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 مقدمه مترجم

 بعده.  ياحلمدهللا وحده والصالة والسالم علی من ال نب

خوردگان یهودي و مجوسی تشیع رافضی دینی جداي دین اسالم است که توسط شکست
بـاس اسـالم و بـا    بعد از آنکه از مقابله نظامی با امت اسالم مأیوس شدند، اختراع شـد تـا در ل  

و ها  آن دردي با مظلومیت داري و هم به بهانه طرف و معاي محبت با اهل بیت پیامبر اسالاد
شان، دین اسالم را تحریف کـرده و امـت اسـالم را از درون     گیري حقوق غصب شده باز پس

 خـورده شـیعه ایـن را نداننـد و     عـوام فریـب  هرچنـد   ویران کنند. این حقیقت دین تشیع است
 شان آن را پنهان کنند.  علماي زندیقرچند ه

شـان را   که آتش کینه و انتقامی را که سینهاند  دست آورده ههرگاه که این قوم فرصتی را ب
سوزاند تسکین  می از زمان شکست یهود و نابودي امپراطوري مجوسیان فارس توسط مسلمین

بر کالبـد امـت اسـالم فـرود      که از پشتاند  خنجري بوده همیشه دهند، دست به خیانت زده و
 آمده است. 

کند تا نشان دهد که هرگاه شیعه قـدرتی   می شیعه را بررسیهاي  خیانت این کتاب، تاریخ
شناخته است. هرگاه که قدرت و حکـومتی   نمی جز اهل سنت کسب کرده دشمنی براي خود

 عه وجبـی از تـاریخ بـه یـاد نـدارد کـه شـی      گاه  هیچ بدست آورده فقط با اهل سنت جنگیده و
اشـغال شـده مسـلمین را آزاد    هاي  سرزمین کفار را فتح کرده باشد و یا وجبی ازهاي  سرزمین

 کرده باشد. 
نالـد. ایـن کتـاب     می نامه امت اسالم است که از دست آلوده به خیانت شیعه این کتاب غم

عه رقـم  آمیـز امـت اسـالم را کـه بـه دسـت پلیـد شـی         فاجعـه هاي  اي است که تراژدي نامه مویه
دهـد تـا    مـی  نمـایش  شاید هنوز کسـی گریـه سـر نـداده باشـد،     ها  آن و بر برخی ازاند  خورده

سنت خفته امروز را از آنچه که بر پیشنیان او گذشته است باخبر نماید و فریـاد هشـداري    اهل
 باري که در آن نامه غم سر دهد تا مبادا از سوراخ این افعی زهردار دوباره گزیده شود. نمایش

شـوند، دختـران و زنـان     مـی  بینید که به دست خیانت شیعه سـر بریـده   می کودکان و پیرانی را
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شـوند،   مـی  شوند، جوانانی که به دست او کشـته  می دامنی که توسط شیعه هتک حرمت پاك
شـوند،   مـی  شوند، مساجدي کـه توسـط او ویـران    می علما و دانشمندانی که توسط او سلّاخی

سرزمین اسالم کـه بـا خیانـت او و همکـاري و همدسـتی او بـا دشـمنان         هاي و آبادانیها  شهر
که اهل سنت ساختند و  یهای شوند، تمدن می اسالم و متجاوزان و اشغالگران، به تباهی کشیده

امـا  درآوردند  هایی که اهل سنت نوشتند و علومی که به رشته تحریر شیعه ویران کرد، کتاب
شان لکه ننگ  ه شدند و یا به آب افکنده شدند تا جوهر سیاهمردانه شیعه سوزاند بدست ناجوان

  .را بر دامان این مذهب ابلیس ساخته بنشاند
تلخی بر لبان ي  این کتاب آهی است برآمده از تاریخ تا دست خائنان را رو کرده و خنده

کسانی بنشاند که شاهد کمدي حمایت شیعه از فلسطین و شعار دروغین وحدت هسـتند. ایـن   
 اب سیلی بیدارگري است بر صورت ساده لوحانی که دوست و دشمن را از هـم تشـخیص  کت

 فشارند.  می دارند و دست آلوده به خون او را به گرمی می دهند و لبخند خائن را باور نمی
 خداوندا! امتم را بینشی ده که دشمنان تو را به دوستی خود نگیرد. 

اق و خیانت و دروغ و تزویر به درازا کشیده بارالها! شب تاریک کفر و شرك و ظلم و نف
و خواب امت طوالنی گشته است، اي خداوندگار سپیده دم! صبح را بنما و گره شیاطین را از 

 این خواب مرگ آور باز کن. 
      را. "نابلسی"خواهیم و ایمان  می را "صالح الدین"خداوندا! شمشیر 

 آمین یا رب العالمین!
 محمد عمر ابرهیمی



 یشگفتارپ

تحقیقات من به راهنمایی استاد گرانقدرم شیخ محمد المدنی با دعوت به سوي تقریب و «
تشیع مذهب پنجمی بعد از مذاهب که  براساس این وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع

 چهارگانه اهل سنت است آغاز گردید اما وقتی تحقیق را شروع کردم و به مراجع و منابع
پس تحقیقات من  ..دیدم که مسئله کامالً با آنچه شنیده بودم فرق دارد.دست یافتم شان  اصلی

به راهنمایی شیخ مدنی به هدف تقریب و وحدت شروع شد اما یک تحقیق علمی سرشتی 
 ». رود نمی شخصی و هواهاي نفسانیهاي  دارد که زیر بار خواسته

 استاد فقه و اصول - استاد، دکتر علی احمد السالوس
 
با سائر مسلمین در ها  آن کنی تقریب و وحدت مسلمین با شیعه در مخالفتعلت نامم«

باشد همانطور که نصیر طوسی بدان اعتراف نموده و آن را اعالن کرده است و  می اصول دین
بدان اقرار دارد و وقتی در زمان  اي نعمت اهللا موسوي خوانساري آن را تأیید کرده و هر شیعه

 ». تر است در زمان باقر مجلسی بدتر و وحشتناك نصیر طوسی چنین بوده است

 "اخلطوط العريضة"شیخ محب الدین الخطیب

 
از وضـعیت بـد   تـر   محکـم  براي اثبات فریب بودن شـعار تقریـب و وحـدت هـیچ دلیلـی     «
سنت در ایران نیست؛ اگر آنان در این ادعایشان صادق بودند میان سنی و شـیعه در ملـت    اهل

 » کردند می یجادایران وحدت و نزدیکی ا

 "هل السنة فی ايرانأموقف "ناصر الدین الهاشمی

 
ام و به قطع و  عراق و ایران و سعودي و لبنان گفتگو و مناقشه داشتههاي  ها با شیعه من سال«

 ».هاي سیاه منحرفشان هستند کپی برابر اصل از کتابها  آن یقین برایم واضح شده است که
 "ایران سراب فی"دکتر احمد االفغانی 
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مرکزي براي تقریب و ایجاد وحدت و نزدیکی میان سنی و شـیعه در   از چهار دهه پیش،«
در هـا   آن قبول نکردند که مرکزي مشـابه در مراکـز علمـی   ها  آن قاهره گشوده شده است اما

این است که فقط ما را به دینشان ها  آن نجف و قم و دیگر شهرهایشان ایجاد شود زیرا هدف
 ». خودشان هم به دین ما نزدیک شوند]که  این [نه نزدیک کنند

 "يالترشيع اإلسالم السنة و مكانتها يف"دکتر مصطفی السباعی



 مقدمه

من  ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، نحمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هللا،

وأشهد  إال اهللا وحده ال رشيك له،وأشهد أن ال إله  ومن يضلل فال هادي له، هيده اهللا فال مضل له،

ا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وسلم، ا.  أن حممدً  وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثريً

﴿                         ﴾  :آل عمران]

١٠٢.[ 

 انجام با و( بترسید خدا از ترسید خدا از باید که چنان آن ،اید آورده مانای که کسانی اي«
 تـا  نباشـید  غافل کنید سعی( شما و) گیرید دامان به را تقوا گوهر منهیات از دوري و واجبات

 .»باشید مسلمان که آن مگر نمیرید) رسد در ناگاه به مرگتان چون

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ُقوا ِي َر�َُّ�مُ  ٱ�َّ  َوَ�ثَّ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما ْ  َو�َِساٗٓء ُقوا َ  َوٱ�َّ ِي ٱ�َّ ۚ  بِهِۦ �ََسآَءلُونَ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ  إِنَّ  َوٱۡ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�نَ  ٱ�َّ

   ].١[النساء:  ﴾١ َر�ِيٗبا
 و بیافریـد  انسـان  یـک  از را شـما  که پروردگاري .بپرهیزید پروردگارتان) خشم( از !مردمان اي«

 منتشـر ) زمـین  روي بـر ( فراوانـی  زنـان  و مـردان  نفر دو آن از و ،آفرید او نوع از را همسرش) سپس(
 کـه  ایـن  از بپرهیزیـد  و ؛ دهیـد  مـی  سـوگند  بدو را دیگر هم که بپرهیزید ییخدا) خشم( از و .ساخت

