :فقط این نازل شد: گفتچگونه نازل شد؟!  !: ای پسر رسول خداخواستند. به او گفته شد

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰتِنَ  �َّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ
َ
ۡ�ُ�ٖ وَ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

َ
ةَ أ  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ۡجَعۡلَناٱا قُرَّ

 .]٧٤الفرقان: [
______________________ 

 اید که برای مردم خارج شدید. شما بهترین ائمه بوده -١
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گویند: ای پروردگارمان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را  و آنان که می«

 »پیشوای پرهیزکاران قرار بده.

 :)و نیز این آیه (مثل آیات فوق تغییر یافته است

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ٱِمۡن أ  .]١١الرعد: [ ﴾�َّ

 »کنند. انسان مامورانی دارد که پیاپی او را به امر الله از پیش رو و پشت سر حفاظت می«

و چگونه مأمورانی از  شود؟ : چگونه آن چیز از امروز فرمان خدا محفوظ میآنگاه ابو عبدالله گفت

  رو، برای او خواهد بود؟! پیش

 :و این چگونه است؟! گفت: این آیه فقط اینگونه نازل شد: ای پسر رسول خدا آنگاه به او گفته شد

و نظیر چنین آیاتی فراوان است. و » رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر اللهله معقبات من خلفه و«

 : گوید بیروت، می –سرور لرادا ۳۷ص  ،۱همچنین در تفسیرش ج 

 :اند این است کاری شده اتی که دستو اما آی

ِٰ�نِ ﴿ ُ ٱ �َّ نَزَ�ُ  �َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
 .]١٦٦النساء: [ ﴾�َۡشَهُدونَۚ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥ�َۡشَهُد بَِمآ أ

ست. آن را با علم ا دهنازل کر دهد به آنچه که (درباره علی به اصطالح شیعه) ولی خدا گواهی می«

 .»دهند و مالئکه شهادت می ،خود نازل کرده

 و

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ۥۚ بَّلِۡغ َما

 .]٦٧المائدة:[
و اگر  ننازل شده، ابالغ ک م شیعه)ععلی به ز ۀای پیامبر آنچه را که از طرف پروردگارت (دربار«

 .»ابالغ نکنی، پس رسالتش را ابالغ نکردی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ُ ٱَ�َفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُ�ِن  �َّ  .]١٦٨النساء: [ ﴾١٦٨ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َطرِ�ًقا  �َّ
را ها  آن ) ظلم کردند، خداها) زعم شیعهبت به حق آل محمد (به سکسانی که کافر شدند (و ن«

 .»کند ، و نه هم به راه (راست) هدایتشان میدبخش ینم

ِينَ ٱوََسَيۡعلَُم ﴿ يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن  �َّ
َ
 .]٢٢٧الشعراء: [ ﴾٢٢٧َظلَُمٓواْ أ

 .»ظلم کردند بزودی خواهند دانست که به کجا باز خواهند گشت و کسانی (در حق آل محمد)«

ٰلُِمونَ ٱَولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ﴿  .]٩٣األنعام: [ ﴾لَۡمۡوتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  ل�َّ
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ط. تبریز ایران)  ٢/٣٥٧ج  األنوار النعمانیةالله جزائری در ( ةنعمها  آنعالمۀ  وها  آن و شیخ

هر یک به اینکه ه) از وحی الهی، و بودن پذیرفتن به تواتر رسیدن (قرائات هفتگانسوم اینکه : «گوید می

  های جامع بلکه متواتر می منتهی به طرح روایت آورده،جبرئیل آن را فرود 
ً
بر واقع شدن  شود که صراحتا

رضوان  –تحریف و دستبرد در قرآن به لحاظ کالم و ماده و اعراب داللت دارند. با وجود آنکه علمای ما 

 » د.ان دهاتفاق کربر صحت آن و تصدیق کردن آن  –الله علیهم 

-۱۲/۵۲۵العقول فی شرح اخبار آل الرسول  ةمرآ«باقر مجلسی در  المها  آنعالمۀ  وها  آن و شیخ

اند  ه روایت کردهاز ابو عبداللها  آن روایتی را وارد کرده کهنشر دارالکتب اسالمی طهران  ،۲، طبع ۵۲۶

 » باشد. هفده هزار آیه میآورد،  محمدجبرئیل آن را برای حضرت : قرآنی که که او گفته است

سالم از بن  ها، از هشام موثق است. و در بعضی از نسخه«: گوید و در توضیح این روایت می

بن مسلم نقل است که این خبر صحیح است. و ناگفته پیداست که این خبر و بسیاری از اخبار  هارون

اخبار در این باره همگی به لحاظ نظر من ه کنند. ب صحیح آشکارا از نقص قرآن و تغییر آن حکایت می

است بلکه  –به لحاظ رأس  –واجد رفع اعتماد از اخبار ها  آنهمۀ  معنایی متواتر هستند و طرح کردن

گمان من این است که اخبار در این باره از اخبار امامت کمتر نیستند پس چگونه خواهد بود نسبت به 

  »خبر؟! ی هثبوت آن بوسیل
ط  ۲۲۸-۱/۲۲۵احتجاج (طالب طبرسی در کتابش بن ابی  صور احمدبن علیابو منها  آن و شیخ

غفاری نقل از ابوذر  )۱۵۵ص  ،۵طبع اعلمی بیروت ج (و منشورات شرکت کتبی بیروت)  ـ ه ۱۴۱۴

و طبق وصیت پیامبر آن  علی قرآن را جمع کرد، وفات یافت، برم: وقتی که پیاکند که او گفته است می

ای که آن را باز  در اولین صفحهابوبکر آن را گشود، و انصار آورد. سپس وقتی که را به سوی مهاجران 

آن را باز گردان ما هیچ  !ای علی: برخاسته و گفتعمر آنگاه های آن قوم بیرون آمد.  ییرسوا کرد،

زیدبن ثابت را که عمر، سپس  علی آن را برگرفت، و بازگشت،احتیاجی به آن نداریم. به همین خاطر 

مهاجران و  حها و فضای علی قرآنی را آورد و در آن رسوایی: حاضر کرد و به او گفت قاری قرآن بود، یک

و آنچه را که از فضیحت و  آوری و تألیف شود، که قرآن جمعنظر دادیم و ما چنین  است،انصار موجود 

پیشنهاد او را قبول و انصار در آن بود، از آن حذف شود. زید هم در این رابطه  مهاجران هتک (حرمت)

 کرد. 

تحویل دهد تا فیمابین خود آن را ها  آن از علی خواست که آن قرآن را به وقتی که عمر خلیفه شد،

پیش ما  چرا قرآنی را که پیش ابوبکر آوردی، !: ای ابو الحسنعمر گفتبه همین خاطر تحریف کنند. 

 (حرفش را هم نزنید): لی گفتعآوری؟!  نمی
ً
 نزد ابوبکر آوردم تا حجتی  اصال

ً
چرا که من آن را منحصرا
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یا بگویید تو قرآنی را که در نزدت  که ما از این غافل بودیم،بر شما باقی نماند و در روز قیامت نگوئید 

پس آیا برای ظاهر کردن آن وقت : عمر گفت نیاوردی (قرآنی که فقط پاکان آن را باید لمس کنند.) بود،

کند، و مردم را بر آن حمل  ظهور می من) ان(از فرزند: آری، وقتی که قائم گفت! مشخص وجود دارد؟

 .شود. (درود و سالم بر او باد) جاری می )(ویبوسیلۀ  که آنگاه سنتکند  می

تصریح  عموم تقیه بهبه طور  گوید: و می )۱/۲۴۹(اعلمی، بیروت  )۱/۳۷۱شیعی امامی ( یو طبرس 

همین کافی تو است ی ا پس آنچه که شنیده. دهد اجازه نمی در آیات آن زیادتو  بدل شدهاسماء  کردن

 از جواب در این جایگاه. 

 از تصریح کردن به زیادتر از آن ممنوعیت بعمل آورد.  هتقیچرا که شریعت 

همه آنچه را و اگر : گوید می )۱/۲۵۴ –بیروت  –(اعلمی ) ۳۷۸-۱/۳۷۷و طبرسی در جایی دیگر (

آنچه و  ،انجامد به طول میسخن  شرح دهم،را برای شما شده ... و تحریف شده و تبدیل که حذف شده 

 و شیخ. شود ، ظاهر میستا دهمنع کرهای دشمنان  و زشتی ءاظهار کردن آن را از فضایل اولیاکه تقیه 

شاه، یعنی سلطان محمد جنابذی ملقب به سلطان علی اند  توصیف کرده رکه او را به عارف مشهوها  آن

مطبوعات بیروت در اعلمی مؤسسۀ  از جزء اول که ،٢٠-١٩ ةمقامات العباد يف ةبیان العاددر کتاب (

مل نقل شده از ائمه جامع و شا های بدان که روایتگوید:  میاقدام به چاپ آن کرد)   ه ١٤٠٨سال 

زیادت و نقص و تحریف و تغییر گردید دستخوش آن دارد که قرآن کنونی از  اطهار همگی حکایت

 یقین بخش هستند. و اما اینکه 
ً
تأویل بر این دارند که زیادت و  برخیاست آن هم بطوری که تماما

 در طرز برداشت و تفهم
ً
کاری متکلفانه انجام  ست نه در لفظ آن،ا دهاز قرآن بوها  آن نقصان و تغییر صرفا

 های عام خود قایل بدان شوند.  که در خطابزد سهای کامل را ن و شخصیتاند.  داده

شیعیان به کارشناس فاضل و کسی که همه تالش خود را صرف ادای تکلیف که در نزد ها  آن و شیخ

لحسن عاملی مولی محمد طاهربن عبدالحمیدبن امتصف است یعنی آقای ابو ،کند و مسئولیت می

 ةمشکااألنوار و ةمرآتفسیرش (مقدمۀ  فتونی دربن عبدالحمید العاملی النباطی  معتوقبن  بن علی موسی

 اسماعیلیان قم)مؤسسۀ  از منشورات شمسی ١٣٧٤چاپ مؤسسه آفتاب تهران، سال  ،٣٦ص  سراراأل

آید  بدست میها  آن های متواتر آتی و غیر و روایت به سبب اخبارناپذیری که گوید: بدان حق گریز می

تغییراتی چند در  جلوی ما قرار دارد، بعد از وفات رسول اللهاکنون در  این است که این قرآنی که هم

آوری کردند، بسیاری از کلمات و آیاتی که  جمع کسانی که آن را بعد از پیامبر و ،خورد آن بچشم می

الله تعالی نازل کرده بود و علی آن را جمع کرده و آن را نگاه داشته بود تا وقتی که به موافق با آنچه که 
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باری، قرآن اصلی امروز را حذف کردند.  سن رسید و بدین ترتیب تا اینکه به قائم منتهی شد،پسرش ح

 در نزد قائم است درود و سالم خدا بر او باد. 

شود  اسالم آقای کلینی برداشت میثقۀ  آنچه که از بدان،«: گوید می ۴۹صفحۀ  و عاملی فتونی در

های زیادی را در کتابش  اعتقاد دارد چرا که وی روایت این است که وی به تحریف و تغییر قرآن کنونی

قدح و مخالفتی را با آن را موثق دانسته و هر گونه ها  آن ست و جالب اینکه راویانا دهدر این زمینه نقل کر

هم چنین نظری دارد. بن ابراهیم قمی  شیخش جناب علیالبته ایشان درباره روایات بعید دانسته است. 

 :خدا ی هاین گفت: هایی است. وی در تفسیرش گفته است ی سرشار از چنین روایتچرا که تفسیر و

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

ی که ل. چرا که صادق به قاری این آیه گفت: بهترین امت؟! در حااستن بر خالف نزول اصلی قرآ

 ُكنُتمۡ ﴿: گفت: فقط نازل شدپس چگونه نازل شد؟! : گفته شدبه او کشید؟!  بن علی را می علی و حسین
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 :بینی نمیها  آن مگر مدح و ستایش خداوند را در آخر آیه نسبت به ﴾َخۡ�َ أ

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
را از این دست نقل کرد. پس گفت و اما آنچه ای  پس آن مرحوم آیات عدیده ﴾لَۡمۡعُروِف ٱتَأ

 »]يعل ي[ف كلیإنزل أهد بما لکن الله یش«الله تعالی است.  ی این گفته ف شده،ذقرآن حکه از 

سپس آیاتی را از این دست ذکر  »یشهدون ... ةالمالئکنزله بعلمه و أ« :شد ان نازلینسو بدگفت 

 نمود. 
و نعمانی و فرات کوفی و دیگران با قمی و کلینی موافقت  یو جماعتی از علمای مفسر ما مانند عیاش

ابی طالب اکثر محققان و محدثان متأخر و نظریة شیخ بزرگوار احمدبن  ی اند. و این نظریه، نظریه کرده

 ما محمد باقر،عالمۀ  شیخو در حقیقت کند.  به آن تصریح می طبرسی است چنانکه کتابش (احتجاج)

بحث  ی داده، و دامنهاو را یاری  در کتابش (بحار االنوار) ها، آن های روایتدم خادم علوم اهل بیت و خا

در این باره بیشتر سخن نگفته است. اینجانب هم بعد از طبرسی را گسترده ساخته است. البته از احمد 

 ام که این سخن  ها و بررسی آثار به این نتیجه رسیده پیگیری اخبار و روایت
ً
و  صحیح است، کامال

ترین مفاسد  ضروریات و اصول مذهب تشیع نامید و یکی از بزرگترین و اساسیجملۀ  توان آن را از می

 ست. ا دهب خالفت بوصغ
پس از ذکر ، ۱۲۶ص ) مشارق الشموس الدریه(و عالمه سیدعدنان بحرانی در کتابش 

 نیستند،: اخباری که قابل شمارش گوید کنند، می در نظر او ثابت میهایی که وجود تحریف را  روایت

که قرآن دچار اند. حال که در میان هر دو دسته این خبر پیچیده  فراوانند و حتی از حد تواتر هم گذشته
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صحابه و تابعین زیادی متصور نیست.  ی ها آنچنان فایده ست. در نقل آن روایتا دهتحریف و تغییر ش

 بر این عقیده
ً
یفات به قرآن راه یافته است و به  اند بلکه و گروه محق اجماعا که این تغییرات و تحر

یات جملۀ  همین خاطر، گروه حق به جانب، این دیدگاه را از و اصول مذهب خود ضرور

 اند.  م کردهوها یکدیگر را محک آن روایتبوسیلۀ  و داند می

) ۲۹۸ص آل بیت مؤسسۀ  نجفیه،البحرانی در کتابش (الدرر شیعه محدث مشهور یوسف عالمۀ  و

ست که این اناگفته پید: گوید می کنند، هایی که در نظرش تحریف قرآن را ثابت می بعد از ذکر روایت

گذارند. و اگر این  صحت میکنند و بر آن انگشت  ها را تأیید می شسته و رفته دیدگاه یها اخبار و روایت

اخبار شریعت همۀ  (رفته رفته) بگیرند، مورد طعن و اعتراض قرارشارشان تعلت کثرت و انه ها ب روایت

  هم مورد طعن قرار می
ً
یکی است. و همچنین  روشن است. مگر نه اینکه اصول (دین) گیرند و این کامال

و به جان خودم سوگند گیرند.  تحت الشعاع این اصول قرار میشایخ و ناقالن هم ها و راویان و م شیوه

به پیشوایان فقط بخاطر (خود شیرینی) و حسن ظن و  ه نیافته،در قرآن رااگر بگویند تغییر و تبدیلی 

در حالی که در آن یکی امانت  اند، به امانت بزرگ خیانت نکردهها  آن ستم پیشه است. و اینکه (خلفای)

 اند.  آورتر برای دین است، خیانت کرده که بسی زیان

فی شرح نهج  ةمنهاج البراعکتابش (میرزا حبیب الله هاشم خوئی در  شیعهمحقق عالمۀ  و همچنین

نقصان قرآن بر زمینۀ  ] دالیلی در٢٢٠-٢١٤ص  ول،األالمختار  ،بیروت –[مؤسسه وفاء  )ةالبالغ

 : کنیم این عالم شیعی، ذکر میست و ما تعدادی از این ادله را طبق گفته ا دهشمر

 والیت  ی هنقص سور -۱

 ین رنو ی هنقص سور -۲

 نقص بعضی کلمات از آیات.  -۳

 کاری، نتوانست قرآن را تصحیح کند، : امام علی در دوران خالفتش به علت تقیهسپس گفته است

و تغییر دهندگان آن اقدام به این کار نکرد. تا این قرآن در روز قیامت بر محرفان همچنین بخاطر 

 و دلیلی قد علم کند.  حجتهمچون 

تالف ایجاد نشود، و مردم به کفر اصلی در بین مردم اخ اینکه: ائمه از ترس و همچنین گفته است

 اصلی و صحیح را ظاهر کنند. نتوانستند که قرآن  خود باز نگردند،

و مقوالت علمای شیعه است به اینکه قرآن کنونی ناقص و مطالب فوق، بعضی از تصریحات 

اصول و ضروریات مذهب تشیع است، جملۀ  و چون اعتقاد به تحریف قرآن ازباشد.  شده می تحریف

  چه در گذشته و چه در جدید،ها  آن علمای
ً
اند و از این  در این زمینه نوشته هایی را کتاب اختصاصا
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دانم آخرین نفر آن که در این عرصه  اند. تا جایی که بنده می اعتقاد مغرضانه و کثیف خود پرده برداشته

بن محمد  بن میرزا علی بن میرزا محمد تقی نیمیرزا حسها  آنعالمۀ  قلم فرسایی کرده است شیخ و

فصل اخلطاب يف إثبات حتريف الكتاب باشد. وی کتابی تألیف کرده تحت عنوان ( نوری طبرسی می

روایت، در این کتاب ادعا کرده که قرآن  ۲۰۰۰وی بنا به گمان خود، با تکیه بر ) رب األرباب

 ست. ا دهدستخوش تحریف گردی

اثبات تحریف زمینۀ  : این کتابی نادر و بزرگ و ارزشمند است که درکتابش گفته است ی هدر مقدم

فصل الخطاب في «ام. و آن را  آوردهآن را به نگارش در گان و تجاوزکاران  پیشه ستمهای  قرآن و رسوایی

 ام.  نام نهاده» تحریف الکتاب رب األرباب

: گوید می آورد، از دالیل تحریف بعمل میدر جایی که سخن  و این گمراه شده از قرآن کریم،

از آن سخیف است.  رسد و بعضی دیگر ها بالغ است و به حد اعجاز می فصاحت آن در بعضی از فقره«

کتاب فصل الخطاب را انکار  تا جائی که من اطالع دارم هیچ عالم شیعی،بالله)  نعوذ(استغفر الله و

مکانت و منزلت بزرگی دارد. در حقیقت آیت الله شیعه ست. این آقای طبرسی در نزد شیعه ا دهنکر

ست و ا دهبرای او بیوگرافی نوشته و از او تمجید بعمل آور در کتاب (اعیان الشیعه)» محسن امین«

بزرگ طهرانی در (نقباء البشر) او را مورد ثنا و  و آغا ها و القاب) یهعباس قمی در (کنها  آن همچنین شیخ

جملۀ  مستنبط المسائل) ازکه کتاب طبرسی (مستدرک الوسائل وبا توجه به این اند تعریف قرار داده

 های معتمد شیعه است.  کتاب

نوری و آید.  تکمله زدن بر کتاب وسائل الشیعة حر عاملی بحساب می یچرا که این کتاب نوع

ین محدث ملقب است!   طبرسی در نزد شیعه به آخر

بشر خود، حس زدۀ  و نسبت به راویان و محدثان طعن تند،ها قایل به تحریف قرآن هس در کل شیعه

و اگر در مقابل اهل سنت تحریف قرآن را هم انکار کنند.  کند و احساس دلسوزی می دوستیشان گل می

ها  آن توانند اهل سنت را به بازی بگیرند و بر آن میسایۀ  همه و همه از باب تقیه است که در کنند، می

نوری طبرسی و امثال او مانند قمی و کلینی و نسبت به ترحم و دلسوزی دروغ ببندند. و گرنه احساس 

 چه معنایی دارد؟!  دیگران که قایل به تحریف قرآن هستند،

ابوالقاسم در نجف ها  آن و مرجع اعالیها  آنحوزۀ علمیۀ  و بزرگترین مثال بر این رهبر و رئیس

: گوید ، می۱۳۸۹سال چاپ چهارم ، ۲۷۸ص  »بیان فی تفسیر القرآنال«که در کتابش خوئی است 
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ت عقالن قایل به آن هستند ... ساندیشی است که فقط و فقط س خرافات و خیال یف قرآن،سخن از تحر

 داند.  هیچ تردیدی این سخن را باطل و خرافی می و شخص عاقل و منصف و متدبر قاطعانه و بی

 ازها  آن و غیرو مفید پس آیا جناب کلینی و قمی و طبرسی و مجلس و نوری و فتونی : گویم می

کسانی هستند که عقلشان ضعیف و ناتوان است؟! و از جمله کسانی هستند که تحت الشعاع این جملۀ 

به توانند  میها  آن آنسایۀ  که درخوئی را حمل بر تقیه کنیم  نآیا اگر این سخگیرند؟!  اتهام قرار می

 دانیم؟!  او را صادق می دشمنان خود دروغ بگویند،

 مهمی وجود دارد که اینجا اموردر 
ً
دهیم که متعلق به  گرامی قرار می ی را فراروی خوانندهها  آن جدا

 . کنیم به خواننده واگذار می راها  آندربارۀ  حکمو باشد.  دیدگاه خوئی از قرآن می

موثق و مورد  دهد، بن ابراهیم قمی که کتاب الله را مورد طعن قرار می آقای علی جناب خوئی،: اول

  به معجم رحال الحدیث خوئی مراجعه کنید.اعتماد دانسته است. 

ه به دعای دو بت قریش فتوا داده، و در این دعا دو فقره القاسم خوئی همان کسی است کاین ابا: دوم

دو بت قریش خدایا لعنت کن : «یکی کنند: برد در قرآن متهم میرا به دست و عمر آمده که ابوبکر

 » ... آن دو که مخالف فرمان تو عمل کردند ... و کتابت را تحریف کردند.

