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 به نام خدا

 و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش. صبا سالم و درود بر حضرت محمد
اي از  ضد اسالمی عده بیان یک سري از افکار و اعمال ،مختصرهدف از نگارش این 

مسلمانان  خرافیون شیعه در مناسک حج است، افکار و اعمالی که باعث تفرقه میان
 باشد. خطرناك می و براي وحدت امت اسالمی ،شود می

هان اینگونه عقاید را ترویج هاي پن شکی نیست که در طول تاریخ اسالم دست 
کنند و حج که یکی از اهداف  اند و می هره برداري فراوان کردهاز جهل مردم باند و  کرده

 شود به تفرقه و جدایی. یل میآن ایجاد وحدت میان مسلمانان است با چنین حرکاتی تبد
اند باید به خود آیند و عقل  داده ز روي جهل این اعمال را انجام میکسانی که ا ،بنابراین

ست از تقلید کورکورانه از این و آن بردارند و به فکر آخرت خود را به کار گیرند و د
خویش باشند. چون کسی که به تفرقه زدن میان مسلمین کمک کند و در کوره تفرقه 

و باید منتظر عذاب باشد. همانطور که  ،بدمد بدون شک مخالف راه دین اسالم رفته است

کند  که به تفرقه دعوت میکسی را «فرموده: 127خطبه  ةهنج البالغدر  حضرت علی

البته روي صحبت  ».بکشید حتی اگر زیر عمامه من باشد ( یعنی حتی اگر خود من باشم)
ما با کسانی است که این عقاید را دارند و البته کسانی هم از شیعیان هستند که چنین 

 دهند. پسندند و انجام نمی حج نمی اعمال و گفتاري را در

 حج در قرآن و احادیث

مثالً در سوره حج آیات زیر  ،قرآن و احادیث در مورد حج مطالب فراوان آمدهدر 
 :است

  �ذۡ ﴿
ۡ
بۡ  نَابَوَّ� ن ِت يۡ ۡ�َ ٱ َمَ�نَ  هِيمَ َ�ٰ ِ�ِ

َ
ٓ  ِ�َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ا ٓ لۡ ٱوَ  �ِفِ�َ لِلطَّ  �ِِم�َ َقا

عِ ٱوَ  كَّ ُجودِ ٱ لرُّ ّذِن ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاِس ٱ ِ�  َوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ�   َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
 فَّجٍ  ُ�ِّ  ِمن �ِ�َ يَأ
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ْ لِّيَشۡ  ٢٧ َعِميقٖ  ْ َوَ�ذۡ  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  � ٰ  ٍت لُوَ�ٰ مَّ  بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

 ٱ
َ
ْ  ِم� َ�ٰ نۡ ۡ� طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا ْ قۡ ۡ�َ  ُ�مَّ  ٢٨ َفقِ�َ لۡ ٱ �َِس ا ْ َوۡ�ُ  َ�َفَثُهمۡ  ُضوا ْ َوۡ�َ  نُُذورَُهمۡ  وفُوا وَّفُوا  طَّ

 ِ ٰ  ٢٩ َعتِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱب مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ ِت ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ ِحلَّۡت  ۦۗ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
ُ
 لَُ�مُ  َوأ

 ٱ
َ
ْ جۡ ٱفَ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َما إِ�َّ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ�  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا

َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا [الحج:  ﴾٣٠ لزُّ

26-30[. 
و یاد آور که ما ابراهیم را در آن بیت الحرام تمکین دادیم تا با ما هیچ شریک نگیرد و به او «

نمازگزاران و رکـوع و سـجود کننـدگان پـاك و     وحی کردیم که خانه مرا براي طواف حاجیان و 
پاکیزه دار * و مردم را باداء مناسک حج اعالم کن تا مـردم پیـاده و سـواره و از هـر راه دور بـه      
سوي تو جمع آیند * تا در آنجا منافع بسیار براي خود فراهم ببینند و نام خدا را در ایامی معـین  

روزي دادیم پس بخورید از آن بهائم و به فقیران درمانده  یاد کنند که ما آنها را از حیوانات بهائم
طعام دهید* سپس (بازگو) تا مناسک حج و حلق و تقصیر بجاي آرند و بهر نذر و عهدي که در 
حج کردند وفا کنند و طواف کعبه را گرد خانه عتیق بجاي آرند * این است احکـام حـج و هـر    

ترم شمرد البته مقامش نزد خدا بهتر خواهد بود، کس اموري را که خدا حرمت نهاده بزرگ و مح
و چهارپایان غیر آنچه تالوت خواهد شد همه براي شما حالل گردید، و از پلیـد حقیقـی یعنـی    

 .»بتها اجتناب کنید و نیز از قول باطل دوري گزینید
باشـند، مثـل حـدیث زیـر از      ج احادیث مـی در مورد ح صو همچنین از پیامبر اکرم

 ):2/198خـاري (کتاب صحیح ب

» 
ْ
 ـال

ْ
 ـَحجُّ ال

ْ
ُ َجَزاٌء إِالَّ ال

َ
وُر لَيَْس هل  .»حج نیکو پاداشی جز بهشت ندارد« »َجنَّةُ ـَمرْبُ

 باشد: می حدیث زیر ص) از پیامبر اکرم1/295/1166همچنین در کتاب الفردوس (

يَْك « يَْك إَذا َحجَّ الرََّجُل بَِماٍل ِمْن َ�ْ�ِ ِحلِِّه َ�َقاَل: بَلَّ يَْك، قَاَل اُهللا: الَ بَلَّ اللَُّهمَّ بَلَّ