 خداونـد  گمـان  بـی  کـه  زیـرا  ،)  گیریـد  نادیـده  را رحـم  صله و( دارید گسیخته را نديخویشاو پیوند
 .»)ماند نمی پنهان او دیده از شما رفتار و کردار و( است شما مراقب

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ    ].٧٠[األحزاب:  ﴾٧٠ َسِديٗدا قَۡوٗ�  َوقُولُوا

 در او عـذاب  از هـا  بـدي  از دوري و هـا  خـوبی  انجام با را خویشتن و( بترسید داخ از !مؤمنان اي«
   .»یدیبگو درست و حق سخن و) دارید امان

 اما بعد: 
تأکید نموده است و خیانت از  است که اسالم بر آن هایی ترین خصلت داري از مهم امانت

 آن هشدار داده است. در باره  ست که اسالم از آن نهی نموده و هایی ترین خصلت پست
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ِينَ ﴿ فرماید: میداران  امانت در باره اهللا تعالی َ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ
َ
 ﴾٨ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ�

در باره  و .»پیمانند سر بر خود عهد در و امین خویشداري  امانت در که کسانیند و« ].٨[املؤمنون: 

َ  إِنَّ ﴿ فرماید: می خائنان  را خیانتکاران خداوند گمان بی« ].٥٨[األنفال:  ﴾ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

نَّ ﴿ .»دارد نمی دوست
َ
َ  َوأ  نیرنگ گمان بی خداوند« ].٥٢[يوسف:  ﴾ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  َكۡيدَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ

  .»کند نمی رهنمود) هدف سوي به( را بازان نیرنگ
از آن  "خیانـت عظمـی  "ء بـا تعبیـر   باشـد کـه فقهـا    می "خیانت عمومی"و بدترین خیانت 

یعنی خیانتی که مربوط به امور دین و امور امت باشد که گـاهی بـا دوسـتی و     ،اند سخن گفته
همکاري با دشمنان و گاهی با جاسوسی و افشاي اسرار عام امـت و احیانـاً بـا عـدم نصـرت و      

 گیرد.  می صورت ...یاري امت با وجود داشتن توانایی نصرت آن و
 م خیانت عظمی در کتب فقه اسالمی به تفصیل شرح و توضـیح داده شـده اسـت. بـا    احکا

ن ایما امن ملن ال أمانة له:ال إي«آید می داري به شمار در نزد ما عین دین و دینداري  امانت که این
کاري اسـت کـه در نـزد     اما این خیانت و نیرنگ و فریب »ندارد آن کس که امانت دار نیست

مناصب رهبري را به ها  آن شود، مسئله تقیه که از اعتقادات شیعه است می شیعه دین محسوب
رساند و به تبع آن توانایی خیانـت   می گذار قدرت در بسیاري از اماکنو نقاط حساس و تأثیر

 آورند.  می شان را بدست هاي و اجراي توطئه
 کـه سـر   "نییک ملیـارد مسـلما  "اك است، شعار اي اهل سنت! مسئله بسیار مهم و خطرن

دهیم شما را نفریبد چرا که این یک میلیارد هیچ وزنی ندارد و حتی به اندازه مگس وزنی  می
پاشیدگی و عدم اتحاد امت بررسی کنی مقـداري از حقیقـت    علت از همدر باره  نیست و اگر

شود و شاید از این خوابی که تو را در غفلت و فریب فرو برده بیدار شـوي،   می برایت روشن
و مذاهب باطنی که بر کتاب و سـنت و بـر فهـم مؤمنـان سـلف بـه       ها  ین یک میلیارد را فرقها

  اند. وسنت تکیه ندارند، پاره پاره کرده عنوان اساس فهم کتاب
به عنوان مثال در عراق نسبت شیعه نزدیـک نصـف و یـا بیشـتر اسـت و در کویـت شـمار        

ام و منصب در این کشور هستند و کشور زیادي از شیعه وجود دارد که اهل نفوذ و داراي مق
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د و نیز بحرین اي دار سلطنتی عمان خوارج اباضیه هستند و در یمن تفکر شیعی انتشار گسترده
قرار دارد که در قدیم مقّر شیعه قرامطه بود و کشور مغرب کـه وارث   "هجر" ي که در منطقه

و نیز افغانستان  ..ن منتشر است.است هنوز تفکر شیعی در آ "عبیدیان"و  "اغالبه"و  "ادارسه"
از ایـن  یـک   هـیچ  و آن کسـانی کـه بـه    و سائر کشـورها،  "ایران"و پاکستان و سپس سر افعی

مذاهب اعتقاد ندارند یا در آغوش سکوالریسم هستند و یا کمونیسم و سـخنان ملحدانـه را از   
 گویند که:  می شنوي همانند آنچه در حزب بعث می آنان به صراحت

 »!خالق من است"بعث"گفتم که  می لقی نداشتم حتماًاگر خا«
 آیا اهل سنت که طائفه منصوره هستند در میان این سیل تفاله چه مقدار هستند؟

خیزنـد و خـود را از فریـب    هـا، اگـر از خـواب غفلتشـان بر     اهل سنت علی رغم همـه ایـن  
 شان رها کنند، نیروي بزرگ خواهند بود. اطرافیان

دانند که چه کسی با آنهاست و چه کسـی علیـه آنهاسـت و چـه      نمی بسیاري از اهل سنت
بسا بـا   خویش چه 1کسی دشمنش است و چه کسی دوستش؟ و با حسن نیت یا با ساده لوحی

ند و با این کَ می کند و قبرش را برایش می کسی دوستی کند که او هر روز چاقو را برایش تیز
  پندارد! می حال باز او را دوست صمیمی خود

مسلمان  دچنین دوست دارم بعد از این مرور سریع تفرقه مذهبی در صفوف یک میلیار هم
آنچه که تالش براي تقریب و وحدت این در باره  بگویم: کافی است این همه توهم و فریب

شود! چرا که هرچند وحدت مسلمین آرزویی است کـه همـه آرزوهایمـان     می ذاهب نامیدهم
بدان وابسته اسـت امـا تـالش    –بعد از اهللا تعالی -مان  عقب ماندگی براي برون رفت از ذلت و

براي ایجاد وحدت، شکست خود را در تمام اقدامات خـویش ثابـت نمـوده اسـت، اهـل هـر       
دهنـد بلکـه فقـط خواهـان تقریـب و       نمـی  به تقارب آراء دعـوت -و مخصوصاً شیعه -مذهبی

                                           
 آموزد.  سنّت پیروان خود را حکمت و هوشیاري و زیرکی می -1
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 . 1اند حاً و تلویحاً نشان دادهتصریهستند و این خواسته را شان مذهب نزدیکی اهل سنت به
دار اسـالم در هـر زمـان     از این رو باید اهل سنت را بیدار کرد، اهل سنتی که همیشه پرچم

  اند. بوده و از آن حمایت کرده و از حریم آن دفاع نموده
وقت و انرژي و تالش خود را براي مسئله وحدت سنی و شـیعه  که  این یعنیها  آن بیداري

دهند و بلکه تمام تالش خود را براي وحدت میان خود اهل سنت به کار گیرند زیـرا  به هدر ن
که حلّ آن نیاز به تالش زیادي -باشند می فرعیهرچند  -میان خود اهل سنت اختالفاتی است

 از سوي مخلصان دارد. 
) اهـل سـنت  ( را براي مسلمین 2کنم که من اولین کسی هستم که پیام هشدار  نمی من ادعا

خواهم حقیقت روشن شود تا طالبان آن کامیـاب   می فرستم اما همین برایم کافی است که می
زشـتی صـورت و خباثـت اهـل آن را     -وحتی پیروانش-شوند و باطل عریان شود تا همه مردم

 ببینند.  
ام که پیام هشـدار را بـراي بسـتن شـکاف مهمـی بفرسـتم و آن        در این تحقیق تالش کرده

ماندگی امت اسـالمی شـده    که همیشه موجب شکست و عقباست  شکاف خیانت و نیرنگی
هــاي قــدیم و جدیــد شــیعه را  تنــاي از خیا ام کــه گوشــه اســت. بــدین منظــور تــالش کــرده

                                           
گوید کـه نگـاه    گوید صراحتاً می وقتی از وحدت اسالمی سخن می "حکومت اسالمی"خمینی در کتاب -1

یعنی اینکه معناي وحدت این است که مـردم شـیعه شـوند و     او به مسئله وحدت از دیدگاه مذهبش است

طاعتنـا «کند کـه:   ا منسوب است استدالل میالزهراء رضی اهللا عنه طمةبراي گفته خود به سخنی که به فا

امامت ما موجب نجات از تفرقه امت، و  م: اطاعت از ما وحدت و نظنظاماً للملة و إمامتنا أماناً من الفرقـة

 )35ص» (است
هـاي هشـدار را بـراي اهـل سـنت       الزم به یادآوري است که شماري از علماي معاصر اهل سنت کـه پیـام   -2