 » را لعنت کن!ها  آن اند، ای که آن را تحریف کرده به عدد هر آیهخدایا « :دومی

 : سوم
ً
با قرآنی که مسلمانان به این قانع شده که امام علی مصحفی در اختیار داشته که  این آقا کامال

: گوید می ،۲۴۳ص  چرا که در تفسیرش (البیان)کنند، مغایر است.  نقاط دنیا با آن عبادت میهمۀ  در

ی ها با قرآن موجود مغایرت دارد، از جمله چیزهای وجود مصحفی برای امیر مؤمنان که در ترتیب سوره«

است که شک در آن درست نیست. و همین که علمای اعالم وجود آن را پذیرفته و در این زمینه با هم 

 » نیاز ساخته است. ما را از زحمت ثابت کردن آن بی سازش و توافق دارند،

و چون نسخ مستلزم قول به تحریف قرآن است.  تاین آقا چنین نظر دارد که نسخ تالو: چهارم

سنت ثابت است پس بنظر جناب خوئی این یعنی تحریف در قرآن هم راه یافته  تالوت در کتاب و

 گوید می )۲۱۹(صفحۀ  است. او در
ً
قول به تحریف قرآن است و بر همین  : قول به نسخ تالوت ذاتا

اشتهار قول به واقع شدن نسخ در تالوت در نزد علمای اهل سنت مستلزم اشتهار قول به  اساس،

 تحریف است. 

 است، ذا دهناگفته پیداست که اگر بگوئیم تالوت نسخ ش :گوید می ۲۲۴فحۀ ص و در
ً
بدین معنی  تا

 در قرآن تحریف و اسقاط و حذف هم راه یافته است. است که بگوئیم 



 فرار از چاله    ١٣٦

را به بسیاری از تحریف در قرآن عدم ه : و جماعتی قول بگفته است ۲۱۹خوئی در صفحه : پنجم

 ». مفید«اند. از جمله شیخ مشایخ  بزرگان نسبت داده

 گویم می
ً
های جامع و شاملی  مالحظه کردید که جناب مفید چنین معتقد بود که روایت : شما قبال

در مقام  اند) گوید (و نسبت داده اند و خوئی هم در اینجا که می وقوع تحریف در قرآن آمدهزمینۀ  در

  تقلب کردن بر آمده، وگمراه کردن 
ً
صحیح مفید نسبت به تحریف قرآن اشاره خواهد به نظر  می و عمدا

 نکند. 

صفحۀ  او درخوئی احادیث وارده در باب تحریف را در نزد خودشان قوی دانسته است. : ششم

را از ها  آن ها گرچه به لحاظ سند ضعیف هستند، تعدادی از بسیاری از روایت: گفته است ۲۴۵-۲۴۶

 ام. او کسی است که  د سیادی نقل کردهمحماب احمدبن کت
ً
قایل بر فساد مذهبش  علمای رجال متفقا

گویند او  ام که علمای رجال می بن احمد کوفی نقل کرده است. و نیز از علیهستند و او قایل به تناسخ 

از ها  آن ازکه بعضی بخشد  روایات این قطعیت را میباشد. اما کثرت  کذاب است و فاسد المذهب می

کاهم. و در آن روایات تعدادی هم هستند  اند و من از اطمینان به این نمی روایت شدهمعصومین  ی ائمه

ها  تک روایت سند تکدربارۀ  اند بنابراین ما نیازی نداریم که بیاییم معتبری روایت شده ی که به شیوه

 سخن بگوئیم. 

جز چهاردهم، چاپ بیروت سال  ،۲۴۵ص » حدیثالمعجم رجال «ابو القاسم خوئی در : هفتم

خداوند در قرآن نام هفت نفر را : «عجلی از ابو عبدالله روایت کرده که او گفته است، از برید ۱۴۰۳

 را پاک کرد و ابو لهب را باقی گذاشتند. ها  آن ذکر کرد که قریش نام شش نفر

نَبِّئُُ�مۡ ﴿ از این قول خدا پرسیدم و من (راوی)
ُ
ُل  َهۡل � ٰ َمن َ�َ�َّ َ�ِٰط�ُ ٱَ�َ ِ  ٢٢١ لشَّ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ َّ�َ�َ
�ِيٖ� 

َ
فَّاٍك أ

َ
 شوند؟! آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می« .]٢٢٢ -٢٢١الشعراء: [ ﴾٢٢٢أ

و صائد یره بن سعید، و بنان، غم :هفت نفرندها  آن گفت: ».گردند هر دروغگوی گنهکار نازل می برها  آن

 وابو الخطاب.  بن عمار زبیری، بن حارث، و خمره و عبدالله و حارث شامی، نهدی،
از همان جلد ذکر  ۲۵۹صفحۀ  های زیادی را همزمان با این روایت نقل کرده، و در و خوئی روایت

آید که محمدبن ابی زینب مردی  ها چنین بدست می : از این روایتگفته استها  آن در توضیح شده،

ها گرچه دارای سندی ضعیف  فاسد بوده و بعضی از این روایت ی گمراه شده، و دارای عقیدهگمراه و 

اجمال مرحلۀ  را بهها  آن که ادعای تواتر در وجود دارد،ها  آن اما آنقدر روایت صحیح در میان هستند،

 ند که دور نیست. سر می
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ست. اما در ا دهبیان نکراین روایت را از جهت صحت و ضعف  ی خوئی درجه پرواضح است کهو 

و «: کند استشهاد می زند، مغرضانه که به کتاب الله طعنه میو  خبیثبه این روایت  ۴۷صفحۀ  جلد نهم

ُل ﴿آید:  در بیوگرافی محمدبن ابی زینب تفسیر او از این آیه می ٰ َمن َ�َ�َّ نَبِّئُُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ ٱَهۡل �  لشَّ

�ِيٖ�  ٢٢١
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ  .» ستا دهبوها  آن و اینکه صائد نهدی یکی از ﴾٢٢٢َ�َ�َّ

ث خبیو چنانکه معلوم و روشن است آنچه که خوئی در اینجا به آن استشهاد کرد نیمی از آن روایت 

فراهم است برای ها  نکه انگیزهآبه لحاظ صحت یا ضعف به آن نپرداخته است با است و طبق عادتش 

 ست. ا دهوجل دفاع کند. اما او این کار را نکر آنکه آن را مورد انتقاد قرار دهد و از کتاب خدای عّز 

  ۲۱۹صفحۀ  که درکشد از این  این آقا خجالت نمی: هشتم
ً
کند.  دروغگویی می از تفسیرش صراحتا

است و بر سر آن توافق دارند این  رمشهوها  آن شیعه و محققانچیزی که در بین علمای «: گوید او می

پس جمعی : «سپس خود را تکذیب کرده و گفته است »است که تحریفی در قرآن صورت نگرفته است.

 » اند. تحریف در قرآن گرایش یافتهشیعه و علمای اهل تسنن به واقع شدن از محدثین 

این همان خوئی و  :گویم میو جمعی از علمای اهل سنت؟!! «جرأت او را در این گفته نگاه کنید 

این همان اقوال و افکارش است، و نباید از ما پنهان بماند که وی سوگند خوردن به دروغ را از باب تقیه 

صادق نقل کرده (و این ). از جعفر ۳۰۷-۴/۲۷۸(الوثقی)  ةالتنقیح شرح عرو(داند. در کتاب  جایز می

ر آن سوگندی از باب تقیه کردید یا بر سهر کاری که : که او گفته است روایت را صحیح دانستم

 است (و گناهی بر شما نیست).  زخوردید، دستتان با

 حق باز که برای فریب دادن مسلمانان و دروغ گفتن بر آنان،های  هشدار هشدار از این شیطان

 دانند.  آمیز را هم جایز می سوگند دروغ

آن اینکه جناب خوئی قائالن به تحریف و خطیر را مالحظه کن و مهم  یا مسئله !مبرادر مسلمان

استوار های اینان مبنی بر تحریف قرآن،  اساس روایت ، چون مذهب شیعه برقرآن را کافر ندانسته، چرا؟!

ماند و  دیگر چیزی از مذهب آنان باقی نمی ها و اقوال اینان مردود اعالم شود، است حال اگر روایت

 
ً
 نابود خواهد شد.  تماما

با آنکه به  ؛کنند از این تعجب مکن که شیعه هم اینک قرآن موجود را قرائت می !مسلمانمبرادر 

 اند.  برحسب اقوالشان به این مسأله دستور داده شدهها  آن چون ست!!ا دهگمانشان تحریف ش
ً
همین  مثال

خاستگاه  منشورات اعلمی بیروت) ،٣٦٣، ص ٢ج  األنوار النعمانیةدر کتاب (آقای نعمت الله جزائری 

در : گوید و میکند  ذکر می تحریف شده،گویند   و علت قرائت شیعه از این قرآن را با وجود آنکه می
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های خود را به قرائت قرآن موجود در نماز و  ها روایت شده که ائمه علیهم السالم شیعه اخبار و روایت

کند و  موالی ما صاحب الزمان ظهور میاند آن هم تا زمانی که  و به عمل به احکام آن دستور دادهغیر آن 

تألیف دهد و آن قرآنی را که امیر المؤمنین  دارد و به آسمان ارتفاع می بر می آن قرآن را از دسترس مردم

و محمدبن نعمان  نماید. کند و به احکام آن عمل می آورد، پس آن را قرائت می ست بیرون میا دهکر

گفته  )۱۳۵حول القرآن ص در (آراء ، و همچنین اصفهانی ۸۱-۷۸مسائل سرویه «در » مفید«به ملقب 

اند که قرآن قرار گرفته در بین دو جلد  به ما دستور دادهها  آن ما صحیح است که ی این خبر از ائمه :است

آنگاه او قرآن کند  تا زمانی که قائم ظهور میاز آن بر نیائیم را بخوانیم و در پی زیاد کردن یا کم کردن 

ما را فقط از ها  آن ود نخوا بر مردم می –ست ا دههمانی که امیر المؤمنین آن را جمع کریعنی  –اصلی 

نهی ، اند هایی آمده روایت ی بوسیلههایی که بر حروف ثابت شده مصحف افزون است، و  فقرائت حر

 هایی (آحاد) روایتدر قالب به صورت تواتر نیامده بلکه فقط  چرا که این حروف (زیادی) ؛اند کرده

و گذشته از این، اگر شود.  هم گاهی شخص ناقل دچار اشتباه می های آحاد) اند. (و در روایت آمده

دهد و  خود بهانه به دست اهل خالف و جباران می خودبه بخواند، ن کنونی،آانسان بر خالف مألوف قر

  »اند. قرائت خالف قرآن موجود منع کردهخاطر ما را از به همین دهد.  خود را در معرض هالک قرار می

یف در قرآن، یفمنظور از  اما ادعای بعضی از شیعه مبنی بر اینکه تحر تفسیر بوسیلۀ  آن، تحر

ادعای آن مبنی بر وجود قرآن صحیح  :ت و دلیل ما بر بطالن آن این استباطل اس یاین سخن ،است

ست چرا که اگر قرآن مهدی مثل قرآن کنونی یعنی قرآن موجود کنونی صحیح نی در نزد مهدی موعود؛

  !ای دارد؟ بود، پس ادعای شیعه مبنی بر وجود قرآن در نزد مهدی چه فایده نمی

: قرآنی که بر ستا دهکه در آن فصل آم قرآن)(کتاب فضل  )۲/۵۹۷با روایت موجود در کافی (

  محمد نازل شده هفده هزار آیه بوده،
ً
باشد، و  شش هزار و دویست آیه می اما قرآن موجود فعلی تقریبا

کسی که این حدیث را شرح داده و از ناقص است و این ادعا را نموده این یعنی دو سوم آیات قرآن 

، و نیز صالح مازندرانی در شرح ۵۲۵ص  ،۱۲العقول) ج  ةآنان مجلسی است در کتاب (مرآ ی جمله

 ، به نقل از اصول مذهب شیعه. ۷۶ص  ،۱۱ج » جامع کافیشرح «این حدیث در کتابش 

به اینکه تحریف در قرآن فقط در تفسیر نیست بلکه در الفاظ بعضی از بزرگان علمای شیعه اعتراف 

البراعة في و حبیب الله هاشمی در ( ،٥٢٥ص  ،١٢العقول ج  ةمانند مجلسی در مرآباشد  قرآن هم می

 . ٢١٦) ص شرح نهج البالغة
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 ین [دو نور]نورسورۀ  والیت وسورۀ  ندها از قرائت، مان کامل سوره ادعای علمای شیعه به نقص

البراعة في شرح نهج هاشمی در کتابش (، و حبیب ۲۱-۱۸ االئمه ةمجلسی در کتابش (تذکر چنانکه

 . اند ، گفته١٨٠و نوری طبرسی در کتابش فصل الخطاب ص  ،)٢١٧ ،٢، ج البالغة

ایمان  ایم، را نازل کردهها  آن اید، به دو نوری که آورده : ای کسانی که ایماننورین این است ۀسور

دو نور که دارند.  خوانند و شما را از عذاب روزی بزرگ بر حذر می ما میشبیاورید. آن دو، آیات مرا بر 

گاه هستم. کسانی که به عهد و پیمان خدا و رسولش در آیاتی، وفاء . داز یکدیگر هستن و من شنوا و آ

چون  های پر از ناز و نعمت است. و کسانی که بعد از ایمانشان کافر شدند، بهشتها  آن برای کنند، می

در آتش جهنم پرتاب  پیمان بسته بود، شکستند،ها  آن بامیثاق و عهد خود، و آنچه را که رسول بر سر آن 

آب از آب داغ دوزخ ها  آن پیامبر سرپیچیدند،و از وصی  به نفس خود ظلم کردند،ها  آن شوند. کرده می

 نور آسمان و زمین است بر هر چیزی که بخواهد (توانا است).  کهشوند. خدایی  داده می

انجام خدا هر چه بخواهد  قرار داد، یائی)ا برگزید، و از میان مؤمنان (اوصاش کسانی ر و از مالئکه

نسبت به رسوالنشان مکر ها  آن هیچ خدای نیست جز او که رحمان و رحیم است. کسان قبل ازدهد  می

براستی که گرفتن من  را گرفتم (و نابود ساختم)ها  آن من هم با این همین مکر و حقه و حقه بکار بردند،

را ها  آن و هالک ساخت، شدید و دردناک است. الله تعالی عاد و ثمود را بخاطر آنچه که کسب کردند،

و فرعون و پیروانش را بخاطر کنید؟!  ا پرهیزگاری نمیای قرار داد. آی برای شما بعنوان یادآوری و تذکره

بر موسی و برادرش هارون غرق کرد. تا برای شما نشانه و آیتی بشود. و بیشتر شما فاسق  یسرکش

 گیرند، کند، و وقتی که مورد سؤال و بازخواست قرار می را در روز حشر جمع میها  آنهمۀ  خداهستید. 

یقت جهنم منزلگاه آنهاست. و الله تعالی دانا و کاردان است. ای رسول، در حقجواب دهند. توانند  نمی

و حکم من روی . در حقیقت کسانی که از آیات خواهند دانستبزودی  انذار و هشدار مرا ابالغ کن!

پاداش ها  آن ات نعیم را بهجنکنند، من  مانند کسانی که به عهد تو وفا می اند، گرداندند، ضرر کرده می

 دهم.  می

متقیان است و ما در روز  ی براستی که خدا دارای مغفرت و پاداش عظیم است. و علی از جمله

و داشتیم. غافل نیستیم. و او را گرامی  ظلمی که به او شده، زاو ما  ،کنیم قیامت حق او را پرداخت می

امام مجرمان  ها، آن هستند و دشمنم. او و فرزندانش به یقین از جمله صابران یکن همگان را هالک می

و با عجله آن را  زینت حیات دنیا را طلب کردید،: شدنداست. بگو به کسانی که بعد از ایمانشان کافر 

فراموش نمودید و بعد از محکم  و آنچه را که خدا و رسولش به شما وعده داده بودند، طلب نمودید،

ها را برای شما زدیم، تا شاید شما هدایت یابید.  را شکستید و پاره کردید و ما مثالها  آن ها، کردن پیمان



 فرار از چاله    ١٤٠

مؤمن است و هر کس  وفا کند،ها  آن کسی که بهای رسول! ما آیات روشنگری را به سوی تو فرستادیم. 

روی روی بگردان. چرا که آن معرض و ها  آن پس از ند،خور شکست میروی گرداند، ها  آن بعد از تو از

 گردان هستند. 

ها  آن را حاضر کنیمها  آن گیرند، و مورد رحم قرار نمی خورد، نمیها  آن ما در روزی که چیزی به درد

و از  پروردگار خود کن!را در جهنم جایگاهی خواهیم داد که از آن تکان نخواهند خورد. پس تسبیح 

به ها  آن فرستادیم آنچه بر جای مانده،و هارون را با کنندگان باش. و در حقیقت موسی  جمله سجده

  ظلم کردند. اما (او)هارون 
ً
بوزینه و خوک قرار دادیم. را ها  آن بعضی از صبری زیبا پیشه کرد. و ما نتیجتا

 د دید. نخواهها  آن را لعنت کردیم. پس صبر کنها  آن و تا روز قیامت،

ند. و هر کس از فرمان من روی گرداند، قرار دادیم تا شاید برگرد یک (وصی)ها  آن و برای تو از

پس با این کفر خود کمی بهره بگیرند، پس  او چه کار کنم)؟دانم با  (و من می بازگشتش بسوی من است

ایم پس آن  عهدی را قرار داده اند، که ایمان آوردهما درگردن کسانی  ای رسول از عهدشکنان سؤال مکن،

و امید  ،ترسد ست از آخرت میا دهکنن شب هنگام فرمانبر و سجدهشاکران باش. علی جملۀ  را بگیر و از

گاه هستند. زنجیرها ها  آن اند و ثواب پروردگارش دارد. بگو آیا برابرند کسانی که ظلم کرده از عذاب من آ

بخاطر اعمالشان پشیمان خواهند شد. ما به فرزندان صالح ها  آن قرار خواهیم داد، وها  آن را در گردن

کنند. پس صلوات و رحمت من بر زنده و  خالف فرمان ما عمل نمیها  آن ودهیم.  را مژده میوی تو 

کنند، خشم و غضب  ظلم میها  آن شوند. و بر کسانی که بعد از تو بر باد در روزی که زنده میها  آن مردة

ها  آن باد وها  آن رحمت من بر ،یمودندرا پها  آن قومی بد و ضررمند هستند و کسانی که راهها  آن من باد،

 باشد. می رب العالمینستایش برای الله و هایی امنیت یافته هستند،  در اتاق

البراعة في هاشمی در کتابش (منهاج محقق حبیب الله عالمۀ  ست کها دهزیر حذف شسورۀ  و نیز 

به زبان فارسی، از  ۲۰-۱۹ االئمه ةدر کتابش تذکر یو عالمه مجلس) ٢١٧ص  ،٢ج  شرح نهج البالغة

به پیامبر و ولی ایمان  اید، (ای کسانی که ایمان آورده :اند کرده همنشورات موالنای ایران، بدان اشار

کنند.  شما را به راه درست و صحیح راهنمایی میها  آن را فرستادیم، کهها  آن آن دو کس که بیاورید؛

گاه و پیامبر و ولی از یکدیگر هستند.  م از ینع جنات کنند، ی که به عهد الله وفا میانکسایم. نداو من آ

در جهنم جایگاه  را تکذیب کردند،ها  آن خوانده شد،ها  آن آن آنهاست. کسانی که آیات ما وقتی بر

تکذیب شود که کجایند آن گمراهان  ندا زده میها  آن در روز قیامت برایاختصاص دارد. ها  آن بزرگی به

د ده مهلت نمیها  آن و الله تعالی بهرا بر جای نگذاشتند. ها  آن رسوالن مگر بر حقپیامبران؟!  ی کننده

 شاهدان و گواهان باش.جملۀ  پس حمد و ستایش خدای خود کن و از –تا مدتی کوتاه  –



 
 
 

 کند  حد میاقامۀ  مهدی شیعه بر ابوبکر و عمر -۱۷
امام حسین مؤسسۀ  ،۵۴۱ص » مهدی از گهواره تا ظهور«کاظم قزوینی در کتابش سیدمحمد 

 و آنجا در مدینه«: گفته استد آن یست با چاپ جدا دهلندن، و مکتب الفین کویت هم آن را توزیع کر

کنیم و آن کندن تعدادی از قبرها  اشاره میها  آن یکی ازیازد که به  به اعمال و اقداماتی دست می (مهدی)

قضایایی است که توضیح و بررسی جملۀ  و این از ها، آن و سوزاندنها  آن آوردن اجساد ازو بیرون 

این آقای شیعی از باب تقیه و فریب و حقه نام آن » کنیم. اکتفا میها  آن طلبد، اما ما به ذکر اجمالی می

  مهدی گورشان کنده می کسانی را که توسط
ً
شوند، ذکر  از آن بیرون آورده شده و سوزانده می شود و بعدا

 ست. ا دهنکر

عالمۀ  است چنانکه شیخ وفاروق عمر  صدیق وابوبکر  قبرگورهایی که او مورد نظرش است، همان 

 ةحیا«و قریب به آن در کتاب  ،۱۸۷-۱۸۶ص  »الرجعه«در کتاب العابدین احسائی  احمدبن زینها  آن

ست، و نیز میرزا محمد ا دهیر کرتعبکه در آن کتاب از ابوبکر و عمر به طاغوت و جبت  ۵۰ص  »الناس

و نیز نعمت الله جزائری در  داراالعتصام ایرانی قم، ،١١٨سترآبادی در کتابش (الرجعه) ص امؤمن 

، ص ٢ج  »صراط مستقیم«ن نباطی در کتابش و زین العابدی ،٨٩ص  ،٢ج  األنوار النعمانیةکتابش (