هر کس با مال غیر حالل حج به جا آورد آن گاه که « .»َوالَ َسْعَديَْك، َهَذا َمْرُدوٌد َعليَك 

فرماید: لبیک و سعدیک تو درست نیست، و این به خودت  می گوید: خداوند در پاسخ لبیک می
 .»باشد) شود (حج تو مقبول نمی باز گردانده می
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 سخن چه کسانی مورد توجه نیست؟

اد صالحیت اظهار به نظر ما یک سري از افر :قبل از بحث پیرامون مسئله باید بگوئیم
هاي  با حرفچون شرایط اظهار نظر را ندارند و  ،مسلمانان را ندارند نظر در مورد بقیۀ

کسی که داراي علم  شوند و نباید بدانها توجه کرد. ناسنجیدة خود بیشتر موجب تفرقه می
طور داراي روحی بدون تعصب و عقل کافی در مورد عقاید دیگر مسلمین است و همین

و تازه صحبت نمودن در مورد عقاید بقیه با بدگویی و  ،تواند نظر خود را بگوید است می
ي مسخره کردن که ما اکثراً شاهد آن هستیم تفاوت دارد، اشخاص زیر واجد شرایط برا

گرامی هر موقع چنین شخصی را دید  ، و خوانندةاند و بیشتر باعث تفرقه بحث نیستند
 اصالً به حرفهاي او توجه نکند.

شخصی که اصالً هیچ کتابی از کتب مسلمین دیگر (مثالً اهل سنت) را نخوانده و  -1
حرف  دائماً ،فقط از روي معلومات خودش که تمام آنها هم از کتب خود شیعه است

اند بلکه بیشتر این  ینکه اکثر این افراد حتی کتب شیعه را هم نخواندهو جالب ا ،زند می
اند که  احی شنیدهاند یا پاي منبر آخوندي و یا مد گویند یا از دیگران شنیده سخنان که می

 کند. قلیدي و وراثتی خودشان تجاوز نمیبه طور خالصه دایره فکرشان از همان مذهب ت
کتابی اند و هیچ  را در خرافات به سر بردهکه عمري پیرمردها و پیرزنهایی  -2

اند و در مغزشان فقط همان حرفهاي  ها و پاي منبرها بوده اند و فقط در روضه نخوانده
 بازاري است. و کوچه
 خورد مثل مداحان که اکثراً ز این راه نان میکسی که دین را دکان کرده و ا -3

 سواد و متعصب هستند. بی
مذهب خویش را خطري علیه ر صحبتی مخالف افراد سیاسی و حکومتی که ه -4

 دانند و بعضی هم جاسوس و مامور دولت و غیر قابل اطمینان هستند. حکومت می
البته ممکن است یکی از همین افراد هم به واسطه بحث با ما هدایت شود و  نکته:

آمیز این گروه  هاي تفرقه ر ما این است که به حرفروش خویش را عوض کند، اما منظو
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هاي این دسته که نام بردیم همگی خرافی و پوچ و تفرقه آمیز  توجه نکنید چون صحبت
 است.

 نقش روحانی کاروان در تفرقه زدن

 باشند. میخرافی روحانیون اصلی اختالفات و افکار  : ریشۀباید با صراحت بگویم
الی بـرایش  و باید به خواننده این نکته مهم را یادآور شویم و آن اینکه اگر شبهه یا سو

هنگـام  پیش آمد مخصوصاً سواالت غیر فقهی که بیشتر در مورد عقاید دینی اسـت و در  
کند مثل مسئله زیارت قبـور یا مسئله خالفــت و امامــت و    حج زیاد با آنان برخورد می

یا مسائل مربوط به صحـابه و ... که در اینجا فرصت آوردن همه آنها نیست. اگـر سـوالی   
رایش پیش آمد فوراً به پیش روحانی کاروان نرود چون بـه طـور قطـع    در این خصوص ب

و از همه بدتر اینکه آخوندها  ،روحانی سوالی مخالف با مذهب شیعه به او نخواهد گفت
یدن سـوال  در سرپوش گذاشتن روي مسائل و شبهات بسیار اسـتادند و بـه محـض پرسـ    

کنند و اگر  امی توجیه و قابل حل میراي فرد عدهند و مسئله را ب جوابی مکارانه به آن می
شما عاقل باشید باید بدانید که این طریق تحقیق نیست بلکه براي تحقیق اوالً باید فکرتان 

هاي طرف مقابلتـان را هـم    را از هرگونه تعصب خالی کنید و ثانیاً براي یافتن پاسخ کتاب
ر روحانی را هم بپرسید و بعد اگر خواستید نظ ،بخوانید مثالً ببینید نظر اهل سنت چیست

در پایان با عقل خود تصمیم بگیرید نه اینکه فوري و با تقلید کورکورانه هر پاسخی دادند 
 :دهند یر را براي تفرقه افکنی انجام میقانع شوید. روحانیون خرافی اعمال ز