تا اینکه اند  داده که روزگاري طوالنی نداي تقریب و وحدت را سر میاند  خود از کسانی بودهاند  فرستاده
هـر کـس بچشـد    " برخوردهایی شخصی با شیعه داشته و به حقیقته شان پی بـرده انـد، بـه قـول معـروف:     

ین ایـن افـراد دکتـر مصـطفی السـباعی و عالمـه       ر، و از مشهورت"شنیدن کی بود مانند دیدن"و  "داند می
 باشند.  . می. . رشید رضا و دکتر عبدالمنعم النمر و
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ق پنهان را که در پشت پـرده حـوادث   این امید که خواننده برخی از حقایبه  ،آوري کنم جمع
مقاومـت محکـم بغـداد و    در بـاره   ماننـد آنچـه کـه مـا و تمـام جهانیـان       ؛مخفی مانده دریابـد 

شـنیدیم امـا شـبی بـیش      ایستادگی مردم آن و عصیانشان علیه نیروهاي آمریکایی و انگلیسـی 
طول نکشید که بناگاه در صبح آن دیدیم که بغداد سقوط کرده و ارتش عراق چنـان ناپدیـد   

حکـومتی را   "آمریکاییـان "گشته که انگار هرگز نبوده است و چند روز بعد راهزنـان آزادي 
تشکیل دادند و رئیس آن حکومت بر روي تانکهاي آمریکـایی و در میـان محافظانشـان وارد    

 ناگاه دیدم که او یک شیعه است اما اهللا تعالی در کمین او بود. ه بغداد شد و ب
د شیعه و اختالفات ما با آنان در اصول و یروش من در این تحقیق این بوده که به ذکر عقا

 مسائلی هستند که علماي بزرگی به اندازه کافیها  این ام چون ل این امور نپرداختهفروع و امثا
دي را که به مسئله خیانت مـرتبط اسـت و بـه    یبلکه فقط برخی عقااند  شان سخن گفته در باره

 ام.  باشد یادآوري نموده می هایشان مثابه محرّك این قوم براي خیانت
کـه  انـد   اي است که بیست فرقـه از آن منشـعب شـده    هکنم که شیعه فرق می نیز خاطر نشان
معتـدل هسـتند   هـا   آن و برخی ازاند  نابود شده و برخی تا کنون باقی ماندهها  برخی از آن فرقه

باشـند و شـیعیان خـائنی کـه در ایـن تحقیـق        می که اندك بوده و برخی غالی هستند که زیاد
که در این زمان بیشترین شیعیان را -ی عشریهمنظور ماست شیعیان غالی هستند امثال شیعیان اثن

 ها.  یا نصیریهها  و شیعه اسماعیلیه و علوي -دهند می تشکیل
را هـا   ام تا برخی نمونه ع امت است ورق زدهیدر این کتاب کتب تاریخ را که شناسنامه وقا

و به خـود اهـل بیـت باشـد کـه ادعـاي محبـت        ها  خیانت شیعه برگزینم چه اینهاي  خیانت از
هایشـان در ایـام    و یـا خیانـت   ورزند، می کنند و با مردم به خاطر آنان دشمنی می دوستیشان را

 مغول یا صلیبیان و یا حتی در دوره معاصر. 
 ه آن قلـوب بسـته و  لوسـی ه امیدوارم که اهللا تعـالی ایـن صـفحات را سـودمند گردانـد و بـ      

کوچک و ناقص را بـه عنـوان عملـی     ناشنوا و چشمان نابینا را باز نماید و این کارهاي  گوش
 خالصانه براي خود قبول فرماید. 
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 دنا حممد وآله وصحبه وسلمو صلی اهللا علی سي

 -نیازمند بخشش خداي رحمان -به قلم: 
 عماد علی عبدالسمیع حسین 

 غفر اهللا له و لوالدیه و المسلمین



 :مبحث اول
 دي در وراي خیانات شیعهیعقا

قرآن در باره  د شیعه را در باب امامت یا دشنام صحابه یایه عقاخواهم ک نمی در این فصل
د در تحقیقات زیادي که بر جنبـه اعتقـادي شـیعه تمرکـز     یبازگو کنم چون این عقا کریم و...

خواهم که برخی از عقایدي را که بـه جنبـه    می به تفصیل بحث شده است بلکه فقطاند  داشته
د به منزله محرك شیعه یی آشکار است که این عقامربوط است ذکر کنم. به روشن "خیانت"

زنـد نتیجـه    مـی  در تمام خیاناتشان بوده است و تردیدي نیست که اعمال انسـان کـه از او سـر   
باشد، عقایدي که برایش به مانند دین بوده که تدین و  می اعتقاداتی است که در قلب او نهفته

شدیداً بدان تمسـک جسـته و بـر اجـراي آن     پذیرد و از این رو  می بر طبق آن انجام عباداتش
 حریص است. 

که شـیعه خیانـات خـود بـه اهـل      -آید می در مطالبی که جلوتر -بدین خاطر، خواهی دید

 دهند! می الی اهللا و براي کسب رضایت اهللا تعالی انجام بةسنت را جزو دین دانسته و آن را قر

 نیاورد: ایمان گانه  دوازده کفر کسی که به والیت امامان) 1

آن را هـرکس   که امامت یکی از اصول دین است واند  کتب شیعه و مراجعشان بیان کرده
 انکار کرده و یا یکی از ائمه را انکار کند کافر است. 

گوشه اي از اقوال بزرگان شـیعه را در تقریـر ایـن اعتقـاد      "حقيقة الشيعة"نویسنده کتاب 

 کنم:  می را بازگوها  آن نقل نموده که برخی از
شان محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی کـه نزدشـان ملقـب بـه صـدوق      انرئیس محدث

گویـد:   مـی  چنـین ) 1370ایـران -چاپ مرکز نشـر کتـاب   103ص( است در رساله االعتقادات
علیهم -کسی که امامت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ائمه بعد از ایشان در باره  اعتقاد ما«

کند این است که او مانند کسی است که نبوت جمیـع انبیـاء را انکـار کنـد و     را انکار -السالم
کسی که به امامت امیر المؤمنین اقرار کند اما امامت یکی از ائمه بعد ایشـان  در باره  عقیده ما

ر نماید امـا نبـوت   را انکار کند این است که او به منزله کسی است که به نبوت تمام انبیاء اقرا
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کنـد کـه او    مـی  و حدیثی منسوب به امام صـادق را روایـت  » را انکار کند مدپیامبرمان مح
  .)منکر اولین نفر ما مانند منکر آخرین ماست( »املنكر آلخرنا كاملنكر ألولنا«گفته است: 

األئمة من بعدي اثنا عرش؛ أوهلم «اند:  دهد که ایشان فرموده می چنین نسبت نیز به پیامبر و

 طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، بن أيب طالب عليه السالم وآخرهم القائم، أمري املؤمنني عيل

ا منهم فقد أنكرين دوازده نفر هستند؛ اولینشان امیرالمؤمنین ن بعد از من اامام( .»من أنكر واحدً
است و آخرینشان قائم است، اطاعت آنان اطاعت از من و نافرمانی از  علی بن ابی طالب

  .)یکی از آنان را انکار نمود مرا انکار کرده استهرکس  من است و آنان نافرمانی از
-27/61شان محمد باقر مجلسی در بحار األنوار ن اقوال صدوق و احادیثش را عالمههمی«

 . 1»از او نقل کرده است 62
جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهر ) به گفته آنان"علی االطالق"( شان و عالمه

 3 چاپ 13 ص( "األلفني فی إمامة أمري املؤمنني علی بن ابی طالب"ش به نام در کتاب .الحلی.

 امامت لطف عام و نبوت لطف خاص«گوید:  می) 1982 بیروت-مؤسسه األعلمی للمطبوعات
امام، که شرحش خواهد برخالف  زمان از پیامبر استبودن  خالی امکان باشد و علت آن می

در  کههمین بوده  منظور صادقار لطف خاص است و و انکار لطف عام بدتر از انک آمد.
 ». شان است او بدترین :منکر کلی امامت گفته کهباره 

 المعارف خود که نزد شیعه معتبر است ةشان یوسف البحرانی در دائرو شیخشان و محدث

اي «گوید:  می) لبنان-بیروت-دار األضواء 153/ 18احلدائق النارضة فی أحكام العزة الطاهرة(

دانستم که چه فرقی است میان کسی که به اهللا سبحانه و تعالی و پیامبرش کفر بورزد  می کاش
با کسی که به ائمه علیهم السالم کفر بورزد در حالی که امامت به عنوان یکی از اصول دین 

 ». ثابت شده است

                                           
 2002یمان اسکندریه چاپ دومچاپ دار اإل) 36ص( لشيعةا حقيقةعبداهللا الموصلی:  -1
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در بحار دهند  می لقب "العلم العالمة احلجة فخر األمة"مال محمد باقر مجلسی که او را 

بدان که اطالق لفظ شرك و کفر بر کسی که به امامت امیر «گوید:  می 23/390 األنوار
معتقد نباشد و دیگران را از آنان  -علیهم السالم-اي که از اوالد ایشان است المؤمنین و ائمه