 . ندا دهبه این مسئله تصریح کر ،٢٥٣

 : هم موارد فوق قابل مالحظه است هیعحتی در شعرهای ش
 

 ألنجـم الزهـرایـا ابـن نور الظالم و 
 

ــأ  ــا یری اللعین ــالنظرن رؤی ــین ب  الع
 

 من بعد دفنهمـا فـی سـاتر الحضـر
 

 علــی رؤس المــأل مــن ســائر البشــر 
 

 نکــــر الویحرقــــان بالشــــک و 
 

ــا  ــرو  هم ــم بالبش ــد اله ــبح بع  تص
 

 نـــاماللـــه یــا خیـــر األ ةیــا حجـــ
 

ــه أ  ــن الل ــو م ــيرج ــأ رب  ين یبلغن
 

ـــ شـــانینب ـــال النب ـــا يکمـــان ق  لن
 

ـــهدو   ـــبهأیش ـــب و ال ش ی ـــال ر  ن ب
 

 عین مـن خشـبویصلبان علی جـز
 

 هناک تشفی قلـوب طـال مـا ملئـت 
 





 
 
 

 کند  ه را قطع میبی شینمهدی شیعه دستان ب -۱۸

حسین لندن) مؤسسۀ  ،۵۳۹ص محمد کاظم قزوینی در کتابش (امام مهدی از گهواره تا ظهور 

 قیام کند،ا م  : اما همین که قائمست که او گفته استا دهشیعه از امام صادق روایت کر: گفته است

 ند. گردا می راها  آن و کند و دستانشان را قطع می فرزندان شیبه را گرفته،

ستان فرزندان شیبه و د« :از او روایت شده که گفته استاینان دزدان (مال) خدایند! و نیز : گوید و می

و بر آن نوشته اینان کند  ان فرزندان شیبه را قطع میو دست: «روایت شده کهو نیز از او  »کند را قطع می

همان خادمان  (فرزندان شیبه،: این روایات گفته است نی در توضیحو جناب قزوی »سارقان کعبه هستند

کلیدها را به ارث ها  آن بعنوان خلف، از سلفها  آن بود،ها  آن کعبه هستند که کلیدهای کعبه در دست

و به دلخواه بردند،  شد به سرقت می هایی را که به کعبه هدیه داده می اموال و ذخیرهها  آن بردند. و می

را سارقان یعنی سارقان اموال خدا نام ها  آن امام صادق خاطر،کردند و بهمین  تصرف میها  آن خود در

 ست. ا دهنها





 
 
 

 کند  مهدی شیعه به حکم داود حکم می -۱۹

بلکه به حکم داود حکم کند،  حکم نمی حمدآید به شریعت م مهدی موعود شیعه وقتی که می

در تاریخ پس از «به نام محمدبن محمدبن صادق صدر ها  آن کی از علمای معاصرچنانکه یکند  می

به  آل محمد قیام کرد،وقتی که قائم  :مورد را از ابی جعفر نقل کرده کهاین  ۸۱۰-۷۲۸ص  ،۲ظهور ج 

 » گردد. و دنبال دلیل و مدرک نمی کند، حکم داود حکم می

و : «که او گفته استاز ابی عبدالله روایت کرده  )۳۱۵-۳۱۴در کتاب (الغیبه ص و نعمانی نویسنده 

کند و  این مهدی است که به حکم داود حکم می :گوید خیزاند که می میای بر  الله تعالی باد را از هر دره

، ۳۹۱قائم مهدی ص سایۀ  (روز رهایی درکامل سلیمان در کتاب ها  آن و شیخ» خواهد. دلیلی نمی

وقتی که : نقل کرده که او گفته است بیروت) از ابو عبدالله انیندارالکتاب اللب )۱۹۹۱چاپ هفتم، سال 

و نیازی به دلیل ندارد. چه الله تعالی آن را به  کند، حکم به حکم داود کرده، حکم می دقائم آل محم

دهد و با  خبر میها  آن های هر قومی را به و نهفته کند، در نتیجه او با علم حکم می کند، او الهام می

 دهد.  دوست را از دشمن تشخیص می دیدن قیافه و چهره،

صادق روایتی را از  ،۷۲۸ص  »تاریخ پس از ظهور«محمدبن محمد صادق صدر در ها  آن و شیخ

من ظهور  از میان (نسل)دنیا نخواهد رفت تا وقتی که راد مردی «: نقل کرده که نص آن چنین است

 » گردد. کند و دنبال دلیل و مدرک نمی کند که به حکم داود حکم می می
قائم « :ت کرده که: ابو جعفر گفته استاز ابو بصیر روای ۱۱۵و باز همین آقا در کتاب فوق الذکر ص 

که آن  کند، به فرمانی جدید و کتاب جدید و قضاوتی جدید که بر عرب خیلی سخت است قیام می

 »یر است.همان شمش





 
 
 

 سازد  مهدی شیعه مسجد الحرام را منهدم می -۲۰

مسجد به  ۀتحت عنوان (اعاد )۵۳۴تا ظهور ص سید کاظم قزوینی در کتابش (مهدی از گهواره 

سازد  مسجد الحرام را منهدم می کند، وقتی که قائم ظهور می: نقل کرده که) از امام صادق حالت اصلی

 دهد.  و سنگ مقام را به جایگاه اصلیش انتقال می تا آن را به اساس خود باز گرداند،

مسجد الحرام توسعه یافت تا به امروز، و  بعد از وفات پیامبر: گوید سپس مؤلف توضیح داده، می

ن اساس آهنوز به  ها، اما به رغم همه اینهای زیادی به آن افزوده گشت.  از همه جوانب آن، مساحت

وره حزست. چرا که اساس قدیم از ا دهنرسی قدیمی که ابراهیم پیامبر برای مسجد الحرام ترسیم کرد،

های جدید در مسجد  زیادتدربارۀ  وقتی که صادق روایت شده، شود. از (بین صفا و مروه) شروع می

هنوز به مسجد ها  آن : آری ...گفت و آیا از مسجد الحرام است یا نه؟!الحرام مورد سؤال قرار گرفت 

سعی بین صفا و مکان ( ی: خط ابراهیم ما بین حزوره تا مسعاند. و گفت هیم و اسماعیل نرسیدهابرا

  ست.ا دهاست. این همان خطی است که ابراهیم ترسیم کر مروه)





 
 
 

 جهاد در نزد شیعه نیست مگر با حضور مهدی -۲۱

دهند، و یا به علت  که متأسفانه کسانی که نسبت به شیعه نرمش بخرج میر کنیم را ذکباید حقیقتی 

گاه نیستند و آن این است که جهاد در  دهند، را سر میها  آن جهاد با کفار، ندای نزدیک شدن به از آن آ

را بر لذا تاریخ هیچ جهادی از شیعه کند، حرام است! نظهور ها  آن نزد شیعه تا روزی که امام دوازدهم

خیلی معتبر و موثق ها  آن کلینی که در حدیث نزدیعقوب  د کفار ثبت نکرده و نخواهد کرد. محمدبنض

هر پرچمی که قبل از قیام : ست کا دهاز ابو عبدالله روایت کر ،۲۹۵ص  ،۸است در کتاب (الکافی) ج 

 شود.  شود، صاحب آن طاغوتی است که به جای الله تعالی پرستیده می هقائم بلند کرد
 و محدثست. ا دهنقل کر ٣٧ص  ١١ج » وسائل الشیعة«حر عاملی در ها  آن شیخرا و این روایت 

: ستا دهابو جعفر روایت کر از ،٢٤٨، ص ٢ج  حسین نوری طبرسی در (مستدرک الوسائل)ها  آن

که پرواز ماند،  ای می جوجهبیرون شود، به  کسی که از ما اهل بیت قبل از قیام قائم (بمنظور جهاد)«

 » کنند. ست و کودکان با آن بازی میا دهاش افتا آشیانهکرده، و از 
ات بمان و  در خانه ای سدیر!: ستا دهاز ابو جعفر روایت کر )١١/٣٦ وسائل الشیعةعاملی در (و حر 

 (تا شب و روز میدر آن بنشین 
ً
خارج پس اگر خبر به تو رسید که سفیانی  !اقدامی مکن گردد) و فعال

 حرکت کن و لو پیاده بیایی! بسوی ما  شده،

خارج نشده «: بنان) از ابو عبدالله نقل است کهبیروت ل ، دارالحوراء۱۶(کامله سجادیة و در صحیفة 

د یا حقی را نجات تا ظلمی را دفع کنان هیچ احدی م و خارج نخواهد شد از ما اهل بیت تا قیام قائم

و  »شود.ما  ی ازدیاد بدی برای ما و شیعهکه گرفتاری و بال به او رو کند و قیام وی منجر به ن آمگر  دهد،

بر افراشته شود، پرچمی که قبل از قائم هر «: از ابو جعفر نقل شده که ٢/٢٤٨» (مستدرک الوسائل«در 

بخدا کسی از : بن الحسین نقل شده که از علی )١١/٣٦( وسائل الشیعةو در  »صاحب آن طاغوت است.

اش پرواز  ای است که از آشیانه مثل جوجه شود مگر اینکه مثل او، میان ما قبل از خروج قائم خارج نمی

 کنند.  و با آن بازی می زده، بر آن جستکودکان  قبل از آنکه بالهایش کامل شود. آنگاهست ا دهکر

ط در زمان قائمشان خواهد بود. فقکه آغاز کردن جهاد خمینی مقرر کرده ها  آن و مرجع و آیت الله

الله  لعج –: در عصر ولی امر و سلطان عصر گفته است ۴۸۲ص  ،۱ج  چرا که در (تحریر الوسیله)



 فرار از چاله    ١٥٠

و تقوا و قضاوت هستند، در نمایندگان عمومی او که همان فقهای جامع شرایط  –الشریف  هفرج

 نشیند.  بجای او می –جز آغاز کردن جهاد  –و سائر وظائف امام  اجرای سیاست،  ی زمینه

  که دوشادوش ما اهل سنت با کفار جهاد کنند؟!رود  آیا از اینان انتظار می: گوئیم می

ایم که  آیا فراموش کرده ایم؟ فراموش کرده به مسلمانان را در طول تاریخ نسبتها  آن آیا ظلم و خیانت

  اند؟! خواهی سنگ اندازی کرده بر سر راه موج اسالم اند که (در طول این مدت) بودهها  آن این

نسبت به ها  آن که ییتماشاو دیدگاه ها  آن و سرشکستگی و خواریها  آن آیا خیانت پیشگی

  فراموش شدنی است؟!ند ما بازنده جنگ باشیم خواست های ما با کفار که می جنگ

اند که اهل سنت را  گر بودهامقام یک تماشتنها زمانی در ها  آن حقی که باید گفته شود این است که

ها  آن العملی جز کشتار عکس سنت مشاهده کردند،اند. اما وقتی که سستی و ضعفی در اهل  قوی یافته

لحن قول این جماعت را مقایسه نمائید و مورد ارزیابی قرار دهید. تمامی مطالبی اند.  از خود نشان نداده

جناب نجفی  ها، آن آیا شیخآید، همگی از باب تقیه است.  ور در میشا ج که با (مقوالت و اعتقادات)

 ست؟!! ا دهنکر لاجماع شیعیان را بر کفر مخالفانشان نق

به شهادت  ،حمایت مسلمانانبمنظور  ها در دژها و قلعهدانید کسانی که از اهل سنت  آیا نمی

 قاتل هستند؟!  –بر حسب اعتقادشان  –در دنیا و آخرت رسند  می

 )۱۱/۲۱( )وسائل الشيعةو حر عاملی در ( )۹/۱۵» (الوافی«ملقب به فیض کاشانی در مال محسن 

ست که: به ابو ا دهسنان روایت کربن  عبدالله از )،۲۱/۴۰و محمد محسن نجفی در جواهر الکالم (

چه ند، وش میکشته  دژها و حمایت مرزهافدایت بشوم درباره کسانی که در این : عبدالله گفتم

ند. بخدا شهید فقط هست ل در دنیا و آخرتتبعنوان قا ها) نم بر آنه(یا جها  آن : وای برگفتگوئی؟!  می

 و لو بر بسترهای خود بمیرند. شهید ماست 

با کفار نصاری و مشرکین و ها  آن های های اهل سنت در جنگ و کشته »شهید ماست شهید فقط«

 »!! )کنند که عجله می ها، آن نم برهها (ج ها و کمونیست بودایی

کتاب مقدمۀ  در زهر در توضیح این روایت،علمای اال بارکت یئشیخ محمد احمد عرفه عضو ه

بر مصر جانبۀ  : اگر در حمله و تجاوز سهاز موسی جار الله، گفته است (الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه)

کشیدند بر  زدند و خود را عقب می باز می هایی از ما هم مشارکت داشتند، از قتال متجاوزان سر شیعه

های  استعمار است به انتشار این مذهب در سرزمینعالقۀ  اساس این قاعده. و این همان راز در

 اسالمی. 



 ١٥١   جهاد در نزد شیعه نیست مگر با حضور مهدی -۲۱

ست. چرا که یکی از بزرگان از جمله کسانی که به او اعتماد ا دهفاضل تحلیلی درست ارائه دا آن شیخ

  –داریم 
ً
شاهد ستان قبل از بیش از چهل سال را وندان مسلمانان و کفار در هنبرد سختی را که می شخصا

 ور شده بودند، ها غوطه به یاری اهل سنتی که در آن جنگ »در آن جنگ«و اینکه شیعه ست. ا دهبو

د (بر علیه نکند که شیعه یک پیمان مخفیانه با کفار ه : و چه کسی ضمانت میگوئیم نشتافتند. و ما می

 اند؟!  نداشته اهل سنت)

 م؟!ینواصب نیستها  آن آیا مگر ما در نظر





 
 
 

 فصل سوم:
 حقایقی دیگر از شیعه





 
 
 

 :مبحث اول
   مبنی بر وجود نصی بر خالفت علیها  آن گمان

و بعد از ایشان بر خالفت عمر  ،صدیق ابوبکر ت صحابه گرامی بر خالفت و امامتدر حقیق

اند.  هنموداجماع (پدر حسین و حسن)  مرتضیو سپس علی النورین  ذیپس عثمان س، فاروق

 
ً
ی آن هستند، برخالفت حضرت ابوبکر و عمدبا هیچ یک از نصوصی که شیعه هم  علی ضمنا

به عدم اعتراض  یکی از بزرگان اهل تشیع ،در قرن نوزدهمست. ا دهگیری نکر خردهعمر اعتراض و 

ست او کسی نیست جز آیت ا دهحضرت علی نسبت به حضرت ابوبکر و حضرت عمر اعتراف کر

که شیعه آن را  موسوی عاملی در کتاب تبلیغاتی خود (المراجعات)الله عبدالحسین شرف الدین 

مؤسسه  ۳۰۲-۱۰۲مراجعۀ  او در چه، دهند، و به شکل وسیعی آن را پخش و انتشار می ترویج داده،

ترسید اگر خود  ی نکرد که میضاعتراها  آن بدان علت بهعلی در آن هنگام «: گوید می بیروت،الوفاء 

توحید  ۀو کلم شود،ت اسالمی مگیر دچار ا ای همه فتنه و ادعای حقش را بکند،به صحنه بیاید 

آمیز با  روش مسالمت ،مسلمانان و مصون ماندن دین حفظ (اتحاد)لذا به منظور  بیند، آسیب می

داد که حضرت علی با  ا در پیش گرفت ... شرایط آن روز، اجازه نمیاندرکاران امر خالفت ر دست

  »و به مقاومت اقدام نماید. پا به صحنه بگذارد، خود، استفاده از قدرت فیزیکی و دالیل (کمرشکن)
شوری تشکیل سایۀ  معتقد بود که خالفت در ،علیالزم به ذکر است که خود  عالوه بر این،

دار المعرفت  )۳/۷ص ( شود. و خود ایشان در مهمترین کتاب شیعی یعنی (نهج البالغه) می

ایی که با ابوبکر و گفته است: مسلمانان بر سر چیزه )۳۶۶(دار الکتاب لبنانی بیروت  ،بیروت)

کردن و غاصبان حق ردبا من هم بیعت کردند. حاضران حق گزینش  عمر بیعت کرده بودند،

ها  آن ست. پس اگرا دهو انصار تشکیل ششورای مهاجران اساس  چرا که خالفت بر ؛نداشتند

  یشخص
ً
نام نهادند، این مورد پسند الله تعالی  (و خلیفه)و او را امام  مورد تأیید قرار دادند، را متفقا

آن را به امر  خارج شد،ها  آن از امر دینیاست. اگر او هم (خدای ناکرده) بخاطر طعن یا بدعتی 

غیرایمانداران و وی را به دلیل پیروی از آئین و روش  و اگر امتناع ورزید، گردانند، اصلی باز می

 خواهند کشت.
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در چنانکه شریف رضی شیعی  ؛استسوگند یاد کرده که وی به خالفت عالقه نداشته  و علی

: از قول او گفته است )۲۸۰/ ۲بیروت  –(دارالکتاب علمیه  دارالمعرفه بیروت، ،۲/۱۸۴(نهج البالغه) 

و  که مرا بدان دعوت کردید، اما این شما بودید ،ام بخدا من عالقه و تمایلی به خالفت و امامت نداشته

و تأیید  داند، می اراساس شو مرا وادار به آن ساختید. دقت کنید که چگونه ایشان خالفت و امامت را بر

از  علی ست.ا دهپیامبر، به این امر همت گمار ی که در اثر اصرار مسلمانان، و نه به فرموده کند می

مدعی شد هر  کسی که هیچ اطالعی ندارد. خیالی که شیعه مدعی آن است، های این عبارت

 ست. ا دهپیامبری، یک وصی دارد، همان عبدالله بن سبأ بو

در کتابش  شناسی دست خیلی باالیی دارد، لرجا ی هکشی که در زمین ومثال، همین ابو عمربرای 

در  چاپ مشهد ایران، ،١٠٨صفحۀ  در )[= معروف به رجال کشی] الصادقین ةئمالناقلین عن األ ةمعرف(

ی  سبأ یهودهعبدالله بن : اند بعضی از اهل علم گفته: «گفته است بن سباء، داللهقسمت بیوگرافی عب

و با حضرت علی بیعت کرد و بنای دوستی نهاد. و او در حالی که بر سر دین  ،اسالم آوردآنگاه  بوده،

ست. و بعد از آنکه اسالم ا دهوصی و ولی حضرت موسی بو یوشع بن نون، :گفت می یهودیت خود بود،

حضرت علی تکرار کرد و اولین کسی بود که دربارۀ  باز هم این سخن را هم فوت کرد، آورد و پیامبر

مخالفان ز ا وو ندا در داد، و از دشمنان وی ابراز برائت کرد،  آشکارا به فرضیت امامت حضرت علی،

: اند شیعه گفتهن جاست که مخالفان را کافر دانست. لذا، از همیها  آن و ،دری کرد حضرت علی پرده

 » از یهودیت است.برگرفته شده  گری و رافضیت، اصل شیعه«

که او را مقلب به شیخ بزرگوار و محترم جناب شناسی)  (فرقه ی در زمینهها  آن و همچنین عالم بزرگ

 چاپ حیدریۀ )۲۲های شیعه ص  فرقهفرق الشیعه = در کتابش ( اند، بن موسی نوبختی کرده حسن

و جماعتی از اهل علم از یاران حضرت علی : تأیید کرده، و گفته استاین مسئله را  ـ ه ۱۳۵۵ نجف،

با علی بیعت کرد و بنای  ،هپس اسالم آورد، و با این مقال یهودی بود،اند که عبدالله بن سبأ  روایت کرده

: عنی گفتاط با علی هم چنین گفت (یدر ارتب دوستی نهاد. در دوران مسلمانیتش بعد از وفات پیامبر

فرضیت امامت برای حضرت علی را و او اولین کسی است که آشکارا علی وصی و ولی پیامبر است)! 

و مخالفان حضرت علی را هویدا ساخت از  حضرت علی ابراز برائت جست،عنوان کرد و از دشمنان 

 .»مایه گرفته از یهودیت است در حقیقت اصل شیعه،« :اند ن جاست که مخالفان شیعه گفتههمی

و در  ن اعتراف کرده،یخلف سعد بن عبدالله قمی هم بسان کشی و نوبختی چنابوها  آن شیخ 

به این مسئله اذعان  ی فرهنگی)متهران مرکز انتشارات عل ،۲۲الفرق ص کتابش (المقاالت و

 ست.ا دهنمو



 
 
 

 :مبحث دوم
 انداختن آنان  م و در تلهجذب تدریجی عوا

گاه جذب تدریجی  های کار شیعه، یکی ار اسلوب و نیستند. کسانی است که از حقیقت شیعه آ

 
ً
تا دست آخر به شوند  ور می غوطه بوط به مذهب شیعه و مذهب اهل سنتدر مسائل خطیر مر سریعا

در کتابش (با اندیشمندان قاهره)  رضوی)(مرتضی ها  آن زنی کنند. چنانکه شیخ زنی یا دم نفع شیعه قلم

بر این کتاب نوشته، و هم ای  شیعی به نام (مرتضی حکمی) مقدمهشیخ ست تا جائی که ا دهچنین کر

 : گفته است ۱۹۷۴، طبع اول سال ۲۱صفحۀ  در ست. چه،ا دهداکتاب و هم مؤلف آن را مورد تقدیر قرار 

مسائل عقیده و تاریخ را با اسلوبی دیگر با  استاد رضوی یکی دیگر از کسانی است که تعدادی از«

 ست. ا دهبسیاری از اندیشمندان و فرهنگیان دنبال کر

بدست  آن مباحث)سایۀ  ای را (در و تقارب قابل مالحظهتفاهم توانسته است که در نهایت وی 

 بیاورد. 