و غالباً کسی  ،خواهیم بدان اشاره کنیم بسیار حساس است اي که در اینجا می نکته -1
جه آن نیست و آن اینکه از اول مراسم حج تا پایان آن تمامی صحبت روحانی کاروان متو

دهـد کـه    ن سمت سـوق مـی  و فکر تمامی عوام را به ای ،فقط در مورد مسائل فقهی است
یکدیگر حرام شوید یـا مبـادا سـرتان را در    مبادا طواف نساء را درست انجام ندهید و به 

سجده روي فرش بگذارید و فقط و فقط همین مسائل، علت آن هم این اسـت کـه مبـادا    
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افکار مردم به سمتی دیگر معطوف شود مثل دوستی و رابطه با اهل سنــت یـا سـواالتی    
 آید می شدیگر که به طور طبیعی وقتی با اهل سنت رابطه برقرار کنند این سواالت هم پی

و  ،گیـرد  یش آمد هراس دارد و جلوي آنرا میو روحانی از این پ ،(مثل خالفت و امامت)
 طبیعی هم هست چون براي او از هر چیز خطرناکتر است.

و حضرت  روش دیگر روحانی در تفرقه زدن بدگویی از حضرت ابوبـکر -2
برند عوض اینکه به  میبراي بازدید به کنار غار ثور  است، مثالً وقتی کاروان را عمـر

هنگام هجرت به  و یار وفادارش ابوبکر به صاین غاري است که پیامبر :مردم بگوید
و به خاطر همراهی و کمک خداوند  ،اند و جانشان در خطر بوده است مدینه در آن بوده

َ َمَعَنا﴿ آمده که 40بوده که آنها نجات یافتند و در سوره توبه آیه دا با یعنی خ ﴾إِنَّ ٱ�َّ
ولی در عوض  وخدا با صابرین و مومنین و متقین است نه با غاصب خالفت، ،ماست

یعنی:  ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿ گوید: در آیه آمده: کند و به مردم می آید و معناي آیه را تحریف می می
کند  می  و شروع به بدگویی پشت سر ابوبکر بود، و ابوبکر در اینجا ترسیده ،نترس

 َ� ﴿و تازه  ،127مثل سوره نحل/ ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿ :هم فرموده صبه پیامبر (خداوند در قرآن
َْف «غمگین مباش و با  :یعنی﴾ َزنۡ َ�ۡ   ،و از همه گذشته .و ترسیدن فرق دارد »الَ ختَ

کوچکی از بدگویی هاي آخوندها  . البته این نمونۀغمگین بوده) صبراي پیامبر ابوبکر
کنند،  اي دیگر در حج نیز این کار را میو در جاه ،است ب در مورد ابوبکر و عمر
و عمر  ،گویند: اینجا احد است وه احد که در آنجا هم به مردم میمثل هنگام بازدید از ک

و یا به هنگام بازدید زائرین از مساجدي که در مدینه هستند  ،در اینجا فرار کرده است
رسند و در  ی به مسجد ابوبکر میوقت مثل مسجد قبا و مسجد ذوالقبلتین و سایر مساجد،

باشد و ایشان که از این امر  ی کاروان مسجدي به نام ابوبکر میاینجا بر خالف میل روحان
این هم  :گوید دهد بلکه با ناراحتی می راحت هستند درباره آن توضیحی نمیبسیار نا

و بقیه  رویم به سراغ مسجد سلمان ، و ما با آن کاري نداریم و میمسجد ابوبکر است
 مساجد.
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و بـه طـور    ،روش سوم ایجاد بدبینی در ذهن شیعیان نسبت به اهل سـنت اسـت   -3
اند به نام وهابیت تـا   کنند و مترسکی درست کرده میمثال مرتب از کلمه وهابـی صحبت 

انـد کـه اهـل     ابند و طوري در ذهن عامه انداختـه مبادا مردم به سمت اهل سنت گرایش ی
 شند.با بیت می سنت دشمن اهل

 مورد بعدي اینکه در خالل حج یا به طور کلی در ایران و مساجد خودشـان هـم   -4
اهل سنت هـم اهـل بیـت را     :کنند یا اینکه بگویند هیچگونه صحبتی پیرامون وحدت نمی

 ،توانید در کنار هم صحبت داشته باشید شما هم با آنان برادر هستید و میدوست دارند و 
دیدم که چنـدین تـن از شـیعیان بـه دور      صسجدالنبیبلکه برعکس اینجانب خود در م

یکنفر از اهل سنت نشسته بودند و در حـال صـحبت بـا او بودنـد کـه ناگهـان روحـانی        
بلند شوید و به حرفهـاي او گـوش ندهیـد و مثـل ابوجهـل کـه        :کاروانشان آمد و گفت

و ایـن   ،او هم همین کـار را کـرد   ،داشت می باز صدیگران را از شنیدن صحبتهاي پیامبر
توانـد بـه مـردم     چـون روحـانی مـی    مورد خود از بزرگترین اعمال در ایجاد تفرقه است،

ه حرفهـاي او بیشـتر و بهتـر    با اهل سنت وحدت بر قرار کنید و اصوالً هم مردم ب :بگوید
وشـند و  ک بر عکس در ایجاد تفرقـه مـی   کنند و کنند ولی متاسفانه اینکار را نمی گوش می