 ». در جهنم مخلّد و ابدي خواهند بودها  آن افضل بداند دلیل بر این است که
-چاپ دار إحیاء التراث العربی 6/62( سن النجفی در جواهر الکالمشیخشان محمد ح

 ..مخالف اهل حقّ کافر است و در این مورد در میان ما اختالفی نیست.«گوید:  می) بیروت
در باره  مانند آنچه که از محمد صالح در شرح اصول کافی و قاضی نور اهللا در احقاق الحق

 ». باشد می شود چرا که والیت اصلی از اصول دین می حکم به کفر منکران والیت حکایت
اجماع بر کفر مخالفانشان را در کتابش به  "حکیم"و شیخشان محسن طباطبائی ملقب به «

 . 1»کند می نقل) 1970نجف -انتشارات اآلداب 3چاپ  1/392( الوثقی ةنام مستمسک العرو

 1/208( قب است در تنقیح المقالآیت اهللا شیخ عبداهللا ماقانی که نزدشان به عالمه ثانی مل
آید  می نهایت آنچه که از اخبار و روایات بر«گوید:  ) می1952چاپ نجف-باب الفوائد

 . 2»عبارت است از: اجراي حکم کافر و مشرك در آخرت بر کسی که دوزاده امامی نباشد
و مرجع تقلیدشان ابوالقاسم خوئی در کتاب خود به اسم مصباح ها  آن آیت عظماي

اي در  بلکه هیچ شبهه ..«.گوید:  ) میبیروت-چاپ دار الهادي2/11( فی المعامالت هةالفقا

ها  آن نیست چون انکار والیت و ائمه حتی اگر فقط انکار یکی از-یعنی مخالفین-کفر آنها
موجب کفر  باشد و اعتقاد به خالفت غیر آنان و اعتقاد به عقائد خرافی مانند جبر و مانند آن،

چرا که  ..نماید. می کفر منکر والیت بر این داللتدر باره  ه است و اخبار متواتر ظاهرو زندق
 ». بین ما و مخالفان هیچ برادري و عصمتی وجود ندارد

                                           
 ا تصرف اندك. ب) 38، 37ص( حقيقة الشيعة -1
 38همان ص -2
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و شیخشان محمد حسن نجفی صراحتاً دشمنی شدید شیعه را با اهل سنت اعالن کرده و 

جواهر الکالم فی "نی در کتاب المعارف فقهی او که میان شیعه متداول است یع ةدر دائر

پرواضح است که اهللا تعالی پیمان برادري را میان مؤمنین با «گوید:  می 22/62"شرائع االسالم

َما﴿ بسته است که:اش  این فرموده ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ  برادران مؤمنان فقط« ]١٠[احلجرات:  ﴾إِۡخَوة
ونه میان مؤمن و مخالف برادري تصور شود بعد و این برادري با غیر مؤمنان نیست و چگ »همدیگرند

روایت در وجوب دشمنی و برائت از آنان به تواتر رسیده و انبوه آیات آن را تأیید کرده که  این از
 . 1»اند

قوم عالمة العلامء عظم والعامد األالسيد األشان سید عبداهللا شبر که نزد آنان به  و عالمه

، جامع المعقول و المنقول، مهذب الفروع و االصول معروف نوتاج الفقهاء رئيس امللة والدي

گوید:  می) چاپ بیروت-2/188( "صول الدينأ معرفة يفحق اليقني " است در کتابش به اسم

و تعصب ندارند، عموم اند  ر مخالفینی که دشمنی نکرده و عناد نورزیدهیسادر باره  و اما«
در دنیا و آخرت کافر هستند و جمهور ها  نآ بزرگان مذهب مانند سید مرتضی معتقدند که

 . 2»در آخرت در جهنم ابدي و مخلّد خواهند بودها  آن مشهور و اکثر علما بر آنانند که
شوید که اعتقاد شیعه به کفر اهل سنت است  می از این اقوالی که ذکرشان گذشت متوجه

–نستن خون و مالشان را و حالل داها  آن با اهل سنت و خیانت ورزیدن بهها  آن که دشمنی

 کند.  می برایشان موجه-همانطور که در ادامه خواهد آمد

 اهل سنت دشمنان اهل بیت هستند: که  این اعتقاد شیعه به) 2

کند این  می ور ترین اعتقاداتی که آتش خیانت را در قلوب شیعه شعله از خطرناك
 بغض داشته و ازها  آن ند و ازهست اهل سنت دشمن اهل بیت رسول اهللا اعتقادشان است که

                                           
 .43، 42، 41ص حقيقة الشيعة -1

 .42همان ص -2
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بنابراین اهل سنت دشمن هستند و بلکه بدترین دشمنان  ،زنند می متنفرند و به آنان طعنهها  آن
 کنند! می نامند یعنی کسانی که با اهل بیت دشمنی می "نواصب"را ها  آن هستند و براي همین

ها  آن دهد در نظر می و این هم برخی از اقوال شیوخ و محدثان و فقهایشان که نشان
 شان اهل سنت است نه کسی دیگر:  دشمن حقیقی

شان حسین بن شیخ محمد آل عصفور الدرازي البحرانی شیخ و عالم و محقق و مدقّق

چاپ  147ص( "نيةالمسائل الخراسا بةفی أجو نيةالمحاسن النفسا"شیعی در کتابش به نام

همانست که در  "ناصبی"زنند که  می فریاد السالم مبلکه اخبار ائمه علیه«گوید:  می) بیروت
 واصبشود و هیچ اعتراضی بر این سخن وارد نیست که منظور از ن می نامیده "سنّی"نزد آنان 

 ». باشند می همان اهل تسنن

بیروت -ةچاپ دار الصفو( "کشف الحقائق"شیخ شیعی علی آل محسن در کتابش به اسم

جمله از  ،باشند بسیارند می که ناصبینی کسااز علماي اهل سنت «گوید:  می) 249ص
  .1»کثیر دمشقی و ابن جوزي و شمس الدین ذهبی و ابن حزم اندلسی و دیگران تیمیه و ابن ابن

-چاپ دار الهادي( "النصب والنواصب"عالمه شیعی محسن المعلم در کتابش با عنوان
دگان بیشتر از نواصب در میان بن"تحت عنوان ) 259بیروت در باب پنجم، فصل سوم ص

عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق، عثمان بن «برد:  می برخی از آنان را نام"دویست ناصبی هستند
عفان، ام المؤمنین عائشه، انس بن مالک، حسان بن ثابت، زبیر بن عوام، سعید بن مسیب، سعد 

بن زبیر،  ةبن ابی وقاص، طلحه بن عبید اهللا، امام اوزاعی، امام مالک، ابوموسی اشعري، عرو

نصار ر باقالنی، شیخ حامد الفقی رئیس أامام ذهبی، امام بخاري، زهري، مغیرة بن شعبۀ، ابوبک

در مصر، محمد رشید رضا، محب الدین خطیب و محمود شکري اآللوسی و  يةالمحمد لسنةا

 ». بسیاري دیگر

                                           
 46ص حقيقة الشيعة -1
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دشمنان  را در شمارها  آن سنت باقی مانده که شیعه دانم چه تعداد از اهل نمی دیگر
 بیت و نواصب وارد نکرده باشد! اهل

الفجر  سسةچاپ مؤ( "لسنةهم أهل ا لشيعةا" در کتابش با نام 1دکتر شیعی محمد تیجانی

از آنجایی که اهل حدیث همان اهل سنت و جماعت «گوید:  ) می79در لندن و بیروت ص
ز سنت در نظر ور اشود که منظ می بی هیچ شک و تردیدي ثابت هستند پس با دلیل محکم

 "نصب"و برائت جستن از او همان  آنان یعنی بغض و کینه با علی بن ابی طالب و لعن او،
 ». است

یست که مذهب نواصب همان مذهب الزم به توضیح ن«گوید:  می 161و در صفحه
 ». سنت و جماعت است اهل

شود که  می بعد از این توضیحات برایمان به وضوح روشن«گوید:  می 163و در صفحه 
دشمنی ورزیدند و با اهل بیت علیهم السالم جنگیدند همان کسانی  نواصبی که با علی

 ». هستند که خود را اهل سنت و جماعت نامیدند
و اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم باید بگوییم که اهل سنت «گوید:  می 295و در صفحه 

مبارزه ها  و عباسیها  ي امويو جماعت همان کسانی هستند که با اهل بیت نبوي به رهبر
 ». کردند

 دشمنی اهل سنت با اهل بیت هویتشان را افشا" تیجانی در همان کتاب فصلی با عنوان 
شود وقتی که با حقیقت  می محقق بهت زده«گوید:  می 159گشاید و در صفحه  می "کند می

بوده و دنباله رو دشمنان عترت پاك ها  آن فهمد که می شود و می اهل سنت و جماعت روبرو
مبارزه کرده و لعنشان نموده و براي قتل و محو آثارشان تالش ها  آن کسانی هستند که با