 
ً
و در همین حال مقداری از مسائل  روشنفکران قاطی گردیده،طبقة ممتاز گان و  با نخبه وی عمال

کشاند  را به تصریحات و اقوالی میها  آن ها، آنبوسیلۀ  سازد که میح مطرها  آن مهم و ارزشمند را برای

 سازد. فرد شیعه را پر ارزش میه ب که فقه منحصر

 : »مثال«

کی از کند که میان او و ی گفتگویی را ذکر می ۲۰۲-۲۰۱الذکر ص  مرتضی رضوی در کتاب فوق

اندیشمندان مصر صورت گرفته است. این شما و این نقل وی در حالی که مسئولیت (صحت یا غلط 

 : خودش استعهدۀ  بر بودن این تصریحات)

  و بعد از چندین سال، :گوید رضوی می
ً
 ، زنگصبحگاهبه قاهره آمدم. در ماه مبارک رمضان  اتفاقا

و مرا به اتاق از من استقبال گرمی بعمل آورد.  عادتش،آن استاد را به صدا در آوردم. طبق خانۀ 

من هم دوست دارم که امشب، افطار را پیش ما بکنی. : گفت احت برد. و چون خواستم باز گردم،استر

  دعوت او را پذیرفتم،
ً
و  سالم کردم،اش شدم. و وقتی که وارد شدم،  به هنگام مغرب، وارد خانه و اتفاقا

و چند دقیقه مرا  آن جناب عالی، به من سالم کرد،همانان آماده شده بود، نشستم. در اتاقی که برای م

قرار  گشت در حالی که در دستش بشقابی بود که در آن خرمایی آمیخته با گردو، پس باز ترک گفت،
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ن فت و آنرا به مای را برداشته و آن را در دهانش قرار داد و دومی را به دستش گر ، دانهجنابداشت. آن 

: گفتدر مقابلم، باقی گذاشتم.  و آن را در روی میز، من هم آن را گرفتم،: بفرما ... تعارف کرد و گفت

 :ستا دهگفتم: الله تعالی فرمو کنی؟! چرا افطار نمی افطار کن!

واْ ﴿ تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  .]۱۸۷ة: البقر[ ﴾�َّ

 .»سپس روزه را تا شب هنگام کامل کنید«

پس پس چگونه افطار کنیم؟! : خیر. گفتم: جواب دادشود؟!  پس آیا به این وقت، شب گفته می

امامیه در این وقت افطار شیعۀ  نگاه کن استاد به این سرخی درخشان که ظاهر است. و ما: گفتم

چرا که  ؛مانیم تا این سرخی پنهان شود و منتظر می کنیم، ها هم دقت می کاری کنیم بلکه در ریزه نمی

پس اگر این سرخی از بین رفت، افطار کردن دارد. داللت وجود آن بر عدم پنهان شدن قرص خورشید 

: اما خوریم ... ایشان جواب داد و گفت تأسف می ،حال برادران سنی خوده برای ما درست است. و ما ب

 ». الی آخربا شما هستم ... اکنون  من از هم

و  ،کند همان وقتی است که خورشید غروب می دار، افطار روزه: وقت نماز مغرب و گویم من می

رضوی میزبان نچه را که آدهند. لذا  احادیث صحیحی از طرق اهل سنت وارد شده که این فایده را می

  انجام داده،
ً
و این اگر نقل  و پایداری نکرده،مقاومت او در مقابل آن شیعی ست. اما ا دهصحیح بوکامال

هایی از شیعه نقل شده که صحت  روایتست. ا دهبه علت نادانی و جهل وی بو باشد،رضوی صحیح 

 سازد. در حقیقت شیخ نزدیک میها  آن و نماز مغرب را در نزد کند، افطار کردن اهل سنت را تأیید می

الیحضره  در نزد شیعه (فقیه مندر کتاب معتمدش ق وقمی ملقب به صدبابویۀ  بن محمد علیها  آن

اگر خورشید غروب «: ستا دهطهران، از صادق روایت کر دار الکتب االسالمیه ،١٤٢ص  ،١ج  فقیه)

 »حر عاملی«ها  آن و این روایت را شیخ«گردد.  و نماز خواندن واجب می افطار کردن حالل شده، کرد،

و حر عاملی در ست. ا دهذکر کر تراث عربی بیروت،ال حیاء، داراإل٩٠ص  ،٧ج  وسائل الشیعةدر (

وقت مغرب وقتی : ابو جعفر گفته: روایت کرده که او گفته استاز زراره  ۸۷ص  ،۷ ج» وسائل الشیعة«

 » است که قرص خورشید پنهان شود.

: آیا نماز مغرب را تا وقتی که از ابو اسامه شحام روایت است که: مردی به ابو عبدالله گفت و

نماز مغرب را در وقتی  جبرئیل هستی؟ ١تو خطابی: آیا گفت به تأخیر اندازم؟! یند،آ ها در می ستاره

______________________ 
ی دشمنان خود سوگند دروغ خورد. مترجم به نقل از فرهنگ  شود درباره پیروان ابی الخطاب اسدی که معتقدند می -١

 .۴۰۰، ص ۱المنجد ج 



یجی عوام و در تله انداختن آنان  ١٥٩   مبحث دوم: جذت تدر

حبیب آل عاملی مهاجر یخ شیعی شاین روایت را آورد.  برای پیامبر خورشید غروب کرد، صکه قر

نشر اسالمی بیروت مؤسسۀ  ،١طبع  ،٣٨٣ص  ،٢ج  الفوارق)در کتابش (الحقائق فی الجوامع و ابراهیم

همان شدن خورشید است و این درست  نکتة اساسی پنهاناین  بنابرست. ا دهاستخراج کر ـه ١٤٠٧

اگر ادعای این رافضی راست باشد که حتما –میزبانی که  ؛ستا دهکه میزبان رضوی انجام داکاری است 

گاهی نداشته است. و صدوق در کتاب  های اهل محتویات کتاببه  -راست نیست  آ
ً
سنت و شیعه اصال

مغرب را به  نماز الله : رسولروایت کرده کهاز ابو عبدالله  ١٤٢ص  ،١ج  ضره الفقیه)(فقیه من ال یح

با نیم میل ها  آن و منازل گفتند، میبنوسلمه ها  آن ای از انصار که به او طایفه همراهو  آورد، جای می

حالی که هنوز جایگاه  گشتند در می خود بازپس به منازل خواندند.  نماز می فاصله داشتمسجد 

 کردند.  مشاهده می خود راتیرهای 

در حالی که جایگاه  و بنوسلمه به منازل خود رفته، ایشان از نماز فارغ شده،پس نگاه کن که چگونه 

 اند.  دیده خود را میتیرهای 

: یک بار از کوه ابی قیس باال رفتم در حالی که روایت کرده که امحو صدوق در همان جا از زید ش

 و بلکه در پشت آن کوه،آنگاه خورشید را دیدم که پنهان نشده بود. آوردند.  نماز مغرب را بجا میمردم 

و چرا  :تخود را از دید مردم پوشانده بود. به ابو عبدالله رسیدم و آن را برای او تعریف کردم. به من گف

که خورشید را نبینی حال چه آوری  نماز مغرب را تنها وقتی بجای می کار بدی کردی!این کار را کردی؟! 

بان  ای آن را فرو نپوشاند و از آن سایه پشت کوه قایم شود یا بکلی غروب کند مادامی که ابری یا تاریکی

 پس طلوع و غروب خورشید بر تو کافی است و الزم نیست که مردم در پی جستجوی آن بر آیند. نگیرد. 

رضا نقل ذان از شا بن از فضل ۳۷۳، ص ۲ج  الفوارق)عاملی در (الحقائق فی الجوامع و و مهاجر

مشهور و بدین دلیل نماز در این اوقات قرار داده شده و جلو یا عقب نیفتاده که این اوقات : کرده که

شناسد که  را میها  آن و عالم و جاهل دهند، اهل زمین را تحت پوشش خود قرار میهمۀ  معلوم هستند و

ست و به آن هنگام نماز مغرب ا دهخورشید، معروف و شناخته ش. غروب کردن چهار وقت هستند

 شود.  میواجب 

 د؟! نده و آیا اهل سنت کاری غیر از این را انجام می

 ست؟! ا دهو آیا میزبان رضوی کاری غیر از این را انجام دا

: تا جائی گفته است کتاب (الدعائم) ی از قول نویسنده )۹/۱۶۵(بروجردی در جامع احادیث شیعه 

 بر این اتفاق نظر دارندکه سر رسیدن شبی که  که ما از راویان اهل بیت دانسته
ً
ایم، که اهل بیت اجماعا

ن شدن خورشید در افق مغرب است بدون هیچ اازد، همان پنهس دار حالل می افطار کردن را برای روزه
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در  ق پنهان شد،فدر اپس اگر قرص خورشید  مانع و حجابی که آن را بپوشاند مانند کوه یا دیوار ...

 ست. ا دهحقیقت شب در رسیده و افطار کرن حالل ش

او هم افطار  کند، همانگونه که اهل سنت افطار می /موسی کاظمپس نگاه کن که چگونه 

داند چگونه با تدلیس و پیچاندن  رضویی که خوب می - نشده،و همچون جناب رضوی منتظر  کند، می

 ست.ا دهبلکه با اذان اهل سنت افطار کر -ها را فریب دهد بیچاره موضوع این



 
 
 

 :مبحث سوم
چیزی را مخالف آن اسناد یا روایتی نیست مگر آنکه  در نزد شیعه هیچ

 اند  روایت کرده

قائمشان به ای که مذهبش او را تا قیام  تقیهدر حقیقت مرتضی عسکری در صدد برآمد تا از طریق 

شیخ ها  آن منوره و در رأسمدینۀ  مسلماناناندرکاران  دست ست،ا دهتمسک زدن به آن امر کر

و آقای عسکری به طعنه زدن  مواجه شد،او با شکست تقیۀ  باز را فریب دهد. اما چونبن عبدالعزیز

های مذهب خود را به مذهب اهل سنت چسباند. در  افکنی بازگشت و در عین حال ضد و نقیض ههشب

ها و انتقادهایی که عسکری گرفته  که همه طعنه شویم یادآور می اینجا هم به او و هم به همه شیعیان

 
ً
 معصوم ی روایتی در نزد شیعه از ائمه آری،شیعه و علمای آن قابل انطباق است. بر مذهب  است تماما

شود  و هیچ خبری یافت نمیبا آن وجود دارد، روایتی متناقض شود و مگر انکه در آنجا  یافت نمیها  آن

ابو جعفر محمدبن حسن ها  آنطایفۀ  آن خبری متضاد قرار دارد. و در حقیقت شیخمگر اینکه در مقابل 

به این  –شیعیان است  ی ب چهار گانهکه یکی از کت – االحکام)کتابش (تهذیب  ی مقدمه طوسی در

و ستایش خدایی را که دوستدار حق و مستحق آن است و  : سپاسو گفته است مسأله تصریح کرده،

باد. یکی از دوستانم که خدا او را نیکوکار گرداند  دمحضرت مح خلقش،درود و سالم او بر بهترین 

یاد احادیث و سخنان اصحابمان انداخت (الله  مرا به –ما واجب ساخته از کسانی که حق او را بر  –

و   و اختالفات و منافات را مورد رحمت خود قرار دهد)ها  آن را تأیید نماید و گذشتگانها  آن تعالی

آید مگر اینکه در  را به من یادآور شد تا جایی که توافقی بر سر خبری حاصل نمیها  آن تناقضات میان

وجود شود مگر آنکه در مقابل آن متناقضی  پذیرفته نمیو حدیثی  آن خبری متضاد وجود دارد،مقابل 

 » .این امر باعث شده که مخالفان ما بیشترین اعتراض و طعنه را نسبت به مذهب ما بگیرند و بزننددارد. 

 )هند لکهنو ،٥١در کتاب (اساس االصول ص  مامی،ا دههنوی شیعی دوازلکدلدار و سیدعلی 

  مأثور ائمه،احادیث و سخنان «: گوید می
ً
باشند. در مقابل هر حدیث و  خیلی با هم متفاوت می جدا

ن از اعتقاد و ناقضیو این موجب شده که منتقدان متضاد دیگری وجود دارد.  خبرحدیث و  خبری،

  »حسی ... رجوع کنند.
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در کتابش بن شهاب الدین کرکی  حسینها  آن شیعی و شیخسنج  و محقق و فرزانه و نکتهو عالم 

پس آن هدفی « :گوید می.  ه ١٣٩٦طبع اول سال  ،١٦٤ص  )طهاراأل ةئمطریق األ إلیبرار األ ةهدای(

زدایی میان روایات و اخبار ما، چون به  است که در اول کتاب تهذیب آن را ذکر کرده یعنی جهت تناقض

  »اند. از مذهب شیعه برگشته این مسأله، بخاطر ها، او خبر رسیده که بعضی از شیعه

گویی در  دروغو بلکه های آنان بود.  بنابراین تعارض و تناقض و تضاد ارمغان روایت

که همان سید هاشم ها  آن چنانکه یکی از علمای انتشار یافته است.ها  آن های حدیثی معتبر فرهنگ

 طبع اول، ،٢٥٢-١٦٥ص  ،خباراألوالموضوعات فی اآلثار کتابش (حسینی است که در معروف 

 : گفته است ،١٩٧٣

در عین حال دشمنان ائمه بسیاری از  شیعه وضع شده، قصاص گرفتن چنانکه (روایت) -

اند.  ساخته و باختهاز صالحان و متقیان  بعضیگر و برای  هدایت ی از این دست را برای ائمههای  روایت

 های حدیث مانند کافی و وافی و غیر و بعد از بررسی احادیث منتشره در فرهنگ :و نیز گفته است«

، مگر که از آن هیچ دری را باقی نگذاشته گر، هدایت ی هتوزان ائم که تندروان و کینهایم  دریافته ها، آن

 »اند. را زیر سؤال بردهها  آن ی شده، احادیث ائمه را فساد کرده و شهره و آوازهوارد 



 
 
 

 :چهارممبحث 
 مهم اساسی و های به جعل کردن بعضی از کتاباتهام زدن به االزهر 

بدستم افتاد  رسول خدا) ۀکتابی از محمد ابراهیم موحد قزوینی شیعی تحت عنوان (امام علی خلیف

 : ستا دهآن آم ۶۸-۶۷صفحۀ  درآن را طبع کرده بود.  که دارالثقلین بیروت برای سومین بار،

کمیتۀ  یک با حمایت یک دولت عربی، آن دارند که دانشگاه االزهر قاهره،خبرها، حاکی از «

صحیح ها  آن ها و منابع معتمد اهل سنت و در آغاز به منظور بازنگری مجدد در همه کتاب مخفیانه،

 ی روایت شده در زمینه ست. و هدف از این کار این است که بعضی از احادیثا دهبخاری، تشکیل دا

را به دلخواه خود  مذهب خود استدالل کنند،حقانیت برای  ها، آن توانند به که شیعه می فضائل اهل بیت

 حذف و یا تحریف نمایند. 

و تا بحال بعضی از   کاری و کتمان سازی شکل گرفته پنهانخالصه روند کار این کمیته بر اساس 

 
ً
و کلمات یا بعضی از جمالت  ،اند کردهحذف ها  آن که احادیثی را ازاند  رساندهاپ چبه  منابع را جدیدا

 و نظایر آن ...  »خلیلی«به » خلیفتی« ۀاند مانند تحریف کلم حساس خود را تحریف و دستکاری کرده

دست  های اهل سنت در قدیم و جدید در میان دستان همگان اعم از شیعه و سنی، کتاب: گویم می

و مراجعه  ها، آن شیعه از ست. و بزرگترین دلیل بر این، نقل کردن علمای متقدمینا دهبه دست گردی

ست ردهم  آناند.  ماندهامان  کاری در تحریف و دستالحمدلله از  به همین خاطر،کردن بدانهاست. 

تا همین اواخر فقط در میان خواص شیعه متداول بوده و ها  آن مادر شیعه، چه،های  برعکس کتاب

نتوانسته که دلیلی بر صحت مدعای خود بیاورد. و نیز  گو، و این یاوهاند.  اطالع بوده بیها  آن ازدیگران 

باز هم نتوانسته جاهای تحریف شده آن را ثابت کند.  وقتی که از صحیح بخاری سخن به میان آورده،

هایی  عای خود مثالمداگر برای دانسته  باز بوده که می این آقای قزوینی آنقدر باهوش و زرنگ و حیله

 بیاورد، الله تعالی او را رسوا خواهد ساخت و از او پرده دری خواهد کرد. 
 ها  آن طبق حدیث روایت شده در نزد –ها  آن زنی به اما این آقا اندیشه نبرد با دشمن و تهمت

ً
 که قبال

 ست. ا دهرا اجرا نمو –ذکر شد 

روایت کتابش  )۲۱۲( ی بینیم که در صفحه میشرم و گستاخ و مغرض است  و چون خیلی بی

: ، و آن روایت عبارت است ازکند و افترا میبدگویی  فاروق عمردربارۀ  ای را ذکر کرده که رضانهمغ
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ای : بخدا عمر را گرفت و در صورتش فریاد زدبن سعد از جا پرید و شمشیرش را برداشت و ریش  قیس«

عمر بود، که عمر مادربزرگ صهاک «: گوید می توضیح داده،سپس در پاورقی  ».صهاک حبشی ..پسر 

 » ست.ا دهاز اهل فساد بو چرا که آن زن، ،شده بخاطر او سرزنش می
 که دربینیم  می کند، گویی و بدگویی می های امت اسالمی یاوه که نسبت به بهترینو این قزوینی 

 ولی «ات مو این کل: گوید می ،۹۴-۹۳صفحۀ 
ً
شیعۀ  به شعاری برای مسلمانان 1»اللهاشهد ان علیا

اطاعت کردن از الله دینی بعنوان های  در اذان و اقامه و سایر عرصهها  آن ست.ا دهتبدیل ش پیرو اهل بیت

قرار  تندیانتقادی و توبیخی در معرض حمالت  و به خاطر آن،زنند.  چنگ میها  آن و پیامبرش به

و ایمان و تمسکشان به این شعار اند.  جواب دادهها  آن و به ،کردهمقاومت ها  آن اما در مقابلاند.  گرفته

اهی نیست. و بر رجز گم اند که این شعار حق است و بعد از حق، چرا که دانسته ست؛ا دهالهی افزوده ش

و غیر آن آن را و در اذان  فرامین الله و رسولش الزم است که به این شعار تمسک کند،هر مسلمان پایبند 

 بیاورد. 

کسانی خواهد شد که جملۀ  چرا که در آن صورت ازاز این بر حذر باشد که آن را ترک نماید.  دو بای

  »ید.گرد من به پشت سرهای خود بر میبعد از شما : «گفته استها  آندربارۀ  رسول

ضه یعنی شعار اشهد ان علیا ولی الله برگرفته از شعار مفّو  این قزوینی از قلم انداخته که این شعار،

 اند.  بر زبان علمای متقدم شیعه مورد لعنت قرار گرفتهها  آن است و (واگذارکنندگان)
ً
این رئیس  مثال

قمی ملقب به صدوق که بابویۀ  بن بن حسین محمدبن علیدر نزد شیعه است یعنی ابو جعفر محدثان 

 در جزء اول آن –آنهاست  ی صحیح چهارگانهی اه که یکی از کتاب –(من ال یحضر الفقیه) در کتابش 

ص  ،۱ج  –بیروت  –چاپ پنجم نشر دارالکتاب اسالمی تهران (و طبع داراالضواء  ،۱۸۸صفحۀ 

این همان اذان صحیح است که در آن افزوده  :گوید می ، باب اذان و اقامه و ثواب مؤذنان،)۲۹۰

و در اذان  هایی را وضع کرده، روایت –خدا لعنتشان کند  –شود. و مفوضه  و از آن کم نمی گردد، نمی

شهد أ«بعد از  خودهای  و در بعضی از روایتاند،  اضافه کرده را دوبار، »ةآل حممد خري الربيحممد و«

 ن محمدأ
ً
 بجای آن،و برخی از آنان . اند را دوبار اضافه کرده »الله ين علیا ولأشهد أ« ،»رسول الله ا

که حضرت علی ولی و شکی در این نیست  (دوبار) حقا »میر المؤمنینأ ن علیاأشهد أ«روایت کرده 

______________________ 
 دهم که علی ولی الله است. شهادت و گواهی می -١



 ١٦٥   مبحث چهارم: اتهام زدن به االزهر به جعل کردن بعضی از کتابهای...