ها  در پشت تلویزیون و یا در روزنامهفراموش نکنید صحبتهاي ایشان پیرامون وحدت که 
، و و به هیچ وجه عمیق و واقعی نیسـت  ،بازي است باشد بیشتر ظاهرسازي و سیاست می

هـا و مجـالس عـزاداري     بینی که در تمامی روضـه  گرا باشیم و در واقعیت می ما باید واقع
بتهاي خـوب و  باشـد، حـال وقتـی در تلویزیـون صـح      یا لعن خلفا میسخنان تفرقه زا و 

انـد و اگـر ایشـان     چون دیگر ذهن مردم را خـراب کـرده   اي دارد؟ قشنگ بکنند چه فایده
واقعاً طرفدار برقراري وحدت هستند بایـد ریشـه اخـتالف را از بـین ببرنـد و بـه مـردم        

و ایـن   ،فاطمـه نـزده اسـت   بفهمانند که مثالً حضرت عمر درب را بـه پهلـوي حضـرت    
روایات سند محکمی ندارند و جعلی هستند نه اینکه چندین هفته را دهه فاطمیه بگیرنـد  
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لعنت بر فالن که درب را سوزاند و همه هم بفهمند که فـالن   :و مرتب باالي منبر بگویند
 خورد. درد خودتان می کسی نیست جز عمر بن خطاب، چنین وحدتی به

 ،یعنی کتمان حقایق توسط روحانیون نیز از موارد مهم استکتـمان: این مورد  -5
مواردي که شیعیان در صورت آگاهی ممکن است روش خویش را عوض نمایند و 

رم چند نمونه از این روحانی از گفتن آنها هراس دارد. ما در اینجا خدمت خواننده محت
باید بداند که این ما فقط گوییم تا خواننده به ماهیت این آقایان پی ببرد و  حقایق را می

آوریم  و اگر بخواهیم تمام موارد را بیان کنیم کتابی  د مورد را در اینجا به اختصار میچن
گویند و این مورد در اکثر کتب  . یکی از مواردي که روحانیون نمیجداگانه باید بنویسیم

تهذیب  تاریخی و حتی کتب شیعه نیز ثبت شده مثل تاریخ یعقوبی یا کتاب کافی و
و بحاراالنوار همچنین در تاریخ طبري و بسیاري   380ص 3االحکام شیخ طوسی ج 

خلیفه دوم  عمربن خطاب دختر حضرت فاطمه با  ام کلثومو آن ازدواج  ،دیگر از کتابها
و علت کتمان این موضوع توسط  ،باشد که با رضایت حضرت علی انجام گرفته است می

ست در ذهن یکی از شیعیان بگذرد که مگر کسی به چون ممکن ا ،روحانی روشن است
ن چطور اجازه این ازدواج دهد و یا حسن و حسی قاتل همسرش دختر همان همسر را می

و سواالت فراوان  ،اند و مگر خود حضرت علی هم دشمن درجه یک عمر نبوده را داده
و  ،ابوبکر و عمر و عثمان بوده ،دیگر. موردي دیگر اینکه نام  فرزندان حضرت علی

مل (این ع اند ولی مداحان صحبتی از ایشان نمی کنند. در کربال شهید شدهدو تن از آنان 
نیز روي دختر خویش نامگذاري اند و به اسم عایشه  را امامان دیگر هم انجام داده

و امام  ،گشته ز دو جهت به حضرت ابوبکر بر میا اند). یا اینکه نسب امام صادق کرده
ه شهادت یا کتمان این موضوع ک ،نموده است می همیشه از این جهت افتخار صادق

و در مورد منع آن در  ،در هنگام گفتن اذان جزو اذان نیست عليا ويل اهللا و عليا حجة اهللا

من الحيرضه الفقيه ( کتاب من الیحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق مطالب موجود است

از اصول کافی  سه کتاب دیگر عبارتند ،شیعیان بعد از قرآن است جزو چهار کتاب اصلی
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یعنی زینب و ام  ص). یا مورد دیگر اینکه از چهار دختر رسول خداو استبصار و تهذیب
کلثوم و رقیه و فاطمه. دو تن از آنها یعنی ام کلثوم و رقیه از همسران عثمان بن عفان 

 اند. ودهب
کننـد وحـدت دینـی و وحـدت بـین دو بـرادر        یوحدتی که خرافیون از آن صحبت م

چـون   ،بلکه بیشتر به خاطر مصالح و حفظ قدرت و نظام سیاسـی اسـت   ،مسلمان نیست
ت عـدم وحـدت   بسیاري از همسایگان هم مرز با ایران از اهل سنت هسـتند و در صـور  

اي  هبی اصـال بـه وحـدت عقیـده    باشند و گرنه خرافیـون مـذ   براي حکومت خطرناك می
دانند و راه کار ایشان براي وحـدت ایـن    مذاهب میذهب خود را جدا از سایر و مندارند 

است که رو در روي اهل سنت صحبتی نکنید ولی در غیبت آنهـا اگـر خواسـتید حرفـی     
بزنید یا سه خلیفه اول را لعن کنید و زیارت عاشورا بخوانید و ... این راه کار خرافیون به 