 ». کرده اند

                                           
 طور که شیخ عثمان محمد الخمیس او را نام نهاده است.  همان "جانی" یا به عبارت دیگر -1



 21 مبحث اول: عقائدي در وراي خیانات شیعه

ور شو تا حقیقت پنهان  در اعماق این فصل غوطه«گوید:  می 164سپس در صفحه 
به  به کجا رسیده است با عترت پیامبرها  آن توزي سنت و جماعت را بشناسی که کینه اهل

 ». که هیچ چیز را بدون تحریف رها نکردند طوري
نت و جماعت و کتب و د اهل سبعد از نگاه کوتاهی به عقای«وید: گ می 299 و در صفحه

و  طرف مقابلها  آن کنی که می شان در برابر اهل بیت، بدون هیچ ابهامی درك رفتار تاریخی
را براي جنگ با آنان برکشیده و اهل بیت علیهم السالم را گرفته و شمشیرهایشان  دشمن

بردن منزلت دشمنانشان به  قلمشان را براي طعنه زدن به آنان و کاستن از ارزش آنان و باال
 . 1»کار بستند

 دشمنی اهل سنت با اهل بیت بیاندر باره  این کاهی از کوه اقوالی بود که اعتقاد شیعه را
دهیم که اهل سنت با اهل بیت دشمنی ندارند  ما اینجا در مقام دفاع نیستیم تا توضیح .کند می

وزند که به اهل بیت رسول اهللا بدي کرده و به دورغ  می دشمنیها  آن و فقط کسانی با
 دهند.  می نان نسبته آسخنانی ب

هرگاه یک شیعی خیانت  این اعتقاد خواهی دید؛براساس  شیعه را هاي ، خیانتدر ادامه
پندارد چرا که  می چید این را از حسنات و اعمال صالحش اي توطئه ورزید یا براي اهل سنت

 به گمان خود از اهل بیت در برابر دشمنان و کینه توزان شان دفاع کرده است!. 

 حالل بودن خون و اموال اهل سنت و نجس بودن آنها: در باره  اعتقاد شیعه) 3

حکمت و لی است که شریعت اسالمی با ترین مسای خونریزي و قتل نفس از مهم
آن را عالج نموده و حرمت خون را بیان نموده است خصوصاً وقتی که این خون  شمولیت،

یک کافر باشد،  خونِ ،از راه نیرنگ و پیمان شکنی و خیانت ریخته شود حتی اگر این خون
ا عىل دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلام«فرماید:  می رسول اهللا  »من أمن كافرً

                                           
  .)50-48ص( مراجعه کنید حقيقة الشيعةبه این اقوال در کتاب  -1
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رکس کافري را امان داد که خونش را نریزد و سپس به او خیانت کرد، من از قاتل بیزار ه(
 . 1)هستم حتی اگر مسلمان باشد

 داند و علمایشان چنین فتوا می شیعه خون و مال اهل سنت را حالل این، اما بر خالف
لمحدثین شان محمد بن علی بن بابویه القمی که نزدشان به صدوق و رئیس ا دهند، شیخ می

کند  می از داود بن فرقد روایت) چاپ نجف 601ص( "علل الشرائع"مشهور است در کتاب 
فرمود:  چیست؟-یعنی سنی-قتل ناصبیدر باره  گفتم: نظرت که گفت: به ابو عبداهللا

ترسم، اگر توانستی دیواري را بر سرش خراب کن یا  می خونش حالل است اما من برایت"
در باره  ، پرسیدم:"دي علیه تو وجود نداشته باشد چنین بکندر آب غرقش کن تا شاه

 ». توانی از آن بردار می گویی؟ فرمود: تا می اموالش چه

اهللا  نعمةو السید ) 18/463( لشيعةان حر عاملی در وسائل اش این روایت خبیث را شیخ

جواز قتل « گوید: می را ذکر کرده است آنجا که) 2/307( نيةالجزائري در األنوار النعما

 . 2»و حالل بودن اموالشان -یعنی نواصب-ها آن
 روایت شان از ابی عبد اهللا درباره مباح بودن اموال اهل سنت، محدثان شیعه و شیوخ

اموال ناصبی را ( »خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا اخلمس«کنند که گفت:  می
شان ابوجعفر طوسی  روایت را شیخ طایفه این .)هرجا که یافتی بردار و خمسش را به ما بده

چاپ دار الکتب االسالمیه در  6/43( و فیض کاشانی در الوافی) 4/122( در تهذیب االحکام

این ) 167ص( يةنشان الدرازي البحرانی در المحاسن النفسا تخریج کرده و شیخ) هرانت

ن همین روایت توصیف نموده است و طبق مضمو "مستفیض"روایت را نقل کرده و آن را 

  دهد: می چنین فتوا) 1/352( سيلةمرجع کبیرشان روح اهللا خمینی در تحریر الو

                                           
 .حدیث1- 

 .53ص الشيعةحقيقة  2-
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شود و تعلق  می یمتی که از آنان گرفتهناین است که نواصب در اباحت غ قویترین قول«
بلکه ظاهر، جواز  .شوند می حرب ملحقبه اهل آنچه از ایشان به غنیمت گرفته شده،خمس به 

واجب  پرداخت خمس آن هر طریق که بشود و به صبی است هر جا که باشد وگرفتن مال نا
 . 1»است

-چاپ دار الهادي( "النصب و النواصب"و این روایت را محسن المعلم نیز در کتاب 
کند چون  می نقل کرده و از آن بر جواز گرفتن اموال اهل سنت استدالل) 615ص بیروت

 . 2اهل سنت در نظر او همان نواصب هستند

 ةالطاهر ةفی احکام العتر ةشان شیخ یوسف بحرانی در کتابش به اسم الحدائق الناضر فقیه

گرفتن مال او که  این اطالق لفظ مسلمان بر ناصبی و ادعاي«گوید:  می چنین) 324، 12/323(
فه محقّ است که حکم بر کفر نظر سلف و خلف طایبرخالف  ز نیستیاز نظر اسالم جا

 ». اند و جواز غصب مال و بلکه قتل او کرده ناصبی و نجاست او
سالر نیز ابو صالح و ابن ادریس و «گوید:  ) می10/360( چنین بحرانی در جایی دیگر هم

کفر و در باره  بر کثرت و استفاضه اخبار و روایاتی که ن بناچنی بر همین نظر هستند و هم
 ،حق و ظاهر است د دارندشرك مخالف و ناصبی بودن او و حالل بودن مال و خونش وجو

الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب و ما " آن به اندازه کافی در کتابدر باره  طور که همان
تواند  نمی اي در مورد آن که هیچ شبهه شرح و بسط دادیم به طوري "یترتب علیه من المطالب

 . 3»مطرح شود

                                           
 ي در نسـخه  حذف شده اسـت، امـا   هیلفارسی کتاب تحریر الوس ي ترجمه از این جمله، جالب اینکه -1

واألقو إحلاق الناصب بأهل احلـرب يف إباحـة مـا «و این هم عبارت عربی آن:  موجود است. آنعربی 

 ».إخراج مخسه اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب

 (مصحح)

 .59ص حقيقة الشيعة -2

 .60همان ص -3
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حسم حائري احقاقی در  باره نجاست اهل سنت در اعتقاد شیعه، مرجعشان میرزا در

نجاسات: که «گوید:  ) میکویت-جعفرالصادق مكتبة1/137( لشيعةکتابش به اسم أحکام ا

برشمرده و نواصب را نیز از اقسام کفار دانسته ها  آن کفار از از جمله و ده تا هستندزادو
 ». است

) بیروت-لمیچاپ األع 2/306( نيةاهللا الجزائري در کتاب األنوار النعما نعمةشان  شیخ

گیرد: اول: در بیان معناي  می درباره ناصبی و احوال او، که با بیان دو امر صورت«گوید:  می
 ناصبی که در روایات وارد شده که نجس است و بدتر از یهودي و نصرانی و مجوسی

 . 1»باشد و به اجماع علماي امامیه رضوان اهللا علیهم نجس هستند می
کفر اهل سنت و اباحت خون و مالشان در باره  که اعتقاد شیعه راروایات خبیثه  ،بنابر این

که  حیران خواهی شد وقتی -در ادامه کتاب–و حکم بر نجاستشان را تشکیل داده است 
شیعه جستجو کنیم، یک شیعه که در هاي  خیانت تاریخ را ورق بزنیم و به دنبالهاي  برگه

کشتن سنی است اما بهتر است که او را در خواند که او مأمور به  می اعتقادات و احکامش
طور  همان-آب غرق کند و یا دیواري را بر سرش خراب کند تا دلیلی علیه خود باقی نگذارد

حتی با ) اهل سنت( هرگاه فرصتی را یافت براي کشتن نواصب -گویند می که فقهایشان
یافت و در استفاده از شیطان نیز هم پیمان خواهد شد چرا که او آن را فرصتی طالیی خواهد 

آن سستی نخواهد کرد، براي همین در نظر او هیچ اشکالی ندارد که همراه شیاطین مغول یا 
 شیاطین صلیبی یا شیاطین آمریکا و انگلیس همپیمان شود. 