 امیر المؤمنین خدا 
ً
در اصل اذان است و محمد و آل محمد بهترین مخلوقات هستند اما این و واقعا

 خود را از ما معرفی کنند.  به تفویض، متهماناند تا آن متقلبان و  و بلکه این را برای آن ذکر کرده نیست

حاشیۀ نویسندۀ  طبق تعریفها  آن مفوضه کسانی هستند که این زیادت را وارد ساختند :گویم می

را خلق کرد و  اند الله تعالی محمد هستند که گفتهگمراهی  ی کتاب فوق (شیخ علی آخوندی) فرقه

 لق است. و گفته شده بلکه خلق را به علی واگذار کرد. خلق دنیا را به او واگذار کرد پس او هم خا

 اند، را همچنان در اذانشان اضافه کرده و گفته )الله ين علیا ولأشهد أ(و متأسفانه شیعه تا به امروز 

ها  آن فقهیهای  چنانکه در کتاباند که آن، جزو اذان نیست.  اعتراف کردهها  آن در حالی که علمای

اند.  هایی ندارند که مورد لعنت صدوق قرار گرفته فرقی با آن مفوضهها  آن این اساسموجود است. و بر 

 : شود تیب زبان حال االزهر چنین میو بدین تر

 مــــن نــــاقص يمــــذمت كتتـــأذا إ
 

 کامــــل ينأبــــ يلــــ ةالشــــهاد يفهــــ 
 

پس آن خود،  شنیدی، را از انسان ناقص (رذیل و بدی)اگر مذمت و نکوهش در ارتباط با من «

 »ای است برای من به اینکه من کامل هستم. گواهی





 
 
 

 :مبحث پنجم
  !کسروی کیست و شیعیان چرا او را کشتند؟

  ها در تبریز پایتخت آذربایجان یکی از استانمیر احمد کسروی است. بن  او احمد میرقاسم

و بعنوان استاد در دانشگاه تهران  ،مد. و در ایران آموزش و تعلیم دیدآبه دنیا  –ایران  )یها والیت(

ها را در  و بارها ریاست تعدادی از دادگاه و چندین منصب قضایی را بر عهده گرفت،فعالیت کرد 

 بزرگ وزارت دادگستریدار شد تا جایی که در تهران به یکی از چهار بازرس  شهرهای ایران عهده

 عمومی را در تهران بر عهده گرفت. و او بعنوان )سارنوال( سپس پست دادستانتبدیل شد.  )عدلیه(

بود. و لغت عربی و ترکی و انگلیسی و ارمنی و فارسی و کار  به نشریة پرچم ایران مشغولنویسندۀ 

و مقاالت منتشر شده در  های زیاد، دانست. وی دارای کتاب پهلوی را خیلی خوب می فارسی قدیمی

مذهب شیعه را مورد حمله قرار اصول ها  آن اش که با ها و نشریات ایرانی است و مقاالت قوی روزنامه

 های داد، نظر بعضی از روشنفکران و جمعیات کارگر در شهرها را بسوی او جذب کرده بود. و گروه می

و هزاران نفر از التحصیل مدارس، به او رو کردند. جوانان فارغ بخصوص ای  لهحاز مردم از هر ملت و م

 همت گماردند. های او  و به یاری او و انتظار و پخش آراء و کتابآنان او را احاطه کردند، 

بعضی از ست و ا دهو آراء و نظریات وی به یکی از کشورهای عربی هم که همان کویت است، رسی

هم استفاده کنند. او ها  آن هایی را به زبان عربی تألیف کند تا از د که کتابنخواست ها از کسروی کویتی

شیعه با و در آن بطالن مذهب شیعی و اینکه اختالف نوشت. ها  آن را برایالشیعه) (کتاب التشیع و

از  کتابش تمام شد،و تعصب است، را واضح ساخت. و همین که اساس لجاجت  مسلمانان تنها بر

و یک و روی ا مورد شلیک گلوله قرار گرفت و وارد بیمارستان شد، های ایرانی، طرف گروهی از شیعه

 جان سالم بدر برد و شفا یافت. پس دشمنان ش ،عملیات جراحی انجام گرفت
ً
اش شروع  هیعو نهایتا

مخالف اسالم است. و شکایتی را بر علیه وی به وزارت دادگستری تقدیم  زدن به او که به تهمتکردند 

 ۱۳۲۴رسی و تحقیق در پایان سال بازپجلسۀ  و در آخریناو تحقیق شود. دربارۀ  کردند. و خواستند که

که به دنبال آن فوت کرد در حالی  بار دیگر با گلوله مورد اصابت قرار گرفت و با خنجری زخمی شد، هـ

 زخم بر بدنش بود.  ۲۹که 
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متعصب، رئیس فدائیان اسالم به و کسی که کسروی را کشت و آن جنایت را اجرا کرد، همان شیعی 

گویی که با قاتل فوق انجام فتدر گ ی جناب موسی صبرینگار مصر نام نواب صفوی بود. و روزنامه

آن را منتشر ساخت، آن را برای ما کشف  ،۱۶/۶/۱۹۹۶تاریخ  داده، و نشریه خبرهای کویتی در

 ست. ا دهنمو

کسروی، در مطالبی که : گوید صفوی رئیس فدائیان اسالم مینواب : و این شما و این عبارت آن

  احترامی می و بی ننوشت به اسالم و مسلمانان توهی می
ً
 کرد، لذا خواستم با دست خودم خون او را شرعا

 
ً
  و دینا

ً
و همراه او  رو شدم. و همراه من برادری بود هبریزم. روزی در یک راه عمومی با او روب و تعصبا

ی کوچکی بود و من  و به همراه من تفنگچهچهارده نفر دستیار بود که ملقب به جماعت جنگی بودند. 

سه ساعت ادامه  مدته اثر کاملی نکرده بود و جنگ میان ما در خیابان ببر او شلیک کردم، اما گلوله 

تا در راه الله خواستم خیالم از کشتنش آسوده شود، و خودم کار او را تمام سازم یافت. اما او نمرد. و من 

آنچه را که بدستم افتاد، با آن او را زدم. و جماعتش  بعد از طپانچه، بدست حکومت کشته شوم. لذا،

و بعد از آنکه گمان بردم که جمع شده بودند. م فرار کردند و کسروی میان ما باقی ماند در حالی که مرد

مردم سخنرانی کردم. آنگاه در زندان دش ایستادم و در میان سدر کنار ج یا بزودی خواهد مرد، او مرده،

ای  خواستم که با ضربه منتشر شد. و من در زندان از الله میها  و ماجرا در روزنامه .شدیمتهران، زندانی 

را در  مدتیشهادت را نصیب ما سازد. و کسروی  و به پاس این کار، او را بمیراند، ام، که من به او زده

و من تدبیر و حکمت خدا را در این باره بیمارستان بعنوان یک بیمار در حال مرگ بسر برد، اما نمرد. 

یل دادم. در راه اسالم تشکها  آن برای ریختن خونو جماعتی را آماده  سپس از زندان آزاد شدم، نفهمیدم.

کنندة کسروی حمایت  ها و نشریاتی که از تبلیغات گمراه روزنامه و این مسئله را علنی کردم. لذا،

 اندک وابسته بههای  و جماعتخود چیزی ننوشتند. ت بد و شوم از نیو دیگر  کردند، کشف شدند می

شد. و یک روز با او در هم سکوت اختیار کردند. و بعد از سه ماه کسروی از بیمارستان مرخص ها  آن

شدم. دیدم که سالحی در دست رو  روبه نددعوت کرده بودادگاه نظامی که ما را جهت محاکمه مرکز د

تا او را بکشم و آنجا یک سرباز بود که در دستش تفنگی داشت. خواستم که آن تفنگ را از دستش  ندارم

روی خود ندیدم. در  ی را روبهگرفتم اما کس خره آن تفنگ رابگیرم تا کسروی را در دادگاه بکشم. و باآل

ها و کسروی ترسیده بودند و همه حاضران دادگاه به اینجا و آنجا رفتند و  حقیقت آن سرباز و قاضی

جواب  ها، دادگاهی ما تعطیل شد و از دادگاه خارج شدم و بعد از آن ماجرا، به درخواست قاضیجلسه 

 ندادم. 
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یتان رسمی دعوت شما در دادگاه: اعالم کردمها  قاضیای به  و طی نامه نگشتم. و دیگر به دادگاه باز

غاصب است. و و حکومت شما و اندوه هستید لله و اسالم در غم چرا که شما از دین ا و قانونی نیست،

و به همین  نه ما، چرا که او به دین اعتدا و تجاوز کرده، نظر من این بود که کسروی باید محاکمه شود،

خاطر امضای هزاران نفر را جمع کردم بر این مبنی که بر حکومت الزم است که کسروی را به 

او را بخاطر کفرش به دین الله، محاکمه کند. و حکومت به  دادگستری بیاورد و در یک دادگاه شرعی،

 آن روز او را بکشم،که در  و عزم جزم کرده بودم خواستة من تن در داد و موعد محاکمه را معین کرد،

دار کشتن او شده بودند، به  نفر از یاران من که عهده ۹البته این تنها سزای او نخواهد بود. به همین خاطر 

و سربازان و دادگاه بهم ریخت و وضعیت را کشتند او حداد دادگاه رفتند و او را کشتند و نگهبان و تابع 

شدند. در حالی که سه هزار نفر بودند که برای رؤیت هر یک بجایی رفتند و مردم هم پراکنده قاضیان 

 ما بدون هیچ مزاحمتی باز گشتند.  و نمایندة ،محاکمه آمده بودند

غ یکی از مراجع او ما به سرکه نواب صفوی قاتل آن را گفته است. این چیزی است  :گویم من می

ی است که در قآیت الله العظمی مولی میرزا حسن احقا آنانع بزرگ رویم و او مرج بزرگ شیعه می

 ست،ا دهبه عربی ترجمه ش که توسط حسن نجفی تحت عنوان (االیمان)شیعیان) کتاب فارسیش (نامه 

 که کسروی کشته شده،: گوید می
ً
ها که طمع ریاست دارند و با او ارتباط  اما هنوز بعضی و فعال

مختلف دیگر در آن اعتراضات، از از مذاهب خورند. و اینکه شریکان وی  ق میزراند، و  زنده اند، داشته

 گاه خواهند شد. آشیعیان نامۀ  محتوای کتاب

خود رسید و بساطش بر  ی همین که کسروی به سزای اقوال و افعال بد خواهانه: گوید میی قو احقا

 ست. ا دهرو به زوال نهاآور وی  خیال کردند که هدف ذلتتعدادی (از دوستان)  چیده شد،

نخواهند تأثیری  هایش هویدا شود، گمان بردند که اگر برای بار دیگری هم نامش و کتاب چه،

اش در همه شرایط  برعکس است. در واقع رد کردن اقوالش و روشن کردن مکر و حقهداشت. اما مسئله 

ن را در میان فرزندان مظلوم چه او بوده که بذرهای تقلب و رنگ عوض کرد بر همه افراد واجب است!

گین وی در اعماق مردم ساده دل ریشه دوان یو بخش شیعه پخش کرده، ست. چه ا دهاز اعتقادات زهرآ

نگران معتقدند که اعتراضات و مخالفات کسروی قابل رد کردن  و سطحیهنوز هم برخی از جاهالن 

 نیستد. 

او را بر  الله اکبر ... چگونه افرادی که معتقدند که اعتراضات کسروی بال جواب است، :گویم می

از اینان  پرسد، ی و فرزندش که در کتاب فوق سؤاالتی را از او میقاند. طبق اعتراف احقا حق دانسته

  طبقة روشنفکر و دانشجویان هستند.
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اب را در قالب گفتگویی بین من و مجبور شدم که این کت: احقافی در جواب فرزندش گفته است

 ام.  تحریر در آورده ی به رشته حاج میرزا عبدالرسول احقافی، –نور چشم  –فرزندم 

پیروان جدید کسروی از طبقة فرهنگی و دانشجویی اند که  اعتراف کردهها  این هر دوی: گویم می

مجموعه از دانشجویان روشنفکر چگونه این من در تعجبم از اینکه  :گوید پسر به پدرش میباشند.  می

و با کسروی ارتباط پیدا کرده، اکاذیب وی را  متوجه نشده، به خود گرفته، »علنی«به آن باطلی که صفت 

 اند.  باور کرده

بلکه باید انتظار بیشتری را از این داشته باشی! نه تنها نباید تعجب کنی : گوید پدرش در جوابش می

در  ،جویان مملکت هستندبه رغم اینکه در شمار دانش اند، دنبال کسروی افتادهچه بیشتر جوانانی که به 

به رغم اینکه در : «احقافی را نگاه کنید ی این گفته اند) اند (و آموزش ندیده عین حال چیزی حالی نشده

 شیعه –که الله او را رحمت کند  –با توجه به اینکه احمد کسروی » شمار دانشجویان هستند
ً
 اصالتا

 ها، آن کند که تعدادی از جوانان به این اعتراف می و آن فرزند سخنش را خطاب به پدرش گفته، است،

کسروی : «گوید اند. او می سلم اعتبار کردهرا بعنوان یک امر مها  آن اقوال مرحوم کسروی را پذیرفته و

دارند. و آن  را مقدس میکنند، و گنبدها و مزارها  مردگان را عبادت می گوید شیعه مشرک هستند، می

 به عبادت ائمه کسانی که به زیارت مرقدهای مقدس می
ً
روند. و در نتیجه گروهی  خود می ی روند صرفا

 اند، تا حدی این اصل را پذیرفته و ان را به عنوان امری مسلم اعتبار کرده از جوانان این عصر،

  »پاسخ دهید؟ خواهشمندم که

گوئیم گنبدها و  کنیم. و می دفاع می کسروی را بخاطر آن کشتند، و ما از حقی که شیعه،: گفتم

از  پیامبرمخالف است. در حقیقت  (صددرصد) با هدایت پیامبر کنند، پا می مراسمی که شیعه بر

اند. به رغم آنکه این  ست. اما شیعه نهی او را به پشت دیوار کوبیدها دهنهی کر بناسازی بر روی قبرها،

وسائل «است که در ست. پس این حر عاملی شیعی دوازده امامی ا دهثابت شها  آن خودروایت از طرق 

کرده از اینکه  نهی پیامبر«کند که:  از ابو عبدالله روایت می ،٤٥٤ص  ٣/ ج  ٨٦٩ص  ،٢ج  »الشیعة

  »شود. یا بر آن بناسازی می بر روی قبرش نماز گذارده شود یا بر روی آن نشسته شود،

حسن موسی ده که گفت: از ابوبن جعفر روایت کر از علی )۸۶۹ص  ۲(وسائلش ج  درعاملی حر 

: آنگاه گفت نه؟بناسازی بر روی قبر و نشستن بر روی آن سؤال کردم که آیا درست است یا  ی درباره

جایز و مناسب  کاری کردن آن، و گل اندود کردن آن، و گچ و نشستن بر روی آن، بناسازی بر روی قبر،

 نیست. 
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و و  : بر قبرها بنا نسازید،ست کها دهبدالله روایت کراز ابو ع ۸۷۰ص  ،۲ج  »وسائل«و حر در 

 از این کار اکراه داشته است.  چرا که رسول ؛هایتان را نقاشی مکنید هنهای خا سقف

ست که او نهی ا دهروایت کر از پیامبر ،۱۲۷ص  ،۱حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل ج «

 » کاری شود، یا بر آن بناسازی شود یا بر روی آن نشسته بود. کرده از اینکه قبر کچ

از او که ست. و در روایتی ا دهخوردن مال حرام بر شمرجملۀ  را ازساختن بر قبرها صادق جعفر و 

صادق لحه از بن ط ست، از عبداللها دهآن را ذکر کر )۱/۱۲۷حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل (

زن مهریۀ  : رشوه دادن در حکم، ومال حرام استخوردن جملۀ  هفت چیز از: روایت است که او گفته

را ها  آن د (ونکن و پاداش کاهن و فالگو، و قیمت سگ، و کسانی که بر روی قبرها بناسازی می بد کاره،

 آورند).  به شکل گنبد در می
ساخت. و در روایتی  ساخته شده بودند، خراب می (گنبد یا مزار)ها  آن قبرهایی را که بر و پیامبر

: است که امیر المؤمنین گفتاز ابو عبدالله نقل  ٨٧٠ص  ،٢ج » وسائل الشیعة«در نزد حر عاملی در 

را  ها) مجسمه(را با خاک یکسان کنم) و تصاویر ها  آن ، (یعنیمرا فرستاد تا قبرها را نابود سازم پیامبر

 در هم بشکنم. 

روایت است که امیر المؤمنین  ابی عبدالله از ،٨٦٩ص  ،٢ج  »وسائل الشیعة«در و در روایتی 

ای را باقی مگذار مگر آنکه آن را نابود ساخته  مجسمه: هیچ مرا به مدینه فرستاد و گفت پیامبر: گفت

  سازی! و هیچ قبری را باقی نگذار، مگر آن که آن را با خاک یکسان ،یباش

گیری  در سخت ش و آل و اهل بیتش است که مرحوم کسروی با اقتدا به پیامبر این چیزی :گفتم

شیعۀ  ست. و طبیعی است که بعضی از جوانانا دهاز آن نهی کر در نهی از ساختن بر روی قبرها،

ها را خود شیعیان نقل  اندیشه را تلقی به قبول کنند بویژه آنکه این روایت این جو، علم کرده و تحصیل

 ست. ا دهچرا که بناسازی بر روی قبرها علتی در فاسد کردن اعتقاد شیعه بو ؛اند کرده
ً
 )تا جایی که (مثال

ت اند!! (حتی کسانی که شرائط زیارت آن را مراعا از حج دانستهزیارت قبر حسین را برتر و بزرگتر 

 . )اند مشمول این قاعده هستند نکرده

دستغیب در کتابش (انقالب حسینی ص آیت الله عبدالحسین  یکی از نزدیکان خمینی،چنانکه 

رب العالمین به عنوان لطف به «: گفته است و کرده دار التعارف بیروت) این مسأله را تأیید  عطب ،۱۵

 تا کسی که موفق به حج نشده، ست،ا دهحرام، قرار دابجای حج بیت الله را  قبر حسینزیارت  بندگانش،

کسانی هستند که شرائط زیارت را ها  آن و -آن برای بعضی از مؤمنان  د. بلکه ثوابجویبدان تمسک 
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 ، بیشتر از ثواب حج است –کنند  مراعات می
ً
های وارد شده در  در بسیاری از روایت چنانکه این صراحتا

 ست. ا دهاین معنی، آم

است که در کتابش  الغطاء کاشفمحمد حسین  آیت الله معروف آنانتر  تر و با وقاحت و از او قبیح

  :ستا دهاین بیت شعری را تکرار کر اهل بیت) ی ، مؤسسه۱۴۰۲ط  ،۲۶(زمین و خاک حسینی ص 

 الکعبــــةومــــن حــــدیث کــــربال و 
 

 لکـــــربال بـــــان علـــــو الرتبـــــة 
 

رسیم که به یقین کربال به لحاظ مرتبه و درجه از کعبه  نتیجه میکربال و کعبه به این دربارۀ  از سخن«

  1»سرآمدتر است.

که این مخالفت این است جملۀ  و از باری، این است نتیجة حتمی مخالفت کردن با سنت پیامبر

الله تعالی در روز عرفه، قبل از : «ق منسوب ساخته که در آن گفته استآید و روایتی را به صاد شیعه می

  .»کند به زائران قبر حسین نگاه می نگاه کند،نکه به اهل عرفات آ

وارد ساخته. و آیت الله عبدالحسین  )٣١٠ص  ،١٠ج  وسائل الشیعةدر (این روایت را جناب حر 

 ست. ا دهآن را ذکر نمو در حالی که لفظ مال اوست، ،)١٥دستغیب در (انقالب حسینی، ص 

 را به خاک بمالد)ها  آن ۀ(و پوز علمای شیعه را شکست دهد،و بدین ترتیب، کسروی توانسته که 

مگر یک وسیله، که آن هم ترور کردن وی بود. اند به او جواب دهند،  ای نتوانسته هم با هیچ وسیلهها  آن

باید حساب پس  دهد نه مال و نه فرزند نفعی نمی شوم، در روزی که ل و طراحان این نقشةتالبته که قاو

 بدهند. 

______________________ 
 معذرت میاز الله  -١

ً
 از آوردن آن  خواهم و اگر به دلیل رعایت امانت نمی تعالی بخاطر ترجمه این شعر واقعا

ً
بود، اصال

 کردم. (مترجم) خودداری می



 
 
 

 :مبحث ششم
 دیدگاه رأی دهندگان شیعی به کاندیدای سنی 

آیت الله ی ندهند. به او راشیعه در مقابل کاندیدای اهل سنت، این است که  ی کننده نتخابدیدگاه ا

خود که در کتاب در تعلیقات و فتاوای در حال جواب دادن  جواد تبریزی،ها  آن مرجعالعظمی و 

این  ،)م ١٩٩٧کویت، سال  مکتبة الفقیه ،٤١١ص  ،٣ج   ،ت لخوئیءااالستفتا ةجوبأفی  ةصراط النجا(

 . ستا دهحقیقت را برای ما کشف کر

 : از تبریزي پرسیده شد
کیشان و دوستان  رأی هم عتضییاگر مؤمن به این نتیجه رسید که کاندیدا کردن خودش موجب «

آیا درست است که همراه با  شود، میکیش  هم  موفقیت کاندیدای غیرعین حال باعث  و در شود، می

أی ها به آن کاندیدای شیعه ر شیعهداند  میکاندیدای شیعه خود را کاندیدا معرفی کند در حالی که 

 دهند؟!  می

جایز نیست  در آن فرض مزبور، رساند) که آن مؤمن دوم، به شیعه نفع می: (اگر تبریزی جواب داد

 که خود را کاندیدا کند. و خدا دانا است. 

  و از تبریزي پرسیده شده؟
بایست  میها  آن بطوری که فقط یکی از آید، ای پیش می مضایقهها  آن میانانتخاباتی عرصۀ  اگر در

 !در این حالت تکلیف آن و تکلیف باقی شیعیان چیست؟ در صحنه باقی بماند،

بر هر مؤمنی واجب است که منفعت و مصلحت شیعه را مراعات کند، و اذیت  :تبریزی جواب داد 

 دور سازد. و خدای عالم است. ها  آن و آزار را از

 فقط دو نماینده مطالبه شود، برای مجلس،ای  اگر اتفاق بیفتد که از هر منطقه: از تبریزی پرسیده شد

 پیروز می اگر نامزدی هم
ً
و در مرکز دوم دو نامزد در آن رقابت  شود، کیش و قوی مالحظه شد که عادتا

 : نیست. سؤال این است یشک کیش و دیگری هم همها  آن یکی ازکنند  می

رأی  فسق معروف نیست،کیش دوم در حالی که به  آیا بر شیعه واجب است که به آن نامزد هم -۱

  بدهد؟!
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ن آآیا بر افراد شیعه حرام است که کاندیدای سومی را معرفی کنند که از آن نامزد دوم که رقیب  -۲

یقین داریم به اینکه این کار، کرسی دوم : یکبار با توجه به اینکه است بهتر است،مخالف (سنی) نامزد 

بریم که چنین  شود، و بار دیگر فقط گمان می میسازد، و موجب پیروزی مخالف  را برای شیعه تنگ می

 شود. 

  پس حکم در هر دو حالت چیست؟!

 : تبریزی جواب داد

و برخالف شرع و مذهب اهل بیت رأی  کند، اگر چنین حاصل کنند که او به شیعه خدمت می -۱

تر و  بر شیعه واجب است که اگر نامزدی از او قوی کند) دهد (و قانون تصویب نمی و نظریه نمی

 انتخاباتی آن شخص را تعیین کنند. و خدا عالم است.  ی به هنگام دوره دلسوزتر نیافتند،

را که رقیب آن  آن نامزد (دومی) که شخص ثالث پیروز نخواهند شد،اگر چنین حاصل کردند  -۲

 کنند. والله عالم.  انتخاب می ،اگر واجد شرایط پیش گفته باشد نامزد مخالف است،

 : از تبریزی پرسیده شد -۳

 آیا برای شیعه صحیح است که بوق تبلیغاتی کاندیدای مخالف (سنی) بشود؟! 