 باشد: دالیل زیر مردود می
پرداختیـد پـس از کجـا اهـل سـنت بـا شـما         شما پنهانی به لعن و نفرین می گرا -1

 ،انـد  کار را آشکارا و براي تفرقـه کـرده  دشمنان وحدت اسالمی این :مخالفند و اگر بگوئید
و یا اگر بگوییـد مـا بـا     ،دانید کنند شما صحیح می چرا کاري را که دشمنان اسالم می پس

 ،کر و عمر مخالفیم ولی با خود ایشان مشـکلی نـداریم  عقاید اهل سنت مخالفیم و با ابوب
ما اگـر  و شـ  ،چون عقیده و فکر هر شخص نماینده خـود اوسـت   ،این نیز صحیح نیست

گویید پس با خوارج وحدت داشته باشید و فقـط بـا عقیـده خـوارج پیرامـون       راست می
ت کـه  حضرت علی مخالف باشید و با خود خوارج خوب و مهربان باشید ولی واضح اس

 اینگونه نیست. 
دار به نظـر   دهیم و ممکن است براي بعضی خنده دلیل دومی که در اینجا ارائه می -2

داننـد کـه مـا در عصـر جدیـد هسـتیم و وسـائل         دارد. تمامی مردم مـی آید ولی واقعیت 
ئلی هست که از بیرون وسا :به طور مثال ،باشد شرفته جاسوسی و ضبط صدا موجود میپی

، پـس اینکـه شـما    اند صداي شما را ضـبط کنـد و یـا از راههـاي دیگـر     تو منازل هم می
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 ،دهـیم  گر حرکات را انجام میما در جایی که سنی ها نیستند لعن و نفرین و دی :گویید می
و اگر شخصی این صحبتها را ضبط کرد و بعد آن را به کشـورهاي دیگـر    ،صحیح نیست

و اگر این امر براي شما باور کردنی  ،یدبرد و ایجاد تفرقه کرد در آن موقع شما مقصر هست
 سـی در همین انجمن دیوانگان حسین مراسم عمر کشـون گرفتنـد و    :باید بگوییم ،نیست

 گیري بین شیعه و سنی شده بود.اطراف رفته بود و باعث در دي آن به کشورهاي سنی
سـر اهـل سـنت و عقایدشـان     آیا وقتی شما پشت  :پرسیم که ما میمورد بعد این  -3

شود که رابطه خود شخص شـما بـا آنـان تیـره      ، آیا همین امر باعث نمیکنید بدگویی می
 شود. ن باعث تفرقه بین شما با آنان میگردد و همی

، باعـث ایجـاد کینـه در دل افـراد     در ضمن اینگونه سخنان پشت سر اهل سـنت  -4
، دهـد  نشان میباالخره در جایی خود را  و ،ماند د آتشی در زیر خاکستر میشود و مانن می

 .پس چنین وحدتی فایده ندارد

 اعمال خرافیون در حج

ثر اینان اسـت ایـن   اي که در ذهن اک ، مسئلهزیارت قبور است ،ترین موارد یکی از مهم
را گنبـد و بارگـاه    کنند اهل سنت در عربستان چون روي قبـور امامـان   است که گمان می

ساختن بنـا روي   :باید به این افراد گفت ،اند پس البد با با اهل بیت دشمن هستند نساخته
قبر و طالکاري کردن و ساختن گنبد گلین و زرین و تمامی این موارد در قرون بعـدي و  

وگرنـه   ،باشد و بدعت می سالها پس از ظهور اسالم (از قرن سوم به بعد) وارد اسالم شده
بنایی نساخت، یا قبر حضرت حمـزه سیدالشهداء بر روي  صچرا در اوایل اسالم پیامبر

روي قبر فرزندش ابراهیـم و یا قبر حضرت خدیـجه و یا قبور شهداي احــد و شـهداي   
بئر معـونه و ... البته دالیل براي عدم ساختن بنا روي قبور فراوان است، و احادیث زیادي 
که این عمل را منع کرده زیاد هستند، و حتی در کتب شـیعیان فـراوان اسـت، و در هـیچ     

اي نیسـت، و اگـر تمـامی دالیـل را بنویسـیم خـود کتـابی         آن نیز بدین امر اشارهجاي قر
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کنند بـه   شوند که شروع می شود. و گهگاه در قبرستان بقیع افرادي مشاهده می جداگانه می
 خوانند، بدگویی و زدن حرفهاي نامربوط علیه اهل سنت در عربستان و آنان را بی دین می

میلیونها تومان پول خرج ساختن قبرستان کنند و در دین بدعت اند  چرا؟ چون آنها نیامده
گذارند پس دین ندارند(دینداري از نظر خرافیون فقط قبرپرستی و غیر خدا را خوانـدن و  

 باشند: لعن و نفرین و... است) براي مثال احادیث زیر در نهی از ساختن قبور می
فرمـود:   روایـت کـرده کـه علـی     در کتاب کافی و وسائل از حضرت صـادق 

مدينة يف هدم القبور و�رس الصور فقال: ال تدع صورة إال ـإىل ال   رسول اهللا�بعث«
ً إال سو�تها مرا به سوي مدینه فرستاد درباره خراب  صرسول خدا« :یعنی .»�وتها وال قربا