 حرمت جهاد قبل از ظهور مهدي: در باره  اعتقاد شیعه) 4

نماید؛ وقتی امت اسالم دچار  می گیري شیعه را بیشتر واضح این اعتقاد خطرناك موضع
شود تا از  می کنند و حتی با دشمنان متحد می بینی که فقط تماشا می راها  آن شود می بحران

 سو شیعه را ایمن کنند و از سویی دیگر به اهل سنت ضربه بزنند.  یک

                                           
 با تصرف اندك. ) 56-64ص( حقيقة الشيعة -1



 25 مبحث اول: عقائدي در وراي خیانات شیعه

بر ضد که  این تاریخ هرگز به یاد ندارد که شیعه علیه کفار جهادي کرده باشد مگر
 ورزیدند انجام گرفته است.  می که در گذشته و حالهایی  خیانت نت باشد که از طریقس اهل

 کند، من جمله: ثقه می ریزي کتب شیعه مملو از روایاتی است که این اعتقادشان را پایه
 روایت از ابی عبداهللا) 8/295( در حدیث؛ محمد بن یعقوب کلینی در کافیها  آن
عز و ية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا كل را«: کند که گفته است می

هر پرچمی که قبل از قیام امام زمان برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که به ( »جل

 لشيعةشان حر عاملی نیز در وسائل ا این روایت را شیخ .)شود می جاي اهللا عزوجل پرستیده

 ذکر نموده است. ) 11/37(

از ) تهران– ميةچاپ دار الکتب االسال 2/248( رسی در مستدرك الوسائلشان طب محدث

ثَلُ من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه «: کند که گفت می روایت ابی جعفر مَ

کسی که از میان ما اهل بیت قبل از ( »السالم مثل فرخ طار وقع من وكره فتالعب به الصبيان

بیفتد و اش  ن است که جوجه اي پرواز کند و از النهمانند آ خروج کند قیام قائم
  .)کودکان با آن بازي کنند

 از ابی عبداهللا) بیروت-چاپ دار الحوراء 16ص( ملةالکا يةالسجاد لصحيفةدر ا

ما خرج وال خيرج منا أهل البيت إىل قيام قائمنا أحد ليدفع ظلامً أو «گفت: روایت است که 

ا إال اصطلته البلي تا قبل از ظهور مهدي هیچ ( »ة وكان قيامه زيادة يف مكروهنا وشيعتناينعش حقً
 کند مگر نمی احدي از ما اهل بیت براي جلوگیري از ظلم و یا ستاندن حقی خروج نکرده و

 . 1) شود می گیرد و قیام او موجب ازدیاد مشکالت ما و شیعیان ما می بال او را در برکه  این
کنند؛ مال  می کنند سرزنش و مذمت می جهادکه  این اطراهل سنت را به خها  آن حتی

و محمد ) 11/21( و حر عاملی در وسائل الشیعه) 9/15( محسن ملقب به کاشانی در الوافی
کند که گفت: به  می از عبداهللا بن سنان روایت) 21/40( حسن نجفی در جواهر الکالم

                                           
 .170ص  حقيقة الشيعة -1
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 جنگند چیست؟ می که در جبهات کسانیدر باره  گفتم: فدایت شوم، نظر شما عبداهللا ابی
شهید  شوند، سوگند به اهللا می کنند و در دنیا و آخرت کشته می ها! عجله واي بر آن"فرمود: 

 .1"خوابشان بمیرند فقط شیعیان ما هستند حتی اگر در رخت

                                           
 .172همان ص -1



 :مبحث دوم
 شیعه به اهل بیتهاي  خیانت

چه کسی خائن باشد و با چـه  خائن هیچ چیز برایش مهم نیست و برایش فرقی ندارد که با 
کسی امین باشد چرا که خیانت مرضی است که وقتی با خون انسان عجین شد او را حتـی در  

 کند.  می ترین افرادش خائن رابطه با نزدیک
هـاي   خیانـت  انـد،  شیعه که در محبت اهل بیت و در رأسشان علی بن ابی طالب غلو کـرده 

که میان دو صحابی جلیل القدر  هایی ع در طی فتنهخود را از همان نخستین لحظات ظهور تشی
 رخ داد ثابت کردند.  م علی و معاویه

 به علی بن ابی طالب: شان  خیانت

خصـوص از اهـل کوفـه و بصـره     ه از اهل عـراق و بـ   ،علی بن ابی طالب 1بیشتر شیعیان
انش به سـوي  بودند و هنگامی که علی بعد از اتمام فتنه خوارج تصمیم گرفت همراه این شیعی

شام حرکت کند او را تنها گذاشتند و این در حـالی بـود کـه بـه او وعـده یـاري و نصـرت و        
 خروج به همراهش داده بودند اما او را تنها گذاشتند و گفتند: 

مان های تیرهایمان تمام شده و شمشیرهایمان کند شده است و نوك نیزه اي امیر المؤمنین!«
علی فهمید که این عزم  .تا به بهترین وجه خود را آماده کنیم شکسته است پس ما را برگردان

یرون رفته بکم کم از لشکرش ها  آن شان است که کند و سست شده نه شمشیرهایشان! و اراده

                                           
علی در آن زمان همگی غالی بودند، بلکه در میان آنها برخی افراد ) پیروان( توانیم بگوییم که شیعیان نمی -1

همـان   حضـور داشـتند  نیز کنیم که میان آنها پیروان عبداهللا بن سبأ  ما فراموش نمیااند  صالح و فاضل بوده
آتش  نغلو کرد تا جایی که او را خدا نامید و دائم در تالش براي شعله ور کرد علی بارهکسی که در

 فتنه و شورش بود و حب اهل بیت نبوي را نقابی براي خود قرار داد تا در پشت آن سموم یهودیت خـود 
 را منتشر کند. 
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لشکرگاه خالی شد، ایشان وقتـی ایـن   که  این شان باز گشتند تاهای و بدون اطالع ایشان به خانه
 . 1»ز تصمیمش براي ادامه مسیر منصرف شدوضعیت را دید به کوفه بازگشت و ا

توان رسید و  نمی مقدس باشدهرچند  امام علی دانست که با کمک این قوم به هیچ هدفی«
نـان گفـت: شـما جـز شـیران بیشـه       ه آتنگی خود را کتمـان کنـد و بـ    نتوانست این خشم و دل

وید و شـما  ش می دهآسایش و رفاه نیستید و روباهان مکاري آنگاه که به سوي جنگ فرا خوان
شما کاروانی نیستید که بتوان با آن به مقصد رسید و نه پناهگاهی کـه   .مورد اعتماد من نیستید

شـود و   می بتوان بدان پناه جست، سوگند به اهللا چه بد جنگجویانی هستید شما، بر شما نیرنگ
 و دفـاع  گیریـد  مـی  وم قـرار جـ دهیـد و از هـر سـو مـورد ه     نمی خورید و فریب می شما فریب

 .  2»..کنید. نمی
عجیب این است که شیعیان علی فقط از رفتن به جنگ شام همراه علی شانه خالی نکردند 

التمر  بلکه در مورد دفاع از سرزمین خود نیز بزدلی کرده و سستی ورزیدند، ارتش معاویه عین
لی براي دفـاع از  از فرمان عها  آن و مناطقی دیگر در اطراف عراق را مورد هجوم قرار داد اما

 شان گفت:  در باره این مناطق اطاعت نکردند تا جایی که امیر المؤمنین
اي اهل کوفه هرگاه خبر هجوم یکی از پیشقراوالن اهل شام را شنیدید هر یک از شما به «

در را  ،اش خانه خود داخل شده و همانند پنهان شدن مارمولک در سوراخش و کفتار در النه
کنید، نه در هنگـام   نمی . گمراه و فریفته هستید و جز شکست را حاصلستبه روي خودش ب

فریاد مددخواهی آزاده هستید و نه هنگام مشکالت برادرانی قابل اعتماد هستید، انا هللا و انا الیه 
 . 3»راجعون

                                           
 ) 3/349( و ابن اثیر: الکامل فی التاریخ -) 90، 5/89( تاریخ طبري: تاریخ االمم و الملوك -1
 ) 91ص( ، العالم االسالمی فی عصر االموي) 5/90( تاریخ طبري -2
 96و العالم االسالمی فی العصر االموي ص) 5/135( تاریخ طبري -3



 29 هاي شیعه به اهل بیت مبحث دوم: خیانت

 به حسن بن علی: شان خیانت

د، ایشـان  براي خالفت بیعت شـ  کشته شد و با پسرش حسن وقتی علی بن ابی طالب
عیان او پـدرش را قـبالً   یشـ که  این خصوصه بودن جنگ با معاویه اعتقاد نداشت ب مند فایده به

تنها گذاشته بودند اما با این حال شیعیان ایشان از اهل عراق بـه سویشـان بازگشـته و از حسـن     
خواستند که براي جنگ با معاویه و اهل شام حرکت کند، حسن سیاست و حکمـت بزرگـی   