 این درست نیست. و الله عالم.: تبریزی جواب داد

 : ده شدیاز تبریزی پرس 

 : آیا درست است که در یک مرکز انتخاباتی که دو کاندیدای مخالف با یک شیعه حضور دارند،

 با وجود آن شیعی متدین؟! دهیم به مخالف رأی  -۱

  به مخالف رأی دهیم با وجود شیعی فاسق؟ -۲

 ! با وجود شیعی سکوالر؟به مخالف رأی دهیم  -۳

فرد انتخاب شده شیعی باشد که به انتخاب و گزینش درست نیست مگر آنکه : داد تبریزی جواب

و به قانونی مخالف با مذهب شیعه رأی ندهد. و اگر شخصی دارای این شرایط  کند، شیعه خدمت می

کسی یافت میان او و دیگران، او را انتخاب کرد مگر آنکه  انتخابی، ی بایستی در هنگام دوره پیدا شد،

 والله عالم. است! رشود. که از او تواناتر و دلسوزت



 
 
 

 :چهارمفصل 
 پیامی به اخوان المسلمین





 
 
 

 :مبحث اول
 شیعهتقیۀ  اخوان المسلمین و

گاه  از نظرگاه دهند، ها نرمش و مهربانی بخرج می ها نسبت به شیعه کسانی که از ما سنی های شیعه آ

یعنی عز الدین ابراهیم، کند،  ها قلم فرسایی می اند. در حقیقت یکی از نویسندگان که به نفع شیعه نشده

 ،، [طبع سپهر تهران۱۵-۱۴(علمای مسلمان در برابر شیعه و انقالب اسالمی ایران) ص در کتابش 

از عمر  از منشورات روابط جهانی وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی ایران] ،۱۴۰۶چاپ دوم، سال 

: گوید نقل کرده که تلمسانی می –گوید  در حالی که از دیدگاه مرحوم حسن البنا سخن می –تلمسانی 

یک روز از حدود اختالف میان اهل سنت و شیعه از او سؤال کردیم. آنگاه او ما را از وارد شدن به این «

مشغول سازند، نهی کرد. (وی ها  آن مسلمانان نیست که خود را به ی یبندهزجور از مسائل خطیر که 

برای بر  اند و دشمنان اسالم، هم به دشمنی برخاسته تا این حد بابینی مسلمانان  چنانکه می گفت)

شکاف اختالف میان توسعۀ  ما بخاطر تعصب یا :کنند. ما به آن بزرگوار گفتیم میافروختن آتش آن، کار 

گاه شویم چرا که خواهیم  بلکه می ،پرسیم مسلمانان این سؤال را نمی اختالف ما بین شیعه و سنی در آ

 ا دهتألیفاتی چند ذکر ش
ً
ما هم آنقدر وقت اضافی نداریم که  ست که قابل شمارش نیستند. و ضمنا

 » به تحقیق و بررسی در آن مراجع بپردازیم.بتوانیم 

که آن عبارتست بینی  این مسأله میدربارۀ  ا رانبیخ حسن الاز این سخن تلمسانی آشکارا دیدگاه ش

عقیده نداشته که در ارتباط البنا پس حسن  ور شدن در مسائل اختالفی میان شیعه و سنی. : عدم غوطهاز

 
ً
اعالم کرده که آنقدر وقت اضافی  با این مسألة خطیر بحث و کاوش شود، و خود تلمسانی هم صراحتا

عدم  :اند و در اینجا دو مصیبت جمع شدهندارند تا در پرتو آن بتوانند در این باره تحقیق و کاوش کنند. 

تقارب و نزدیکی مرحوم  این صورت، و نهی از وارد شدن به مسائل اختالفی خطیر. در گنجایش وقت؛

و دهد.  بنا با شیعه، از روی دانش و با تشویق آن علمی نبوده که این مسائل را تحت الشعاع خود قرار می

شیعه یا بگوئیم به نزدیکی با  آن جماعتی که نرمش بخرج دادند،: کند که ما بگوئیم این ایجاب می

گاهی  فراخواندند، گاه نبوده، بلکه اندیشه و آغازگاه آنان، مبارزه با این آ نهی  یا بگوئیماز معتقدات شیعه آ

کردن از وجود چنین دانش و آگاهی است. و این نقطة خطیری است که الزم است کسانی که پیگیر 

 از آن غافل نشوند.  هستند، (قضیه)
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  !؟بایست مسلمانان از آن پیروی کنند شود که می تلقی می پس آیا دیدگاه آنان به عنوان حجتی

ای از علم و دلیل و حجت و  نه تنها حجت نیست بلکه بر هیچ پایهها  آن دیدگاه و موقف نه بخدا،

نقل کرده مذکور نویسندۀ  از آنچه کهها  آن برهان قرار ندارد. و صحیح آنست که برعکس موقف و دیدگاه

شود. و اگر چه ما بر این یقین هستیم که آن  موضع اتخاذ شود، برایش محسوب میای  که بعنوان حسنه

بر سر آن توافق  ها) (شیعهها  آن چون بر آن شرطی نیست که با قلم زنان نویسنده در پی آن حسنه نبوده،

 ست. ا دهکر

 یی میانزدا به یکدیگر و اختالفانند سائر اهل سنت نزدیکی مسلمانان م /البنا  در حقیقت حسن

گاه ست. اما او نسبت به موضع اصلی و حقیقی شیعه نسبت به ا دهایشان مهم بوبرها  آن اهل سنت آ

 –بنا به قول تلمسانی  –و عدم وقت اضافی  مواجه شده،ها  آن چه شرایطی و مشاغلی که باست. ا دهنبو
که به بحث و بررسی کتب قدیمی شیعه  اجازه ندادهاو اجازه نداده یا اینکه خود به نفس خویش به 

های جدید شیعه را از نظر بگذراند که  بپردازد که مدار مذهب آنان بر سر آن است. و نیز بعضی از کتاب

دهند و  را تنها به خود اختصاص میها  آن و دارند، مخفی نگاه میپاکان  و دلرا از ساده دالن ها  آن شیعه

 بیفتد. ها  آن گذارند نگاه دشمنانشان به نمی

ست که به شکل همگرایی دم از ا دههای درخشان و زیبایی افتا دالن فقط به کتاب نگاه این پاک

زدن  زنند. و این هم مایه گرفته از محکم کاری تقیه یعنی فریب دادن و گول تقارب و نزدیکی و اتحاد می

گاه نشوند.   اهل سنت است تا به حقیقت آ

دهند باید توقفی کرده و این  را حجت خود قرار می / بنا شیخو موضع  پس بر برادرانی که دیدگاه

گاهی «: گوید ورد احترام قرار دهند که میقاعده را م رساند که آن چیز  این را نمی ،نسبت به چیزیعدم آ

که منکر والیت کافر است و دانست  می )اغلب  به گمان(بنا  نامرحوم حسن الب» وجود ندارد.

ها  آن مرجعاساس آنچه که  بر شیعه،فی در میان بدون هیچ اختال ی)لابوبکر و عمر (بر عکنندة  تقدیم

 جلد تدوین شده، ۴۳نقل کرده، کافر است. این کتاب در  شیخ حسن نجفی در کتابش (جواهر الکالم)

 آن را نقل کردیم( »محمد جواد مغنیه«مسلک  و عالم لبنانی شیعه
ً
قرن نوزدهم نام معجزۀ  ) آن راکه قبال

 و مفید.  و مجلسی و عبدالله شبر، بحرانی، و شوشتری،نهاده. و مثل او است 
 : گوید می ۵۱۱و خمینی در کتاب اربعین ص 

 باشند، اهل بیت اختصاص دارد، و مردمان دیگر از آن محروم میشیعۀ  بهبدیهی است که این امر 

 شود، معصوم و طاهرش علیهم السالم حاصل نمیوالیت علی و اوصیای بواسطۀ  چرا که ایمان جز
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را ذکر در فصل بعدی این مسأله چنانکه  شود، بلکه ایمان به الله و رسولش بدون والیت قبول نمی

  خواهیم کرد.

در مقابل آن سکوت  یافت، از این سخن اطالع می /ناآیا بنظر شما اگر حسن الب :گویم می

به ها  آن چرا که ها پذیرفتنی نیست؛ و برادران اهل سنتش در نزد شیعه ناچه، ایمان حسن الب کرد؟! می

 والیت اوصیا و معصومان معتقد نیستند. 

از اینکه  ،آنچه که در ذیل حدیث شریف گذشت :گوید می ،۵۱۲خمینی در کتاب اربعین ص 

ضروریات و از امور مسلم بلکه از  شرطی در قبول اعمال است، ها، آن والیت اهل بیت و شناخت

ها در این باره آنقدر زیاد است که این  شود. و روایت ار میبوب و اعتساصول مذهب مقدس تشیع مح

از حجم تواتر هم هستند. و و حتی بیشتر  را ندارد،ها  آنهمۀ  آوری و جمعتوانایی بررسی کتاب مختصر 

 جوید.  ها تبرک می کتاب به ذکر بعضی از آن روایتاین 

گاه شدی که منظور از والیت اهل بیت، همان ائمه معصوم کمی ق :گویم می هستند. و بل از این آ

 ایمان به الله و رسولش و شرط پذیرفتن اعمال است. شرط قبول ها  آن دانستی که اعتقاد به ائمه
(جواب را به : رگاه خمینی رقم خواهد خورددر میزان و نظ انو بر این اساس جهاد امام حسن الب

معصومین  ی به ائمه /بنا.... چون حسن ال کنیم) دهند واگذار می شیعه نرمش بخرج می کسانی که با

 .معتقد نیست





 
 
 

 :مبحث دوم
 و شیعه  /محمد غزالی شیخ

  شده صوتی،در حقیقت شیخ محمد غزالی در یک کاست ضبط 
ً
توانست  اذعان کرده اگر می صراحتا

نوار  داشت. اما چنانکه در ای از اهل سنت را جهت یاری شیعه در جنگشان با عراق ارسال می عده

 غزالی جایگاه خود را باید در سخن خمینی بیابد؟ : گوئیم و ما میتواند.  نمی گوید، می

مورد آوری تا عملت  زده امام ایمان میآیا به والیت دوا خدا قلبت را نورانی سازد، !ای شیخ محمد

 یا حتی نیتت قبول واقع گردد؟!  قبول واقع شده

  ،آیا شما از مذهب شیعه که علمای آن بلندگوی آن هستند
ً
گاه  کافر می و اهل سنت را جمیعا دانند، آ

 ای؟!  شده

 ها  آن و قمی و خمینی و غیر یو بحرانی و نجف یفرض کن که تو از مجلس
ً
کفر کسانی را  که صراحتا

  تر هستی؟! تر و غنی عالم به لحاظ علم، گانه اعتقاد ندارند، دوازده ی که به ائمه

 ،۸۵مارس  ،۲۶شمارۀ  بینیم شیخ محمد غزالی در نشریة طلیعة اسالمی تأسف که می جای بسی 

یعه و ش در کتابش دیدگاه مسلمانان در برابر ابراهیم (که مسئولیت با اوست)طبق نقلی که عزالدین 

: گفته است در پاسخ به اینکه وی چه نقشی در جماعت تقریب داشته است، ،۲۲انقالب اسالمی ص 

ام. و من در  ام که به مسئله تقریب میان مذاهب اسالمی توجه کرده آری، من از جمله کسانی بوده«

ام. و با شیخ محمد تقی قمی و شیخ محمد جواد مغنیه دوست  عملی پیوسته داشته دارالتقریب قاهره،

  ام. شده
ً
چنانکه شیخ غزالی در کتابش (چگونه  »و بزرگان شیعه دارم.اء معل دوستان دیگری از و ضمنا

خوشحالی خود را نسبت  ، دارالتوفیق النموذجیه)۱۹۸۳طبع سوم، سال ، ۱۱۶ص  اسالم را فهم کنیم؟

افع فقهی که شامل بعضی از احکام عبادت بر ندام وزارت اوقاف مصری و چاپ کتاب مختصر به اق

طبع اول،  ۱۹۶م من الغرب ص الست. و غزالی در (کتاب ظا دهامامیه است، ابراز کرشیعۀ  مذهب

سیمایی  در ذهنیت آنان، االزهر شریف، یبسیاری از علما: «گوید می دار الکتاب عربی مصر) ۱۹۵۶

  »های وارداتی آن را به هم بافته است. ها و فرضیه شیعه نقش بسته که شایعهاز 
و در علوم شیعه کسانی را «وید: گ می )۱۱۶در حالی که او در کتابش (اسالم را چگونه فهم کنیم ص 

تفرقه و واهند خ میو بدین وسیله  شوند، ور می یابیم که با حماقتی آشکار در سیرة سلف صالح غوطه می
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و در کتاب (چگونه اسالم را  »آلوده شود. اسالمی تمالل و صاف ازباقی بماند و (آب)  گرایی) (گروه

 ،هاست اندیش : بهتر دیدم که جهت بستن آن شکافی که معلول خیالگوید می )۱۱۸ص فهم کنیم؟ 

انجام دهم. قاطعی را سازندۀ  ویک کار مثبت  و آرزوهاست،امیال زاییدۀ  آن شکافی کهازالۀ  بلکه جهت

امامیه را به فقه مذاهب اربعه که در مصر شیعۀ  ضمیمه کردن مذهب فقهی اوقاف،دیدم که وزارت گاه آن

ارائه کردن ابواب عبادات و فرهنگ و ارشاد اسالمی هم ادارۀ  وبر عهده گرفته است.  شود، تدریس می

به  و ارباب معرفت و اندیشه،. ستا دهسپر ما، ی شیعهرا به برادران مجتهد معامالت در این فقه اسالمی 

های فقهی  میان آنچه که ما از قراءتخواهند دید که مشابهت  های علمی، این تالش ی هنگام مطالعه

 باشد.  نزدیک می ست،ا دهایم و میان آنچه که اتفاقات ناگوار ما را از آن دور کر تألیف کرده
 در فروع شروع کرد، شود. چه او قبل از اصول، میروشن  /و بدین وسیله اشتباه غزالی: گویم می

آیا امامت  :ود که این سؤال را از خود بپرسدبنظر نرسید چه بر او بزیرک و کاردان  و در این اقدام خود،

و آیا شیعه فقط در فقه با ما مخالف دوازده امام معصوم در نزد شیعه جزء اصول است یا فروع؟! 

 هستند؟! 

شیخ شیعی محمدرضا مظفر در (عقائد امامیه ص : گوئیم غزالی پاسخ داده، میی شیخ و ما بجا

ت اصلی از که اماممعتقدیم «: گفته استمنشورات دارالتبلیغ اسالمی قم ایران)  ۹۸ ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳

شود ... چنانکه معتقدیم که امامت مانند نبوت  اصول دین است و ایمان جز به اعتقاد بدان کامل نمی

و بر این اساس امامت تداومی برای نبوت است ... و معتقدیم که الله تعالی است ... حیۀ نا لطفی از

آمیز ظاهری یا باطنی معصوم  هامام مانند پیامبر است و الزم است که از همه رذایل و کارهای فاحش

 ها، آن ه و نهیفرمان اللها  آن د ... و معتقدیم که ائمه صاحبان امر هستند ... بلکه معتقدیم که فرمانباش

  »معصیت کردن از خداست. ها، آن طاعت او، و معصیت کردن ها، آن نهی او، و طاعت

یا از کسانی که ها  آن بنابراین امامت اصلی از اصول دینشان است به اجماع و من کسی را که از

طلبم (یعنی حاضرم با او  گوید، به مبارزه می این را می غیر دهند، نرمش بخرج میها  آن نسبت به

 وگو کنم).  گفت

به اتفاق شیعه و سنی کافر است و اهل سنت امامت را به این  –که همان رکن است  -و منکر اصل 

در نظر گاه شیعی کافر هستند. بخاطر همین ها  آن کنند و معنای این آن است که مفهوم شیعی انکار می

  ها آن اصل،
ً
را ها  آن در حالی که تصریح علمایکنید  حال چه فکر می دانند، کافر می اهل سنت را قطعا

 به کفر منکر دوازده امام برای شما نقل کردیم؟! 
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شکی در درستی و حسن نیت شیخ غزالی نداریم و او در میان اهل سنت الگویی در این زمینه 

در حالی که  کند، جواد مغنیه ارتباط برقرار میاو صادقانه و مخلصانه با شیخ شیعی محمد است. 

کنند تا دست آخر دستاوردهای مذهبی مانند فتوای  داند مغنیه و غیر او از باب تقیه با او تعامل می نمی

 شیخ شلتوت را بدست آورند. 
ً
اعالم  در حقیقت شیخ غزالی در یک نوار صوتی ضبط شده صراحتا

 رکان مذهب است. شیعه رکنی از ادر نزد : امامت داشته

 سؤاالت پرسیده شده از او،غزالی این مطلب را در یک سخنرانی گفته که در ضمن آن به برخی از 

گوید رکنی از  امامت رکنی از ارکان دین است و غزالی می :گوید می ست. مظفرا دهپاسخ دا شیعه،دربارۀ 

 ارکان مذهب است! 

 طبع چهارم، ،٢٦٩ص  المیزان يف ةالشیعکتابش (و شیخ شیعی محمد جواد مغنیه را یافتم که در 

: مذهب در نزد شیعه دو نوع هستند ت: ضروراگوید ) می١٣٩٩لبنان،  –تعارف مطبوعات بیروت لدارا

که به مامی الزم است ا دهبنابراین بر هر شیعی دواز گردد و آن امامت است، نوع اول به اصول بر می

عالم باشد یا جاهل، و  که دینداری به امامشان را ترک کند، امامت دوازده امام معتقد باشد. و کسی

باشد، او در نزد شیعه مسلمان غیرشیعی است، آنچه که برای مسلمانان است معتقد به اصول سه گانه 

  و آنچه بر آنهاست، بر او هم هست. بنابراین امامت اصلی برای مذهب تشیع است. برای او هم هست،

ارائه ، شیخ غزالی را وادار کرد که چنین تصریحی را در آن نوار صوتی مغنیهآیا جناب : گویم می

 کند؟! 

ه تده و گمراه کرده آنجا که گفاما وی فریب دا تصریح کرده که امامت اصل است، مغنیهدر اینجا 

امامت رکنی از ارکان : ست نه دین، در حالی که مظفر گفتهامامت اصلی از ضروریات مذهب ا: است

 برای منکر امامت هم در جای خود بماند! ها  آن ر کردن علماییاست. تکفدین 

 گانه ایمان ندارد) گذشت.  چنانکه در فصل (کفر کسی که به والیت ائمه دوازده

دهد. او این  چرا که او اهل سنت را مخاطب قرار می؟! این مطلب را گفته مغنیهدانی چرا  آیا می

سال  ،۲االسالم مصری ج رسالۀ مجلۀ  نوشته است که »و مذهبدین ضرورات «مطلب را تحت عنوان 

 کنیم، از کتابی که آن را نقل می ۲۶۷در پاورقی صفحه  ست. چنانکه خود او،ا دهآن را منتشر کر م ۱۹۵۰

و الله تعالی خواسته که  تقیه بود، ی آنچه را که نوشته، به انگیزه ست. این آقا،ا دهبه این مطلب تصریح کر

 آن آقا حقیقتش آشکار شود. 

  !برادر مسلمانم
ً
نقل کردیم، از آن  در کتابش جواهر الکالم،آنچه را که از محمد حسن نجفی  قبال

 جایز است. ها  آن اطالع یافتی. او در کتابش تصریح کرده که اهل سنت کافر هستند و غیبت کردن
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تر هستند و اجماعشان را بر اینکه مخالف  ها هم نجس ند و از سگهم بدتر هستاز مسیحیان ها  آن و

 ست. ا دهنقل کر ها) کافر است، مذهب آنحق (مخالف 

گاه میو هم اکنون  : کسی که به امامت است سازیم که گفته شما را از رأی محمد جواد مغنیه آ

 مسلمانان غیرشیعی است.  د،نک دوازده امام دینداری نمی

 –دار مکتب الهالل  ۱۹۸۴ط ، ۸۱محمد جواد مغنیه در کتاب (مع علماء النجف االشراف ص 
آیا معنای معجزه قرن نوزدهم؛ معجزۀ  صاحب الجواهر یا صاحب: گوید می دارالجواد بیروت لبنان)

؟! و از زمانی که برای اسالم باشد جز صاحب آن نظیر آن عاجز میاین نیست که هر انسانی از آوردن 

زمینۀ  الجواهر را درکسی مانند کتاب  تا به امروز، ست،ا دهتشریح یافت ش ی و مؤلفانی در زمینه فقهاء

ست. کتاب وی ا دهنیاور ها، آن اقوال و بررسی ی و عرضه های آن، وسعت و احاطه و عمق و ریزکاری

  »ینجا و آنجا.است نه کتابی نقلی و تلفیقی از مطالبی از ا یرغم حجم بزرگش، کتابی تحقیق یلع

حسن صدر نقل شده که او گفته  مرحوم سید »ململ األأتمکله «نویسندۀ  از :گوید و مغنیه می

و تواضع مؤلف در برابر  پاکیو به اخالق و نیت  اول توفیق و رواج کتاب الجواهر،درجۀ  در«: است

  »گردد. خدا و مردم، بر می

 در کتابش (با علمای نجف) طلب رحمت کرده،» الجواهر«نویسندۀ  جواد مغنیه برایپس محمد 

 که از  داشتهچرا که او فضایل فراوانی  رحم کند، الجواهر)(: الله تعالی به صاحب گوید می ،۸۴ص 

 ارش خارج است. مشحیطۀ 

در : «خالی از لطف نیست )۲۲/۶۳توسط آقای مغنیه (صاحب الجواهر گفتۀ  تکرار عالوه بر این،

کافران ست و در این زمینه ا دهاختصاص حرمت به مؤمنان قائل به امامت دوازده امام هویدا ش هر حال،

و شمول این اختصاص  اند، بهره بی –علیهم السالم را انکار کند ها  آن یکی ازحتی اگر  – نو مخالفا

 ها  آن و غیر» گیرند. قرار نمی
ً
 نقل شد.  از آنچه که قبال

نویسندۀ  نه تنها هیچ رد و انکاری بر هم بسان سایر علمای شیعه، محمد جواد مغنیه: گویم می

ه برا کتاب وی  زند، بلکه تکفیرات او نسبت به اهل سنت را تأیید و تقریر کرده، کتاب الجواهر نمی

دل پاکی نسبت به ست. الله تعالی ما و کسانی را که از روی ا دهای از معجزات بر شمر عنوان معجزه

 مورد عفو قرار دهد.  ،دهند بخرج میشیعه دل نرمی 

 برای شیخ یوسف بحرانی و ما بعد آن) ۶۹مغنیه در کتابش(با علمای نجف ص جناب محمد جواد 

این رساله اطالع ست. و شما در اول ا دهو او را ستو بیوگرافی نوشته، )ةکتاب (الحدائق الناضرنویسندۀ 
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و بدینسان محمد جواد مغنیه این کار را ر دانسته است. مخالفان شیعه را کاف پیدا کردید که این بحرانی،

جواد مغنیه در کتابش (با علمای نجف ص ست. پس الله تعالی آنچه را که محمد ا دهبر او انکار نکر

هویدا ساخته است.  –آورد  شان حلی تجلیل بعمل می ی همدر حالی که او از عال - کتمان ساخته، )۳۸

 - را بعد از پیامبرخالفت امام (علی)  های قاطع و کوبنده، در پرتو برهان: آن عالمه گوید میآنجا که 

گفتۀ  رو همگی تسلیم از اینست. ا دهو بطالن تقلید کردن از ائمه اربعه را ثابت کر –بدون هیچ تأخیری 

 آن عالمه شدند. 