کن و قبري مگذار  کردن قبور و شکستن صورتها و فرمود: صورتی را مگذار مگر اینکه آنرا محو
 .»مگر مساوي زمین کن

من جعـل   لعن رسول اهللا« :که صدر کتاب فقه الرضا روایت کرده از رسول خدا
لعن نمود کسی  صرسول خدا« :یعنی .»القبور مص� ولعن من �عل مع اهللا آهلة أخرى

 .»را که قبرها را جاي نماز کند و لعن نمود کسی را که با خدا خدایان دیگر قرار دهد

نقل کرده که فرمود:  از حضرت امیر 132ص  1ج  مستدرك الوسائلدر کتب 

 صشنیدم رسول خدا« :یعنی .»يقول: ال تتخذوا  قربي عيدا ص سمعُت رسوَل اهللا

 .»فرمود: قبر مرا عید (یعنی محل رفت و آمد) مگیرید می
انـد   از ابواب دفن روایت کـرده  65باب  الشیعۀق در علل الشرایع و وسائل شیخ صدو

تتخذوا قربي قبلـة وال مسـجداً، فـإن اَهللا تعـاىل لَعـَن ال « :فرمود صکه رسول خدا

را قبله و محل توجه قرار ندهیـد  قبرم « :. یعنی»ايلهوَد حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
و مسجد نکنید زیرا خداي تعالی یهود را لعن نمود چـون قبـور پیـامبران خـود را مسـاجد قـرار       

 .»دادند
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از ابـواب دفـن امـوات از حضـرت      43در کتاب محاسن برقی و کتاب وسـائل بـاب   

ً أو مثـل مثـاالً فقـد خـرج عـن «اند که فرمود:  روایت کرده علی مـن جـدد قـربا
 .  »اي بسازد از اسالم خارج است هر کس قبري را تجدید و یا مجسمه«: . یعنی»اإلسالم

 اي از شیعیان در حج است. و خرافیون دائم علی گفتن عده یا ،از موارد دیگر
. در جواب این عده باید ها حتی از اسم علی هم متنفر هستند : ببینید این بد سنیگویند می

و علت نارضایتی  ،ایر خلفاي راشدین را دوست دارنداهل سنت حضرت علی و س :گفت
آنها از این موضوع این است که در آیات فراوانی از قرآن کریم خواندن غیر خدا منع 

در سوره  مثالً ،فقط او را صدا کنید و فقط او را دعا کنید که فرماید ، و خداوند میشده

ٓ  �ُۡل  ﴿ فرماید: می 20جن آیه  َما دۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  ُعوا

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
 :یعنی .]20[الجن:  ﴾٢٠ اأ

و در ضمن نباید  .»گردانم خوانم، و احدي را با او شریک نمی بگو همانا پروردگارم را می«
این صفت خداست که در همه جا حاضر و  ،صفات خالق را براي مخلوق هم جایز بدانیم

 ر است.رگ گردن به بندگان نزدیکت و از ،ناظر است
و اکثراً از این  امر ناراضی هستند  ،مسئله شهادت در اذان است ،مورد بعدي در حج

در  ،گویند را نمی »أشهد أن عليا و� اهللا وعليا حجة اهللا« :که چرا اینها در اذان

کتاب اصلی که جزء چهار  من الحيرض الفقيهصورتی که در کتب خود شیعه مثل کتاب 

از شهادت علیا ولی اهللا در اذان  ،و نوشته شیخ صدوق است ،باشد شیعیان بعد از قرآن می
دانند و دائما در  ، ولی اکثر شیعیان این را نمیو گویندگان آن را لعن کرده است ،منع شده

و برعکس اگر  ،کند وحانی آنان هم آنها را متوجه نمیو جالب اینکه ر ،گیرند ج ایراد میح
 ،کند مسئله را توجیه میوال کند با جوابی بی ربط کسی هم از او درباره این موضوع س

 گوییم و ... ، و یا از باب تبرك میگوییم : ما این جمله را به نیت اذان نمیگوید می مثالً
و تمامی فکر خرافیون در حج فقـط متوجـه ایـن     ،باشد طواف نساء می ،از موارد دیگر

بـه همسـرش حـرام شـود و     موضوع است که مبادا طواف نساء را درست انجام ندهـد و  
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زننـد کـه مـثالً     ف نساء ندارند حرفهاي نامربوط میگاهی دیده شده به اهل سنت که طوا
 شما به هم حالل نیستید.