ان داد که دال بر دید عمیق ایشان دارد؛ ایشان نخواست که از همان ابتدا میل خود بـراي  را نش
را با اهل عراق  مصالحه با معاویه و تسلیم امور به او به منظور جلوگیري از خونریزي مسلمین،

شناخت از این رو تصمیم گرفت کـه از   می در میان بگذارد چرا که او سبکسري اهل عراق را
ایشان و صحت اهداف خود به نمـایش  در باره  شان دلیل محکمی بر درستی نظر خودرفتار ای

براي رفتن به سوي جنگ با معاویه موافقـت نمـود و لشـکرش را    ها  آن بگذارد، براي همین با
بسیج کرد و قیس بن عباده را به فرماندهی دوازده هزار پیشقراول بـه جلـو فرسـتاد و خـود بـه      

تی که این اخبار به معاویـه رسـید او نیـز لشـکرش را بـه حرکـت در       دنبال او حرکت کرد، وق
آورد و در محلی اطراق کرد و هنگامی که حسن در مدائن بود یک منادي از اهل عـراق نـدا   
داد که قیس کشته شد، در این هنگام لشکر دچار هرج و مرج شـد و سرشـت اهـل عـراق در     

حمله کرده و وسایلش را غـارت کردنـد   و به چادر حسن  شان بازگشت عدم ثبات و استقامت
تا جایی که براي گرفتن حصیري کـه بـر او نشسـته بـود بـا او گالویـز شـدند و او را زخمـی         
کردند. در آن حال یکی از شیعیان عراقی یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی بـه مسـئله خطرنـاکی    

دست آوردن ثروت و دست و پاي حسن بن علی را بسته و او را براي بکه  این فکر کرد و آن
، براي این منظور نزد عمویش سعد بن مسعود ثقفی که از سوي علی استاندار 1مقام تسلیم کند

گفـت:   گفـت: چطـور؟   خـواهی؟  مـی  و گفت: آیا ثروت و مقـام ه امدائن بود نزد او آمده و ب

                                           
یت اسـت  ه و ادعا کرد که از شیعیان اهل بی که علیه دولت اموي قیام کرداین بود مختار بن ابی عبید ثقف -1

را بـراي  اش  و ادعاي انتقام از خون حسین کرد و این چیزي نبـود جـز نفـاق و نقـابی کـه منـافع شخصـی       
 کرد.  ن پنهان میآوردن حکومت و پادشاهی پشت آ بدست
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نفرین خدا  یم او به معاویه از او پناه بخواه. عمویش به او گفت:لحسن را به زنجیر ببند و با تس
 . 1شوم و دست و پایش را ببندم؟! چقدر تو پستی!ور  حمله بر تو باد، به پسر دختر رسول اهللا

کننـد شـیعه مـن     می دانم که ادعاي می من معاویه را از اینان بهتر«گفت:  می حتی حسن
ه عهـدي  هستند اما به دنبال قتل من بودند و مالم را غارت کردند، سوگند به اهللا اگـر از معاویـ  

ام را ایمـن کـنم بـرایم بهتـر      ام حفظ کرده و خـانواده  بگیرم که با آن خونم را در میان خانوده
ام تلـف شـوند، سـوگند بـه اهللا اگـر بـا معاویـه         است که اینان مرا بکشند و اهل بیت و خانواده

ن با او مکه  این بجنگم گردن مرا خواهند گرفت و مرا به او تسلیم خواهند کرد، سوگند به اهللا
 . 2»مرا در حالی بکشد که اسیر باشمکه  این صلح کرده و با عزت بمانم بهتر است از

 به حسین بن علی: شان  خیانت

و فرستادگان اهل عراق بـه طـور متـوالی    ها  هجري نامه 60در سال  بعد از وفات معاویه
گفتنـد کـه:    می آمده و با حماسه و خروش و عواطف و احساسات به او منزد حسین بن علی

پـس بـه    3کنـیم  نمـی  ایم و در نماز جمعه به همراه والی شـرکت  ما خود را براي تو نگاه داشته
 . 4سوي ما بیا

حسین تصمیم به فرستادن پسرعمویش مسلم بن عقیـل گرفـت تـا    ها  آن زیر فشار و اصرار
 هجري به سمت کوفه حرکت کرد.  60وضعیت را بررسی کند و مسلم در شوال سال 

                                           
 .101ص يومالعرص األ يف يسالمالعامل اإل، ) 5/159( تاریخ طبري -1
 .148احتجاج طبرسی ص  -2
بیشتر فقهاي شیعه در برابر نص صریح اجتهاد کرده و میان نمـاز  «می گوید: ) شیعی( دکتر موسی موسوي -3

که شرط برپایی نماز جمعه حضور امام یعنی اند  ه و نماز جمعه قائل بر اختیار هستند و گفتهعظهر روز جم
شـود و مسـلمین بـراي اداي     از درجه وجوب عینی ساقط می مهدي است، پس در عصر غیبت نماز جمعه

اند  یا نماز ظهر اختیار دارند و گروه دیگري از فقهاي ما نماز جمعه را دز زمان غیبت امام حرام دانسته آن

 ) 127و التصحیح ص لشيعةا( ».آورند شمار میم مقام آن به ئو نماز ظهر را قا
 .5/347تاریخ طبري  -4
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که اهل عراق از رسیدن او باخبر شدند نزد او آمدند و او از ایشان براي حسـین بیعـت   همین
گرفت و گفته شده که دوزاده هزار نفر با او بیعت دادند. سپس خبر بیعت اهل کوفه را بـراي  

 . 1حسین فرستاد و به او خبر داد که وضعیت وفق مراد است
بسیاري که  این ن حرکت کرد علی رغمفریب آنان را خورد و به سویشا متأسفانه حسین

از نزدیکان ایشان از روي شناختی که نسبت به خیانت شیعه عـراق داشـتند او را از رفـتن منـع     
روي کـه امیرشـان را    مـی  آیـا بـه سـوي قـومی    «بـه او گفـت:    مکردند تا جایی که ابن عباس

هـا   آن کـرده انـد؟ اگـر   و دشمنشان را تبعیـد  اند  و سرزمینشان را به دست خود گرفتهاند  کشته
کـه  انـد   پس به سویشان برو اما اگر در حالی تو را به سوي خود دعـوت کـرده  اند  چنین کرده
تو ها  آن گیرند، پس بدان که می مسلط است و کارکنانش زکات بالدشان راها  آن امیرشان بر

و بـه تـو دروغ    ترسم که مبادا تو را فریـب داده  می واند  را فقط براي جنگ و قتال فرا خوانده
بگویند و با تو مخالفت کنند و تو را تنها بگذارند و به تو خیانـت بورزنـد و علیـه تـو شـورش      

 . 2»..کنند و از همه مردم شدیدتر علیه تو بجنگند.
 شان بـا حسـین حتـی قبـل از    های رغم نامه نگاري و عمالً نیرنگ و خیانت شیعیان کوفه علی

شد؛ والی اموي عبیداهللا بن زیاد وقتی از جریان مسلم بـن   حسین به ایشان برسد آشکارکه  این
گیـرد او را پیـدا کـرده و او و میزبـانش      مـی  عقیل خبردار شد که از مردم براي حسـین بیعـت  

در حـالی اتفـاق افتـاد کـه شـیعیان کوفـه       ها  این المرادي را به قتل رساند، همه ةهانیء بن عرو

را منکر شده  خود به حسینهاي  ند حتی وعدهکمترین اقدامی براي جلوگیري از آن نکرد
 . 3پول خریدبا شان را زیاد وفاداری و ابن

                                           
 .5/348همان  -1
 .4/37 التاريخ الكامل يف -2
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همراه خانواده و اندکی از یارانش کـه حـدود هفتـاد نفـر بودنـد بـه        هنگامی که حسین
که با دخالت  1و عرضه پیشنهاداتیها  و رایزنیها  سمت کوفه خروج کرد و بعد از نامه نگاري

و سائر یارانش کشته شدند و آخـرین سـخن    د جنگ درگرفت و حسینابن زیاد عملی نش
خداوندا! میان ما و قومی که ما را فرا خواندند که "او قبل از بیرون رفتن روحش این بود که: 

 . 2"یاریمان کنند اما ما را کشتند خود داوري کن
 و دعاي ایشان مشهور است آنجا که قبل از شهادتش گفت: 

ا،اللهم إن متعته« ا واجعلهم طرائق قددا وال تريض الوالة عنهم أبدً فإهنم دعونـا  م ففرقهم فرقً

را فرقه فرقه کن و در ها  آن را زنده گذاشتیها  آن بارالها!اگر( »لينرصونا ثم عدوا علينا فقتلونا
مـا را  هـا   آن مختلفی پراکنده کن و هیچگاه والیان را از آنان خرسند مساز! چرا کـه هاي  دسته