 در نزد آقای مغنیه  : دقت کن!گویم می
ً
با  است، شمدنظرها  آن اصول و فروع مذاهب اربعه که طبعا

دانسته است که شیعه با پس آیا مرحوم شیخ غزالی بعد از این  ست!!ا دهاساس ش دالیل قاطع باطل و بی

  کنند؟!! حالت تقیه با ما تعامل می

در نزد طیف کثیری از اهل علم سیمایی از شیعه  :گوید گردیم که می یخ غزالی بر میش ی به گفته

آیا ما آن  گویم) را ساخته و باخته است. (ما میها  آن هایی وارداتی فرضیهها و  شایعهگر شده که  جلوه

همچون مفید و طوسی و صدوق و ها  آن اولو اقوال علمای طراز ها  آن های ثابت و بلکه متواتر روایت

و  بحرانی و عبدالله بشر،و حر عاملی و کرکی و فیض کاشانی و یوسف بحرانی و حسین  ،یمجلس

و ... را که برای تو نقل ... و ... و محمد شیرازی و خوئی نجفی و خمینی مدحسن مامقانی و مح

و نابجاست که سیمای شیعه را در نزد بسیاری از وارداتی های  و فریضهها  اشاعهجملۀ  آیا از کردیم،ن

  ؟!ستا دهاهل علم در االزهر شریف تشکیل دا
باطل اعالم کردن  آیا محمد جواد مغنیه، اند؟! نکردهبه کفر و نجاست اهل سنت تصریح آیا اینان 

ع و یل قاطاست و آن را به برهان و دل  رفتهرا نپذی »حلی«توسط عالمه بلکه طاغوتشان اربعه مذاهب 

 ؟!! ستا دهانکارناپذیر توصیف نکر

و از خطر  حق با علمای االزهر است، کسانی که باطل بودن عقاید شیعه را بیان کرده، ،بنابراین

 اند.  هشدار داده ها، آن تقارب به

بگویم که توانم  می :گوید می )۱۹۵گوش فراده که در کتابش (ظالم من الغرب ص سپس به غزالی 

 اختالف میان شیعه و سنی، بیشتر یک اختالف سیاسی است تا یک اختالف دینی. 

من یقین دارم که اگر االزهر دستش را به سوی شیعه دراز کند، بیشتر : گوید می ۱۹۷صفحۀ  و نیز در

اشعۀ  های یخ در زیر همانگونه که تودهشد خود ریشه کن خواهد  خودبهتوزی  عوامل دشمنی و کینه

 ذوب خواهد شد.  خورشید،
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در  گوید اختالف بین شیعه و سنی بیشتر یک اختالف سیاسی است تا دینی، غزالی که می: گویم می

که در قبول دارم  :گوید می چاپ حسان) ۱۹۷۵: ط چهارم ۲۶۵(دفاع از عقیده و شریعت ص کتابش 

ها  عمیق هستند و بعضیها  که بعضی میان شیعه و سنی است، اختالفاتی فقهی و نظری (تئوریک)آنجا 

 چندان عمیق نیستند. 

 در دوری کردن از شیعه، اکنون و بنا به اعتراف غزالی، هم »تقریب« ی مخالفان اندیشه ،بنابراین

باشد.  وجود میمکه در آنجا اختالفات عمیقی میان اهل سنت و شیعه دارای عذر هستند و آن این است 

بر منابع معتمد در نزد شیعه که بر کفر اهل سنت  /قاطع داریم که محمد غزالیبر این ما جزم  عالوه،

اند نظر غزالی و سایر قربانیان  شیعه توانستهبازان  اطالع نیافته است. منابعی که حیله اند، اجماع بسته

 باز بدارند.ها  آن دیگر را از



 
 
 

 :ممبحث سو
 مخالفان تقریب 

خود به بلکه در مخالفت خود، به آنچه که غزالی حرف نزده، خالی توبا شیعه  »تقریب«مخالفان 

 و پایداریو لجاجت  دبا عناگیران با شیعه  و حتی آساناند.  استدالل کرده اعتراف کرده،بعضی از آن 

 ! اند! شوکه شده بر سر باطلشان،ها  آن

اسالمی  مکتب(چاپ  »ن در تشریعآو جایگاه سنت نبوی «ی در کتابش عبا دکتر محمود السبا

عبدالحسین شرف الدین را در  ،۱۹۵۳: در سال گوید نشینیم. وی می دمی می )۱۹۷۸سال  بیروت،

و در کنار وی جمعی از علمای شیعه حضور اش در شهر صور در کوه عامل، مالقات کردم.  خانه

و اهل  میان دو گروه شیعهو یکپارچگی و اشاعه هماهنگی  ،داشتند. در ارتباط با ضرورت اتحاد کلمه

این است که  های این (اتحاد) عوامل و خاستگاهکه یکی از بزرگترین و گفتیم سنت داد سخن سر دادیم. 

که به این تقارب و به هم ها و تألیفاتی  و کتاب داشته باشند،مالقات علمای هر دو دسته با یکدیگر 

و خیلی با حماسه و پرشور به این اندیشه و عبدالحسین نسبت  چاپ نمایند. خوانند، فرا مینزدیکی 

و در شیعه و سنی به این منظور توافق حاصل کردیم. باورمند بود. پس بر برگزاری کنفرانسی برای علمای 

بعضی از صاحب او را ترک گفتم و به همین خاطر در بیروت  حاصله خوشنود بودم،حالی که از نتیجة 

 میان من و کار کردن، اما آن شرایط،شیعه را به این هدف مالقات کردم. نظران سیاسی و ادبا و تجار 

که یک باره غافلگیر جهت به ثمر نشاندن این اندیشه، سنگ اندازی کرد. گذشته از این، دیری نپائید 

و پرخاشگری کرده که سرشار از ناسزاگویی چاپ  هریرهابودربارۀ  کتابیکه عبدالحسین  اشدم چر

موضعی که بر در کالمش و کتابش، از آن : از موضع عبدالحسین گوید دکتر سباعی میو مرحوم بود. 

نیز همان  اکنون و همم، کند، تعجب کرد رغبتی صادقانه در تقارب و فراموش کردن گذشته داللت نمی

به منظور ها  آن در حالی کهچرا که  ؛کنم مشاهده می از علمای شیعه،» تقریب«دیدگاه را از گروه مبلغان 

ای از علمای االزهر  کند و دسته ند و مجالتی در قاهره ایجاد میده مراکزی سر و سامان میاین دعوت 

در دعوت به این تقارب و هم دلی میان ها  آن اثری برای ند که به این هدف بنویسند؛گیر میرا به کار 

همچنان بر محتویات  جماعت،این ایم.  مشاهده نکردهها  این در عراق و ایران و غیرعلمای شیعه 

میان صحابه های زننده و سیمایی دروغین از اختالف  که چیزی جز طعنههایشان  موجود در کتاب
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به اهل سنت مقصود از دعوت برای تقریب، همان تقریب ورزند. تو گویی  نیست، اصرار و پافشاری می

 )؟! ا فی التشریع االسالمیمکانتهالسنة ومذهب شیعه است نه تقریب هر دو مذهب به یکدیگر. (

 علمیتوجه این است که هر بخشی  ۀشایست و از جمله مسائل: گوید دکتر سباعی میو مرحوم 

افرادی را  آن،بعضی از علمای  اسالمی که با دیدگاه شیعه همخوانی ندارد،تاریخ سنت یا مذاهب دربارۀ 

قایم » تقریب« ی خود در پشت پردهمورد اعتراض قرار داده، و  ،یازند میکه به این کاوش دست 

ا تقریب رگران راه  اصالحو جلوی تالش  کنند که متعصب است، و آن کاوشگر را متهم می، شوند می

صحابه که از در طعنه زدن به بزرگترین شیخ عبدالحسین شرف الدین  گیرد. اما کتابی مانند کتاب می

ان یا خشمگینان بثعا ثقه است، بنظر آن مورد اعتماد و روایتش از احادیث، ی هدر زمین ،نظر اهل سنت

نها به کتاب را تو من نشان در این زمینه اندر کاران تقریب شود.  نیست که مانع تالش دستعملی 

هایی  چرا که در عراق و ایران کتاب ؛کنم خالصه نمی ست،ا دهنوشته ش /هریرهابودربارۀ  مذکور که

و و جمهور صحابه بدگویی  (ام المؤمنین)حضرت عائشه  ی درباره آنقدرها  آن شود که در چاپ می

    رد. ... (همان منبع)اآن را ندشود که هیچ انسان با وجدان و با شرفی تاب شنیدن  زده می افتراء

گاه نبوها  آن سباعی از معتقدات شیعه و تکفیر رسد، و چنانکه بنظر می  ست،ا دهنسبت به اهل سنت آ

بیدار ساخت. چه با شرف الدین بود که او را از این خواب عبدالحسین  ی نوشته »هریرهابو«این کتاب  و

 کند. پس دیدگاه دو وجه عمل میظاهر و باطنی دارد یعنی به صورت  دانست که شیعه،مطالعة آن کتاب 

که دم از تقریب دسته از علمای شیعه از آن  اکنون، و هم«: آنگاه که گفت برایش واضح شد،ها  آن

  »... کنم همان دیدگاه را مالحظه می زنند، می

سعی  زنند، دو روی یک سکه هستند که یعنی در عین اینکه دم از تقریب میها  آن همه دقت کنید!

این موضوع و دکتر محمد سباعی ترویج کنند. اهل سنت  مذهب خود را در میان اقشار متوسطکنند  می

تو گویی هدف از دعوت به تقریب، همان تقریب اهل سنت به مذهب « :کرده بود آنجا که گفت را درک

 همگی درباره طعنه زدن به صحابههای دیگری هم دارد که  البته این عبدالحسین کتاب» .شیعه است

های مسائل موسی  های مهم)، (پاسخ (فصل (نص و اجتهاد): ست از جملها دهتحریر در آم ی به رشته

و نیت پاکی که چگونه از پاک دلی  گری این آقا نگاه کنید! به زیرکی و حیله .(المراجعات) جار الله)

 کند.  و خود را طرفدار شدید اندیشة تقریب معرفی می استفاده کرده،سباعی سوء 

 شود که ...  ما هم تنها زمانی بیدار میپاک و مسکین  و رفیق دل
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فرا ها  آن هایی که به مذهب که آن جماعت همچنان جهت کتاب دانست آن دیگرعد از بآری 

در مقابل سباعی ها  آن پروری طرفداری و حماسه لذا،و خواهند برداشت.  خوانند، گام برداشته، می

  تنها و تنها تقیه و حقه است!!

گاه بینیم که از معتقدا و می ،مروی سپس به سراغ دکتر علی احمد سالوس می  آ
ً
 است،ت شیعه کامال

امامیه و موارد اختالف میان شیعۀ  ست او در کتابش (فقها دهرا مالحظه کرها  آن های چه خیلی از کتاب

ها  از شیعهبعضی  اوقتی که در کویت ب: گوید می )۱۹۷۸سال  ،۱، طبع ۲۵۶ص اربعه آن و مذاهب 

چندان خوبی  ۀسیماهایی را دیدم که مژد کردم،در عراق دیدن ها  آن های تجمعی دیدار کردم و از جایگاه

را ها  آن های متداول وقتی که بسیاری از کتاببلکه به عکس این بودند.  دادند، تقریب نمیعرصۀ  در

خشکی نسبت به مذهب شیعه تعصب ها  آن بسیاریدیدم که در اثنای بحث،  ه قرار دادم،بمورد مراق

 ها در بسیاری از حاالت  کاری و دستها  و اغراقها  دارند، و از تندروی
ً
و کنند.  جانبداری می شدیدا

 ست. ا دههایی در این باره ذکر ش مثال

: با این وجود گفته است (همان جا)» دارالتقریب«و قبل از این دکتر سالوس در مقام منتقد 

که از اسالم و مجله رسالت شیعه نیست. های  دارالتقریب در قاهره است و در هیچ جایی از جایگاه

  کند، که دنبال می فيبیشترین موضوعات اختال شود، پخش و نشر می نشر قاهره])(الدار [= مرکز 
ً
 تماما

ند و به این شبیه است که بپذیر است که اهل سنت بعضی از معتقدات شیعه را (کت بسته)به هدف آن 

 سنی را شیعه کنند. 

التراث  دار احیاء )۴۰-۲/۳۹( ون)فسرالمو مد حسین ذهبی در کتاب (التفسیرو مرحوم دکتر مح

زیادی هستند، که در های  کتابمامی، دارای ا دهدوازشیعۀ  ،: گذشته از اینگوید می العربی بیروت)

کنند، و  را برای خود خیلی مهم تلقی میها  آن کنند، تکیه میها  آن زمینه روایت احادیث و اخبار به

 به
ً
 نمایند.  اعتماد و اطمینان میها  آن شدیدا

 : ها موارد زیر است ترین این کتابمهمجملۀ  از

 امامیه است. شیعۀ  در نزد –بطور کلی  –و آن مهمترین کتاب  کافی؛ -۱

 کتاب التهذیب  -۲

  )من ال یحضره الفقیه(کتاب  -۳

  کتاب (االستبصار) -۴

باشند.  میها  آن شدید وثقۀهستند که مورد اعتماد و اطمینان های شیعه  در کتاب، مااین چهار کتاب

به استثنای ما البته در اینجا : گوید می )۲/۴۰و دکتر ذهبی (اند.  جمع شدهافی) ودر کتاب (ها  اینهمۀ  و



 فرار از چاله    ١٩٠

ست. از ا دهرا ذکر کرها  آن (اعیان الشیعه)نویسندۀ  هایی دیگر از حدیث وجود دارد، که تقدم کتاب

نوار فی احادیث االبحار «اثر محمدبن حسن عاملی، و  »رسائل الشیعه الی احادیث الشریعه«: جمله

هر های متقدم ندارد.  ت کمی از کتابساثر شیخ محمد باقر که این کتاب د »طهاراأل ةاالئمالنبی و

 ها، آن درموجود های  گویی و یاوهخرافات در مقابل ، دهد قرار می ها را مورد مطالعه کسی که این کتاب

 های ن شیعهآو بر  و سند جعلی و ساختگی بداند،ای جز این ندارد، که همگی را به لحاظ متن  چاره

و مهارت چرا که فاقد سلیقه  د نیستند،را خوب بلامامی چنین حکم کند که جعل کردن و دروغ گفتن 

را از جعفر صادق نقل که آن آخر مگر این چه ذوق و چه مهارتی است که در روایتی این کار هستند، 

 شود.  هر نوزادی که متولد می« :و آن روایت این استاند؟!  بکار برده اند، کرده
ً
ها  از ابلیس يابلیس حتما

باشد، او را از آن شیطان مصون  ما میشیعۀ جملۀ  از ،که آن نوزاددر کنارش است. پس اگر خدا دانست 

را در مقعد آن  تششیطان انگش ها ما نبوده باشد، شیعهجملۀ  از دارد، و اگر آن نوزاد، و محجوب نگاه می

و  خواهد شد،زن صفت  (در آینده) کند، که در نتیجة آن، آن نوزاد، دهد و ثابت می پسر بچه فشار می

کاره در دختر بد کند، که در نتیجه آن، آن می داخلدختر  رج (آلت تناسلی)فانگشتش را در شیطان 

  »خواهد آمد.
: سخن حق و منصفانه این است که اگر شخصی اصول کافی و گوید می )۲/۴۱( ذهبیو مرحوم 

برای او آشکار و  بزند، قمامی را ورا دهمورد اعتماد شیعه دوازهای  کتاب الوافی و غیر این دو از کتاب

و افتراء است. و بسیاری ساختگی و کذب محض  ها، آن های موجود در شود که بیشتر روایت روشن می

آن و  ی جهالت گوینده رفقط و فقط ب، روایت شدهها  آن تأویل آیات و اسباب نزولدربارۀ  آنچه کهاز 

تأویالت فاسد و من در دربارۀ  ها و اگر منقوالت این کتابکند.  افترا بستن وی بر الله تعالی داللت می

غالب  بر این،عالوه  ماند، و اسالم و آبرویی برای اهل بیت باقی نمی دیگر قرآن، بود، صحیح می آوردی،

موجود  یماما دهدوازشیعۀ  های تأویل آیات و اسباب نزول و ظاهر و باطن قرآن در کتابدربارۀ  آنچه که

در ها  آن بینیم است. و اگر که مینوعی دست کم گرفتن قرآن کریم و بازی با آیات ذکر حکیم  است،

آن اغالط را همۀ  معقول نیست که منشأ فراوانی دارند،اغالط  ها، آن تأویل آیات و اسباب نزولزمینه 

ها  آن نشأت گرفته از جهل بعضی از آن اغالط،: بلکه معقول این است که بگوییمبدانیم ها  آن جهل

و بسیاری از آن اغالط هم بصورت عمدی از عالقه و تمایلی مورد التزام قرار گرفته، نشأت  باشند، می

 ارای تمایالت و امیالی هستند که چنانکه بیان کردیم، دو شیعیان اند.  گرفته
ً
   اند. ها پایبند شده بدان شدیدا
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الشهادة رندة دا ذهبی وزیر اسبق اوقاف مصر،این مطلبی است که دکتر محمد حسین  :گویم می

 و رئیسشریعت االزهر شریف  قرآن و حدیث، و استاد در دانشکدۀ استادی در علوم مرتبۀ و العاملية

 آن را گفته است.  (در سابق)، حقوق عراق بخش شریعت در دانشکدۀ
المستقبل مؤسسۀ  ،١طبع  ،٢٣٨[ص  ١کتاب (تیارات الفکر االسالمی)اره در مو دکتر محمد ع

مشی و روند قانون اساسی ایران، همان خط مشی و  خط و بدینسان، :گوید می ]١٩٨٣سال  العربی،

که در آن انقالب اسالمی ست ا دهآن را تعیین نمو روندی است که خمینی در کتاب (حکومت اسالمی)

 – از مسلمانان کسیست که ا دهبعنوان ابزار و دستاویزی مطرح ش که اغلب مسلمانان با آن موافق بودند،

هایی  نشانهپس در عین پردازش و تطبیق عملی (قانون اساسی)  ست!!ا دهبدان قایل نش –به استثنای شیعه 

بلکه از  –مذاهب دیگر  ی و طرد اندیشه –مامی ا دهفکر دواز تطبیق اجباریپدیدار شدند که نه فقط از 

دادند. ... تا جایی که  دیگر خبر میاز نژاد فارسی و توجه نکردن به اقلیات قومی ایرانی کردن جانبداری 

یا اینکه یک یک انقالب اسالمی در ایران است؟!  آیا آن انقالب،: بپرسدکه  دده این حق را به انسان می

 در ایران است؟! انقالب شیعی فارسی 

سال دار الحریه القاهره  ،۲طبع  ۷و دکتر عبدالمنعم نهر در کتاب (شیعه و مهدی و دروز ص 

 ن پرده،ایه کرا سپری کردم در حالی  ممدت زیادی از عمرکنم که بنده  و اعتراف می«: ویدگ می )۱۹۸۸

این موضوعات یا دربارۀ  اشاراتی ست. البته در طی این مدت،ا دهبو رویم روبه به رغم مطالعات فراوانم،

را پیش روی داشتم و به همین ها  آن ولی بنظر خودم مسائل مهمتری از کردم، دریافت میاین معلومات 

زاد خیلی مهم است تا بداند که  این قبیل مسائل برای آدمیکردم. در حالی که  نمیها  آن خاطر توجهی به

 ؟!»چگونه است دیگران،دربارۀ  ما ودربارۀ  ها آن و نظرات ها، آن و مردم و افکارگذرد،  چه میپیرامونش 

ست. و بعد از آنکه الله ا دهشیعه مطلع نبو که از معتقداتاین مطلب را دکتر نمر در حالی گفته است 

در مقابلش خود را  مالحظه نمود که دنیایی ناشناخته و مجهول، تعالی مسأله را برای او مشخص کرد،

که من در مقابل خودم آنچه را کنم  اعتراف می: 2گوید پس به او گوش ده در حالی که می ست،ا دهنمایان

  گشاده پنجرۀ یافتم،
ً
گاه نشده بودم.  ای از علم بود که قبال و آن این بود که آنچه را که در مقابلم از از آن آ

را  رممع ازتعجبم از این بود که چگونه این همه سال زده ساخت.  معلومات یافته بودم، مرا شگفت

______________________ 
 جریانات اندیشه اسالمی. -١

 همان کتاب. ۹صفحه  -٢
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ایی ناشناخته و جدید پدیدار گشت. پس با وجود آنکه و در مقابل من دنیاز دست داده بودم.  )بیهوده(