ین است که باشد مثل ا ها در ذهن خرافیون می ا عرباینکه نوعی دشمنی ب ،مورد دیگر
دانند و نسبت به  و ... می ایرانی و فارس و آریاییو خود را  ،دانند خود را جدا از آنان می

و  ،آنها دید منفی دارند. البته به نظر من دشمنی آخوندها یا مردم خرافی با عربهـا نیسـت  
چون اینها با حزب اهللا لبنان خوب هسـتند یـا بـا     ،این دشمنی در واقع با اهل سنت است

ند یا رو ن سفر حج به دیدن مسجد شیعیان میشیعیان در عربستان خوب هستند و در همی
باشـد   پس اینها با عرب بد نیستند بلکه با عربی که سـنی  ،با شیعیان عراقی خوب هستند

انگیـز   عقاید تفرقه. ایرانیان باید بدانند یکی از هدفهاي اسالم برداشتن همین مشکل دارند
دانسـته و ایـن دشـمنان وحـدت بـین       میو ارزش انسانها را به میزان تقوي در آنها  ،بوده

 ،کنند و گرنه ما همگی امت اسالمی هسـتیم  پخش می ند که اینگونه افکار رامسلمین هست
و تمام مسلمانان برادر و هموطن هستند و این مرزهاي بین کشورها همگـی قـراردادي و   

و امامـان هـم از عـرب     صتـازه پیـامبر   ،کنند ، و در طول تاریخ تغییر میساختگی است
 پس نباید نسبت به عرب بدبین بود.    ،عربی استو قرآن و احادیث نیز به زبان  ،اند بوده

 حاجی که از حج برگشته

کنـد بـه    ، شـروع مـی  رویـم  از خرافیون که از حج برگشته مـی  هر وقت به دیدن یکی
یـا در اذان   گذارنـد؟!  چرا اینها در نمازشان مهر نمی بدگویی پشت سر اهل سنت که مثالً

انـد؟! و   ور ائمه را گنبد و بارگاه نسـاخته روي قبگویند؟! یا چرا  أشهدأن علیا ولی اهللا نمی
 چرا؟ و چرا؟ ...

اي و چندین هفتـه وقـت    : تو چند صد هزار تومان خرج کردهبه این بیچاره باید گفت
اي همین بوده که آنها مهـر   ، و تنها مطلبی که کشف کردهاي که به سفر حج بروي گذاشته

اینگونـه افـراد داراي    ،باید به این اشخاص خسته نباشید گفت ،گذارند و موارد دیگر نمی
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تـر بـه    مسائل مهمتر و وسیع بینند و اصالً که تا نوك بینی خود را بیشتر نمیفکري هستند 
مسائلی مثل وحدت بین مسلمین و مشکالت دنیاي اسالم و تنها  ،کند فکرشان خطور نمی

بد و بارگاه روي قبور است. این افراد باید مشکل اسالم از نظر اینها همان ساخته نشدن گن
شود. البته روحانیون دوست دارند مردم  هاي ابلهانه بیشتر باعث تفرقه میبدانند این صحبت

دانند که بـه طـور مثـال در مـورد      سواد می اشند و آنقدر مردم را بیبدینگونه عقب افتاده ب
و اصـحاب در   صو پیـامبر مسئله مهر که هیچگونه حدیثی در کتب شیعه و سنی نیست 

و بعد روي آن سجده کنند بلکه بر روي  ،اند گذاشته هنگام سجده مهر یا چیزي دیگر نمی
، اند کرده .. و همچنین بر روي زمین سجده می(نوعی فرش) و بساط و .. حصیر یا درنوك

ولی در عوض روحانیون آنقـدر از کـم اطالعـی مـردم      ،باشند و احادیث در این مورد می
هـم دوره   ئن هستند که در تلویزیون در سریال جابربن حیان که بـا امـام صـادق   مطم
اي پهن کرده و به هنگام سـجده چیـزي    هستان سجادهدهند که جابر در کو ، نشان میبوده

کند ولی روي زمینی که چند سـانتی   ، و بر آن سجده میشبیه به مهر روي سجاده گذاشته
خرافات دیگري نیز در این سـریال  ( کند ه سجده نمی، یا روي همان سجادمتر باالتر است

نش را بخواند هاي رسیده از یارا بدون اینکه نامه مثًال در آن امام صادق ،وجود داشت
 و تحویل داد!). ،ها را نوشت پاسخ تمامی آن نامه

 چه باید کرد؟

راه حل بر طرف کردن اختالفات و ایجـاد وحـدت چیسـت؟ چـون      :حال باید پرسید
چـون   ،شکی نیست که یکی از راههاي ایجاد اتحاد بین مسلمین همین رفتن به حج است

 پس باید: ،بینند ند و یکدیگر را میشو میتمامی مسلمین جهان در آنجا جمع 
 کرد. شود خودداري ا اعمالی که باعث ایجاد تفرقه میاز هرگونه صحبت ی -
 بیشتر حواس خود را به پرستش خداوند یکتا معطوف کنیم. -
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 ،ایجاد رابطه و دوستی با مسلمانان دیگر و نظرات و انتقـادات آنهـا را جویـا شـدن     -
چون دشمنان اسالم از وحـدت   ،البته به طور کامالً دوستانه و به دور از تعصب و دشمنی

 و دوستی شما هراس دارند.
 یان و به صحبتهاي آنها گوش ندادن.دوري از تفرقه جو -
کوشش براي رسیدن به صدراسالم و اسالم خالص و اسـالم حقیقـی و دور کـردن     -

میان اهل سنت باشد و چـه در میـان   ، حال چه این عقاید درخرافات و عقاید غیر اسالمی
 فرقی ندارد. ،شیعیان



 
 

 سخنی با خواننده گرامی

ما خواننده محترم پس از خواندن این مطالب کـه شـاید هـم از آن خیلـی خشـنود      ش
اي پس از این باید این اعمـال را   داده اگر این اعمال خرافی را انجام مینباشید باید بدانید 

اي ولـی بعـد از ایـن دیگـر      کرده نکار را میکنار بگذاري و شاید تا کنون از روي جهل ای
ایجاد تفرقه کمک کند مسلماً عامـل اسـتعمارگران و دشـمنان     و کسی که به ،جایز نیست
ولـی   ،کند یا ناخواسته و از روي حماقت و جهـل  اینکار را می حال یا عمداً ،اسالم است

 ریزد.  هر حال دارد به آسیاب دشمن آب میبه 
 مذهب ما اینگونه است که مـثالً ابـوبکر و عمـر را    :در پایان ممکن است کسی بگوید

دانـیم و حضـرت علـی را جانشـین بالفصـل       غاصب خالفت و مستحق لعـن کـردن مـی   
و  ،چون اینها اصول و پایه مـذهب شـیعه اسـت    ،و این دیگر تقصیر ما نیست ،صپیامبر

ایـد ببینیـد کـه    شـما تنهـا نب   :گوییم می ایجاد تفرقه ربطی به ما ندارد. در جواب  این عده
و چشم بسته قبول کنید و از مسئولیتهاي دیگـر شـانه خـالی کنیـد      ،گوید مذهبتان چه می

ضـر بـه   انـد و حا  کـرده  ران و مشرکان هم در طول تاریخ مـی چون این کاري است که کاف
اند. شما باید بروید و تحقیق کنید (البته بـدون تعصـب و بـا     تغییر مذهب اجدادشان نبوده

و ایـن راه تنهـا از    ،گوید ، و چه میتفکري آزاد) که اسالم واقعی و بدون خرافات چیس
احادیث غیرجعلی که با قرآن و عقل مخـالف   :یعنی صطریق قرآن و سنت واقعی پیامبر

جعـل   هـر مزخـرف و خرافـاتی کـه     ،(نه نیستند و شرایط داشتن حدیث صحیح را دارند
ـ  ،هاي مسـلمانان دیگـر   اند) و همینطور خواندن کتاب کنندگان حدیث آنها را ساخته ه و ن

کـه  هاي دیگر مجلسی  و کتاب حق اليقـنيو  نواربحاراأل(مثل  فقط خواندن کتابهاي شیعه

انگیز است) چون روش تحقیق این است که شـما ببینیـد    مملو از خرافات و سخنان تفرقه
اگر بنا باشد که شما فقط همان کتب مـذهب خـود را    ،طرف مقابلتان نیز چه دالیلی دارد
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ایـن دیگـر تحقیـق     ،هم به پیش روحانی مذهب خودتان بروید و براي سواالت ،بخوانید
 گذارید. نکار دارید سر خودتان را کاله میو شما در واقع  با ای ،نیست

سوادي است که همیشه  طالب شناسایی افراد خرافاتی و بیهدف ما از بیان این م نکته:
در حج انجـام  رکات و سخنانی که در مراسم حج هستند و با عقاید نادرست خویش و ح

شوند و یا با سخنان ناسنجیده افراد کم اطالع  هند موجب شکاف بین شیعه و سنی مید می
وگرنه منظور ما سایر طبقه روشـنفکر نیسـتند و    ،کنند را نیز نسبت به اهل سنت بدبین می

حتی اینجانب عقیده دارم که طبقاتی چـون دانشـجویان روشـنفکر و یـا مهندسـین و یـا       
اي و  با ذهن باز و بـدون تعصـبات فرقـه    هایی ل کرده و به طور کل انساندکترهاي تحصی

م واقعی و عقاید خرافـی  دهند و بین اسال ه آسانی سخنان منطقی را تشخیص میمذهبی ب
البته این قشر از اجتماع نیز باید کوشش کنند و دیـن واقعـی و اسـالم     ،گذارند تفاوت می

گذارند که صداي  ون محافظین خرافات نمی، چبدون بدعت و خرافات را تشخیص دهند
کننـد و   خالفت و حرکتی را در نطفه خفه مـی افراد دلسوز دین به گوش بقیه برسد و هر م

مثل سایتهاي بندند ( ت ایشان را قبول نداشته باشند میحتی سایتهایی را که عقاید و خرافا
ژه مه در اینترنت بـا وا (ه شود ن دشوار می) و دسترسی به آنا، عقیده، سنی نیوزاهل سنت

ن مشترك گرامی دسترسی به این سایت ممکن نیست به خـوبی آشـنا هسـتند) و همچنـی    
آیید باید این نکته را بدانید که اشخاصی که بـا شـما در    هنگامی که با کاروانی به حج می

فـرادي  یک کاروان همسفرند اگر این عقاید منحرف که ما گفتیم در آنها بود بدانید چنین ا
و  ،نگرند و از نظر ایشان تمامی آنها وهابی و بد سنی هستند ه اهل سنت با دید منفی میب

کاري به این کارها ندارد (و از این طرز فکـر خوشـش هـم     روحانی کاروان هم که اصالً
آید) پس شما باید توجهی به صحبتها و کارهاي آنها نداشته باشید و خودتان برویـد و   می

 همبستگی ایجاد کنید و طرز فکري خشک نداشته باشید.با اهل سنت اتحاد و 
 پایان

 هجري شمسی 1386پاییز 
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