بیشتری به شناخت شیعه در خودم احساس کردم ... و عالقۀ  دوستانی فراوانی از شیعه داشتم،

کنم که این شناخت برای علما  که برایم تازه بود. احساس می سی را حاصل کردمشنا دستاوردی از شیعه

  نمایاند. و متعلمان دیگر هم جدید می

مامی یعنی ا دهکنونی مذهب شیعی دواز ماماها و سخنان رهبر و  ها و خطبه و همه کتاب«: گوید و می

قدیمی مذهب های  تصویری مطابق آن اصلی است که در کتابها  آن دیدم که در ،نی را دنبال کردمخمی

و در آنجا علمایی  ،به اهل سنت که غیرخودی هستندتوزانه  یعنی آن نگاه سیاه و کینه شیعه وجود دارد،

وقت خود را به پاسخ دادن به شیعه  اند، های خود را نشان داده هستند که وقتی دیدند شیعه دندان

که شیعه کنیم  اشاره می /احسان الهی ظهیربه عالمه ها  آن اختصاص دادند. برای مثال، از میان

گاهی ه او نسبت به چ ؛ترور او را کشید نقشۀدادن به او عاجز است،  وقتی دید از پاسخ معتقدات شیعه آ

این و مسائل شرعی بود.  فارسی و اردو چرا که آن مرحوم کارشناس زبان عربی، ؛خیلی فراوانی داشت

  نابغه،
ً
و برای اهل  ها، آن پرداخت. آن هم با توجه به خود کتابها  آن به پاسخ دادن و رد کردناختصاصا

های شیعه پیروزی به ارمغان آورد. در نتیجه شیعه برای پاسخ دادن به  سنت با کثرت استداللش به کتاب

 : هایش عبارتند از او ندید. و کتابای جز ترور کردن  او چاره

میان شیعه و اهل  ،ها و تاریخ گروه ، شیعه و تشیع؛، شیعه و اهل بیت، شیعه و قرآنالشیعه والسنه

دکتر وافی نوشته است که به خود جرأت داده و  و عالمه احسان این کتاب اخیر را در ردّ  .سنت

به : فحش دادن اش دارد مانند این گفته ده وا میرا هم به خن که حتی مادر داغدیده هایی آورده، شگفتی

 نه از طرف علمای آنها!! گیرد  تنها از طرف عوام شیعه صورت می خینشی
 است.  /الدین خطیب عالمه محب اند) ی که در رد شیعه گام برداشتهلمائ(عها  آنجملۀ  و از

 ۀهایی که دین شیعه امامی ارزشمند خودش (خطوط عریض برای پایهرسالۀ  را درها  آن های بازیچه

 مال ساخته است. برست) ا دهاساس آن استوار ش گانه بر دوازده

برخاست. مانند  اند، های متقدم که در رد شیعه نوشته شده کتابو نیز به تحقیق و بازبینی بعضی از 

عراق شیخ محمود عالمۀ  باشد و میی وکه اصل آن از شاه عبدالعزیز دهل عشری اثنیمختصر تحفة 

 ست. ا دهشکری آلوسی آن را مختصر کر

نیز (مختصر و ست. ا دهقاضی ابوبکر عربی را مورد تحقیق قرار دام صنیز کتاب العواصم من القوا و

 ست. ا دهقرار دا عبدالله را هم مورد تحقیقحافظ ابی  منهاج االعتدال)
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اند. مانند  کتاب نوشتهها  آن بینیم که بعضی از علمای متقدم هم در رد می و اگر به عقب برگردیم،

و نیز شیخ  )ةالقدریو ةفی نقض کالم الشیع ةالنبوی ةاج السنهمنشیخ االسالم ابن تیمیه در کتاب (

قالنی سو نیز از علمای معاصر خالد ع »ةرافضالرد علی ال يف ةرسال«در االسالم محمدبن عبدالوهاب 

 . رد نوشته است )یتیجانی با کتابی تحت عنوان (بلکه گمراه شد بر کتاب (سپس هدایت یافتم)

شیخ و نیز  ،)وان (کشف الجانی محمد التیجانینبا کتابی تحت عو نیز شیخ عثمان الخمیس 

بر  ،١)الالض يمن افترائات السماو اآللاالنتصار للصحب وتحت عنوان (با کتابی الرحیلی ابراهیم 

 . رد نوشته استتیجانی 

(و با آن وارد  دکترایش را چنین نام نهاده (اصول مذهب شیعی) ي هنام ازی پایانو دکتر ناصر قف

(البیانات فی تحت عنوان  و نیز محمود زعبی ردی بر کتاب (مراجعات) ،ست)ا دهرد بر شیعه ش معرکۀ

که  هریره)و (ابو دارد. و نیز عبدالله ناصر ردی بر کتاب (بعد از حسین)الرد علی اباطیل المراجعات) 

ها  این نوشته است. و غیر )انبهتمن ال ةهریر بیأ ةتبرئ يالبرهان فتحت عنوان ( اند، هریره طعنه زدهبه ابو

 هم فراوانند. 

  را تأیید نکرده جز جاهل یا مفکرو کسی شیعه 
ً
او را جذب  طفیلی که زیرکان و مکاران تقیه تدریجا

ست، و یا مردی ا دهتبدیل شها  آن اند. و در نتیجه او هم به بوق (تبلیغاتی) کرده و از او طلب نوشتن کرده

ها  آن اند در نتیجه بهترین یاور مفروش کرده بریزیت ی هکند که منزلش را با سجاد شیعه را تأیید می

 ست!!ا دهگردی

______________________ 
 گیری برای (صحابه و آل (پیامبر) از افترائات تیجانی گمراه).  انتقام -١





 
 
 

 :مبحث چهارم
 هدف شیعه از فراخوانی به تقریب 

بیت تشویق  از اهلبت کردن از افشای مذهب و افشای رای که به مراق دقت کن که تقیه !برادر خواننده

 اند.  با آن اغراق کردهشیعه در رابطه  ی که ائمهکند، همانی است  می

ظاهر نمایند.  کنند، دهد که عکس آنچه را که از عقاید پنهان می همانی است که به شیعه دستور می

 کنم و آن این است که شیعه گاهی به آنچه که باط این حقیقت را در اینجا تثبیت میو بر این اساس من 
ً
 نا

  بدان اقرار نمی
ً
  بدان اقرار می کند، ظاهرا

ً
کند.  انکار می کند، اقرار می کند. و گاهی ظاهر آنچه را که باطنا

را ها  آن و کالم شیعه گرفتار آمده،سنت در دام  تعدادی از اهل مغرضانه و کثیف،عقیدۀ  و به خاطر این

 اند.  فتوا داده ها، آن کردن به مذهب و بلکه به جایز بودن عبادت باور کرده،

  د و مینویسن پس بخاطر تقیه و فریب دادن است که می
ّ

بدان معتقد  گویند هر آنچه را که اصال

و در عراق با  نیستند. هدف شیعه از تقریب، انتشار دادن مذهب خودشان در میان اهل سنت است،

 را به مذهب تشیع وارد کنند.  چرا که توانسته تعدادی از قبایل اهل سنت ؛اند رو شده موفقیت روبه

و حامالن  گردند، اند که به دشمنان امت اسالمی اضافه می تبدیل شده افرادیهم به ها  این در نتیجه

دهند، و منتظر هستند که امت دچار  ها و افترائات خود قرار می ماج طعنهآرا  این دین یعنی صحابه

 ها و بالها شود.  گرفتاری

گاه ش قهرمان ما، که از قماربازی یکی از برادران مصری و نامش دکتر علی  ست،ا دههای شیعه آ

 در کتابش (تاثیر امامت در فقه جعفری و اصول آن) –خدا او را حفظ کند  –احمد سالوس است 

بر آمد  دیکی از نویسندگان جعفری مذهب، درصد«: گوید می ،۱۹۸۲سال  ، چاپ دوم،۶-۵پاورقی 

به  –عی از مذهب جعفری را ثابت کند. وی ذکر کرده که مذاهب دیگر تا وجوب استمداد احکام شر

معتقد  گراها رسند؛ چرا که جعفری در قبول کردن و احذ آن مشکوک بنظر می –استثنای مذهب جعفری 

و باشند.  هب دیگر، میذجعفری و عدم صحت پیروی کردن از مهب ذم ن ازدکر یبه وجوب پیرو

معتقد به  –گوید  چنانکه می –ها  آن نظران و متقیان اول و صاحبطراز جمهور اهل سنت و علمای 

مشکوک فیه  جعفری هستند. این مذهب مورد اتفاق است و غیر آن،جایز بودن عبادت کردن به مذهب 

ها  آن های ست. پس دکتر سالوس به یکی از کتابا دهباشد. و او به فتوای شیخ شلتوت استدالل کر می
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مذکور شیعۀ  خود را بر سخن آن ح، اشاره کرده و دکتر توضی1عشر) الثنال وسالرتحت عنوان (خلفاء 

نیازمند بازبینی  کنیم، بنابراین دعوت تقریبی که آن را در مصر مشاهده می: «رساند اینگونه به اتمام می

  »دعوتی به سوی مذهب جعفری خواهد بود.است و گرنه 

دارالتقریب است. و با بواسطۀ  و سرگشاده و پرده، بیبازی، در میان مذاهب اسالمی این یک بازی 

 ست. ا دهدر آم ءاجراحیطۀ  به خورده سوء استفاده از فتوای شیخ شلتوت فریب

چنانکه دکتر  –ه داستفاده کر شلتوت سوءچگونه شیعه از فتوای شیخ  برادر مسلمانم نگاه کن!

به اینکه مذهب شیعه متفق علیه است چون شیخ شلتوت به جایز بودن  –سالوس آن را برای ما نقل کرده 

  باشد؟! و مذهب اهل سنت مشکوک فیه می آن فتوا داده،

محمد الشبکی  طیفلجناب شیخ عبدال »دارالتقریب بین مذاهب اسالمی«یکی از بزرگان اعضای 

از او نقل  اهل سنت و شیعه)تقریب بین ی  هازی در کتاب (مسالبق آنچه که دکتر ناصر عبدالله قفط

هر عضوی که با من  ومرا به شک واداشته : پرسد هـ) می ۱۴۱۲سال  چاپ اول، ۱۷۶ -۲/۱۷۵( کرده،

کند بدون آن که  دچار شک و تردید خواهد شد که دارالتقریب همین جور سخاوتمندانه خرج می است

قاهره  درای  طلب شد. در خانه علومی داشته باشد یا از ما حق عضویتمای مالی مشخص و  پشتوانه

اندر  و دست پردازد، خود را میمجلۀ هزینۀ  گرانبها و ابزار گرانقیمت است. و ۀکند که پر از اثاثی خرج می

 دهد.  میو معاش کاران آن را و نویسندگان آن را پاداش 

خاصی بکار شود، آرایش و زیبایی  های آن و جلدبندی کردن آنچه که چاپ می در چاپ شماره و

 برد.  می

و بنظر شود؟!  از کجا تأمین میها  این دارد. پس همه کالناز به دخل نیکه از چیزهایی ها  این و غیر

 ! شما بر حساب چه کسی؟

که شیعیان چگونه بخاطر نصرت مذهب خود و انشار  دقت کن خدا در تو برکت دهد،: گویم می

گاهی ندارند،ها  آن استفاده کردن از کسانی که از اعتقادسنت و جماعت با سوء  اهلدر بین دادن آن   آ

 شود، ختم می »دارالتقریب«نمایند. البته گمان نکن که مسأله تنها به  و فعالیت می کنند، ریزی می برنامه

و را بوجود آوردند  »جمعیت اهل بیت« ۱۹۷۴یا  ۱۹۷۳در سال ها  آن رفت به اینکهبلکه از این هم فراتر 

 ی های متنوعی را برای نشر عقیده در قاهره در معادی به آن اختصاص دادند، آن مرکز اسلوبمرکزی را 

و  و به تلقین کردن این اعتقاد به کودکان خردسال اهتمام ورزید، گرفت،کار ه ب شیعه میان اهل سنت

______________________ 
 امبر دوازده تا هستند.جانشینان پی -١
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تأسیس کردند. و این جمعیت این  هایی تقویتی را در بعضی از مواد درسی مقدماتی و متوسطه، کالس

 ی اساس عقیده جهت عملی ساختن هدفش در تربیت دادن کودکان برها را بعنوان دستاویزی  کالس

بکار ها  آن درو تأثیرگذاری های مردم  چنانکه وسایل دیگری را جهت ورود به دلگیرد.  می به کار شیعه،

های مالی و عینی همت  دادن کمککرد، و به  گرفته است، به همین خاطر یک مرکز درمانگاهی تأسیس

هایی برگزار کرده که  و کنفرانس هایی برگزار کرده، و جشن  مراسم ،ههای دینی شیع مناسبتگمارده، و به 

 اند.  های ادواری چاپ نموده چنانکه نشریهگوید،  های آنان سخن می از آل بیت و محنت

  :و سوال در اینجا این است

 کنند؟!  موضعی تماشاگرانه اتخاذ می مقابل این تبلیغ مذهبی،چرا علماء در 

، رخطی ی و مصر چقدر به سخن االزهر در رابطه با این مسأله گوید؟! چرا االزهر سخن خود را نمی

  احتیاج دارد؟!
ای میان شیعه و اهل سنت،  با ایجاد داد و فریادهای طایفه /غزالی، شیخ محمد گذشته از این

ورود شیعه به مصر را چرا جلوی  و مصر همگی اهل سنت و جماعت است، کند، می تمخالف

چه این  گیرد تا اینکه مصر یکپارچه و متحد باقی بماند بجای اینکه از ورود شیعه استقبال کند، نمی

ها به  در وارد کردن سنی –خدا مقدر نکند  –شود که اگر شیعیان موفق شوند  مسأله موجب می

چرا غزالی سکوت اختیار کرده، در پدید آید. هایی مذهبی میان شیعه و سنی  جویی یزهست مذهبشان،

 و حریص بودن وی بر اسالم، ندارند؟! در میان ما هستند کسانی که شکی در غیرتمندی  حالی که،

 : و سؤال مهم دیگر این است که

اجازه خواهد داد که اهل  ریزد، ب و وحدت با اهل سنت اشک تمساح مییرآیا شیعه که بخاطر تق

اعتقادات اهل سنت را  های شیعه، مرکزی برای خود تأسیس کند، و در سرزمینهم در میان شیعه سنت 

خائن به  و کسی که از آن سکوت کند، !!آور است ! براستی که این خندهتلقین کنند؟ به کودکان شیعی،

 . باشد میهای مسلمان  صاف کن باطل در سرزمین دینش است، و جاده

های  کردن بر کتاب اقتصارو ، در و اصیل آنمذهب شیعه با توجه به مراجع ماعدم توجه به بررسی 

که باعث همان چیزی است  شده به پوشش تقیه و کتمان جهت شناخت مذهب شیعه، تبلیغاتی پوشیده

 شده شیخ شلتوت چنین فتوایی بدهد. 

و بر دروغ گفتن  اند، را فریب دادهها  آن کسانی که کند بر فریب دادن میو گرنه شیعه چگونه جرأت 

حقه و دروغ و نیرنگ  ی تقریبی که در حقیقت مسأله و در مسألۀ. نداشته ادتعامل ها  آن بر کسانی که با

  است!
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 تنها در فروع است نه در اصول؟!  کند که اختالف میان ما و شیعه، چرا شیعه ادعا می

 کنیم؟!  را مسلمان محسوب میها  آن دانیم و سنت را کافر نمیما اهل گویند  میها  آن چرا

و کافر است؟!  –ها  آن بدون هیچ ترسی میان –اند که منکر والیت  مقرر نکردهها  آن آیا مگر بزرگان

 اند؟!  چرا بر اینان اعتراض نگرفته

 
ً
 نقل نکردیم؟! ها  آن های معتمد این مسأله را از کتاب آیا مگر قبال

 کیشان خود را جایز ندانسته است؟! غیبت کردن غیر هم –چنانکه گذشت  –خمینی آیا مگر 



 
 
 

 :مبحث پنجم
 گیران  خطابی به دعوتگران تقریب و آسان

گاه شدید، سنت  به اهله و موقف حقیقی شیعه نسبت یعش و از دیدگاه از محتویات این کتاب آ

مردم از شما و علم و وجاهت شما در نزد به همین خاطر به حکم صدارت حاصل کردید. اطالع 

بریم  ایی که گمان میه همان دیدگاه د؛ی قبلی خودتان نسبت به شیعه برگردیاه که از دیدگاهخواهیم  می

 اید.  را اتخاذ کردهها  آن کلمه این استبخاطر اتحاد 

کردن و ناصحیح جلوه دادن (مسائل) بر بسیاری از  های سابق شما جهت به عرضه دیدگاهچرا که 

 بکار گرفته خواهد شد.  عوام اهل سنت که به شما اعتماد دارند،

 های تبلیغاتی  و همگی ما باید نسبت به کتاب
ً
معتقدات اصلی و باطنی شیعه را ظاهر  شیعی که واقعا

 بر حذر باشیم.  کند، نمی

تماس حاصل  کنند، شعیه زندگی میتان که در میان اغلبیت  تا با برادران اهل سنتدرصدد بر آئید 

ها به یادگار باقی  یادداشت و تثبیت کنید که برای نسلها  آن وضعیتدربارۀ  های اساسی کنید، و گزارش

 بماند. 

های فلسطینی در لبنان و ... بروید، و  و اوگاندا و اردوگاه نیجریه سنگاپور، افغانستان، اندونزی،به 

یا به وحدت و تقارب آشوند.  یافت میها  آن های شیعه در این اماکنی باشید که شیعه در فعالیتتوجه م

این جماعت به موجب عی؟! دهند آن هم چه تشیّ  خوانند یا اینکه تشیع را بین اینان انتشار می فرا می

مامی در میان عوام اهل سنت پیش ا دهشیعی دوازشده و منظم در راه نشر مذهب  یینطرحی از پیش تع

 های بجای آنکه شما پیش قدم شوید و برادرانتان را نجات دهید و در مقابل این فعالیتپس  روند، می

  این هستید،بینیم که برعکس  میبایستید، ترسناک مذهبی شیعی و تبلیغاتی 
ّ

اقل بجای  ای کاش حد

 بودید.  گر می نشستید و فقط نظاره می ای) طرف (در گوشه تأیید شیعه بی

گاهی نبه استثمار ها  دانید که شیعه و آیا می دارند، بسیاری از فرزندان اهل سنت که از دین آ

به ها  آن دادنو ارجاع  ها، آن صی شیعه در تغییر دادن مذهبهای تخص را به دانشگاهها  آن پردازند و می

 فرستند؟!  می هایشان بعنوان مبلغان شیعه، سرزمین

 دانید؟  را میاین 



 فرار از چاله    ٢٠٠

 پسندید؟!  و این را می

 است؟! آیا این همان تقریب در میان مذاهب اسالمی 

 گری است؟!  یا اینکه به تعبیری صحیح، این کار انتقال دادن عوام اهل سنت به شیعه

های  کالس یکلینیک درمانی و برگزاراین چه کرم و از خود گذشتگی است که شیعه را به ایجاد 

 مصر، وادار ساخته است؟!  ۀدر قاهرتقویتی برای خردساالن اهل سنت 

 )٢/٤٠٠الوسائل (حاج میرزا حسین نوری طبرسی در کتاب (مستدرک ها  آن و محدثشیخ شیعه 

قزوینی حسینی را که همان سید مهدی یکی از علمای شیعه  [طبع دار الکتب االسالمیه تهران]

 »حله«این است که او بعد از آنکه به  و از جمله آن،«: مورد تمجید قرار داده و گفته است باشد، می

و باطل کردن باطل و توضیح دادن حق و شروع به هدایت مردم  مهاجرت کرد و در آن جای گرفت،

و به شیعه مخلص  رب،ها و قبایل ع نمود، به برکت دعوت وی، هزار نفر از خود حله و اطراف آن از گروه

الکنی و محدث شیعیان عباس قمی در (» شدند.دشمنان الله، تبدیل اولیای الله و دشمن  دوستدار

 ست. ا دهاین مطلب را از او نقل کرایران]  -انتشارات بیدار قم  ،٥٠ص ، ٣[ج  )واأللقاب

در  به شیعه انتقال داد،و به خاطر همین هدف که مهدی قزوینی بخاطر آن به حله آمد و این قبایل را 

و  ،هشیعه به مصر آمد طالب الرفاعیو جماعت بودند؛ حالی که آنان در اصل بر سر مذهب اهل سنت 

آیا این بار هم اهل سنت خود را خواهد باخت آن  جمعیت اهل بیت را تأسیس کردند. از همین روی،

 چنانکه 
ّ
 و در نتیجه خود را باختند، از عراق، ه و اطراف آندر مقابل فرود ناگهانی مهدی قزوینی به حل

 سازد؟! محقق می محقق ساخت ١٨٣٠سال که قزوینی در حوالی  نچهآ رفاعی



 
 
 

 خاتمه 

به  نکرد به توجهبطور عمومی و علماء به طور خصوصی را با دعوت کردن مسلمانان و کتابمان 

خطیر به پایان قضیۀ  ایستادن یک تماشاگر در قبال این ی هو عدم ایستادن به نحو موضوع شیعه،

میان عوام با به کار گرفتن شرایط بدی  آن دردادن  رسانیم چه این جماعت در راه دعوت خود و ترویج می

 روند.  به پیش می برند، که بسیاری از مسلمانان در آن بسر می

و کفر و  توان حق و باطل، گونه میچرا که چ میان شیعه و سنی محال است؛ تقریب و (همسوسازی)

 و نور و تاریکی را در کنار هم جمع کرد؟!  ایمان،

و ها  روی این نقشهفقط و فقط نوعی سرپوش گذاشته زنند  بنابراین دعوت شیعه که از آن دم می

 باشد.  میها  آن های مغرضانة ریزی برنامه

 
 وصحبه و  آلهوصلی الله علی محمد و  لله رب العالمین الحمدو 

ً
 .سلم تسلیم کثیرا
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