 . 3)مان کنند اما با ما دشمنی کرده و ما را کشتندکردند که یاری دعوت
 آیا زشتی اعمال این قوم را دیدي؟ که چگونه حتی با اهـل بیتـی کـه ادعـاي محبتشـان را     

که با او هرکس  براي دشمنی بااند  اي کرده را بهانهها  آن کنند نیرنگ و خیانت ورزیدند و می
 ورزند.  می دشمنی

از همـان  هـا   آن به اهل بیت، خیانتشان به عموم امت بعید اسـت؟ ها  آن یانتآیا با وجود خ
فروختند  می شان را در مقابل پولوفاداری ورزیدند و می نخستین لحظات نسبت به جنگ بزدلی

ثروت و مقام به فکر خیانت بودند حتی اگر قیمـت ایـن کـار تحویـل     آوردن  دست و براي به

                                           
ام برگردم و یا اینکه  یا مرا رها کنید که از جایی که آمده«پیشنهاد خوبی را ارائه کرده و گفت:  حسین -1

و ایـن  ». هاي جهاد ملحق شـوم  ه به مجاهدین در جبههرهایم کنید که به نزد یزید بروم و یا رهایم کنید ک
شیطان، د ابود که براي جلوگیري از خونریزي ارائه شد اما عبیداهللا بن زی عین حکمت از جانب حسین

مـرگ را   این پیشنهاد را رد کرد و اعالن کرد که حسین باید خود را به عنوان اسیر تسلیم کند، حسین

 ال باهللا. إ ةال قووال حول و .دانید شد که می چهاز این کار آسانتر دید و آن
 .5/389تاریخ طبري  -2
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طور که مختار ثقفـی تـالش کـرد کـه      ه مخالفانش باشد هماندادن یکی از بزرگان اهل بیت ب
 تسلیم کند. ها  حسن بن علی را به اموي

پیـروان  ( الزم به یاد آوري است که ما از روي انصاف باید تأکید کنیم که در میان شیعیان
برخی افراد فاضل و صـالح بودنـد    يلی و حسن و حسینصدر اول در ایام ع) و طرفداران
ها  آن کنیم و معاذ اهللا که احدي از می را از خیانت تبرئهها  آن که ياز صحابهمانند برخی 

این بزرگان چه خطا کرده باشند و چـه درسـت   هاي  گیري را به خیانت متهم کنیم بلکه موضع
 اجتهاد بوده است. براساس  عمل کرده باشند

و  دوسـتی علـی   حول محور محبـت و ها  آن تشیع و طرفداري بیشتر مردم در آن ایام از
سفارش به محبـت و دوسـتی بـا ایـن     در باره  روایاتی بود که مردمبراساس  اهل بیتش بود که

چون تقیـه و رجعـت و   عترت پاك شنیده بودند و هرگز براي تشیع اصول و عقاید خاصی هم
اي از غالیانی که عبداهللا بن سبأ رهبري آنان را بـه دسـت   امثال آن وجود نداشت مگر نزد عده

را کردند اما بعد از آن روزگار اموري رخ داد که تفکر شیعه  داشت و ادعاي الوهیت علی
داد و عناصـر   مـی  را تدریجاً شـکل داده و آن را هـر روز بـه میـدان انحـراف جدیـدي سـوق       

وارد این جریان شـده و لبـاس اسـالم و سـپس لبـاس      ها  آن مغرضی از مجوس و یهود و امثال
 تالش کردند که اسالم را از درون ستون به ستون ویران کنند.  تشیع را به تن کردند و

ترین تحقیقات جدید که رابطه میـان تشـیع و   ترین و عمیقتوان گفت که یکی از کامل می
 "و جـاء دور المجـوس  " دهد تحقیقـی اسـت کـه بـا عنـوان      می توضیح این عناصر مغرض را

پوچی و پوشـالی   در آن با ادله علمی، توسط استاد عبداهللا محمد الغریب نوشته شده است که
انـد   بودن ادعاي بسیاري از کسانی که مدعی تشیع بوده و حب اهل بیت را بازیچه خود کرده

زیر این پوشش و استتار در حقیقت براي احیاي افکـار  ها  آن دهد که می آشکار کرده و نشان
به قدیم بودن عـالم  ی که باطنهاي  مجوسیت و عقائد زردشتی و مانوي و مزدکی و دیگر فرقه

بـه بسـیاري از   و کرده   را انکاررستاخیز  و وجود خالق و روز اند. کرده می تالشمعتقد بودند 
  دیگري معتقد بودند. خزعبالت
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را در ادامــه خــواهیم آورد ماننــد شــیعه اســماعیلیه و هــا  آن بنــابراین شــیعیانی کــه خیانــت
شـیعه، در حقیقـت از اهـل بیـت     هـاي   و دیگر فرقـه عشریه و قرامطه و آل بویه و فاطمیان  اثنی

نبوده و حتی رابطه محبت میان آن دو وجود ندارد بلکه اینان خائنان و دشمنان عموم اسالم و 
 باشند. می نه فقط اهل سنت،



 :مبحث سوم
 خیانت وزیر شیعی علی بن یقطین در دوره هارون الرشید

نـان لطـف و   ه آت، دولتـی کـه بسـیار بـ    شیعه به دولت عباسـی اسـ  هاي  این یکی از خیانت
طوریکه برخی از آنان در دوره عباسی به بـاالترین مناصـب ماننـد وزارت     هاحسان کرده بود ب

 و شاعر راست گفته است که: ،دست یافتند
 م ملكتـــــــهيإن أنـــــــت أكرمـــــــت الكـــــــر

 

ـــــــي  ـــــــت اللئ ـــــــت أكرم ـــــــرو إن أن  ادم مت
 

و اگر پست و فرومایه را اکرام کنی  شوي می اگر انسان بزرگوار را اکرام کنی مالک او( 
  .)سرکشی خواهد کرد

مانند عالم شـیعی  اند  خیانت علی بن یقطین را خود تاریخ نگاران و راویان شیعه نقل کرده

األنـوار  "در کتـاب معـروفش   "اهللا الجزائـري  نعمـة"ملقب به صدر الحکماء و رئیس العلمـاء  

 622ص( "النصب و النواصب"المعلم در کتابو محسن ) چاپ تبریز ایران 2/308( "نيةالنعما

در روایات آمده که علی بن یقطین که «که چنین روایت کرده اند: ) چاپ دار الهادي/بیروت
اي از مخـالفین گـرد آوري شـده بودنـد، او کـه از       رون الرشید بود، در زندان او عـده وزیر ها

ه ر زندانیان خـراب کننـد کـ   خواص شیعه بود نوکرانش را دستور داد که سقف زندان را بر س
بـراي   ،شان کشته شدند و تعدادشان تقریباً پانصد نفر بود، بعد از این کـار  در نتیجه آن همگی

نوشت که اش  نجات از تبعات این کار به امام موالنا کاظم نامه نوشتند و ایشان در جواب نامه
ن هیچ چیزي بر تو الزم نبود آمدي در ازاي خونشا می اگر تو قبل از اقدام به قتل آنان نزد من

اي یک بز نر کفاره  در ازاي هر نفري که از آنان کشتهاي پس  اما از آنجایی که نزد من نیامده
 . 1»بهتر استها  آن و البته آن بز نر از ،بده

  اند. ذکر کرده) اهل سنت( این روایت را براي استدالل بر جواز قتل نواصبها  آن

                                           
 .55ص ةحقيقة الشيع -1



 ماندگی مسلمانان هاي تشیع و تأثیر آن در عقب خیانت   36

ز نر و بـز نـر از ناصـبی بهتـر     براي هر مقتول یک ب"ا دیدي که: خب! آیا این دیه قدیمی ر
بـدون گـرفتن فتـوا از     و البته علت مکلف شدن او به پرداخت دیه فقط این بـود کـه   ،"است؟

 !. کرده بودشان  قتل ایشان اقدام به



 :مبحث چهارم
 گردد می شود و خیانتش ثابت می خلیفه عباسی شیعه

اي  ن امت است و بـه مثابـه رشـته   به منزله دریچه اطمینا خالفت کلمه کوچکی نیست بلکه
زنجیر را منظم کرده است و هنگامی که این رشته قطـع شـود پیونـد میـان     هاي  است که حلقه

شود. متأسفانه برخی از خلفاي عباسی از مذهب اهل سنت به مـذاهب   می امت از هم گسیخته
حمد بـن ابـی داود بـه مـذهب معتزلـه      دیگر روي آوردند مثالً مأمون که به تحریک وزیرش ا

 ها مرتکب شد.  گروید و در قضیه آزمایش مردم در فتنه خلق قرآن جنایت
شود،  می شیعهاش  اي دیگر به نام ناصر لدین اهللا به تحریک یکی از وزراي رافضی و خلیفه

مر اهللا أتضیء بناصر لدین اهللا ابو العباس احمد بن المس«گوید:  می اودر باره  ابن کثیر رحمه اهللا
نسبت به رعیـت زشـت رفتـار و ظـالم      ..خلیفه عباسی. ..مر اهللا.فر یوسف بن مقتفی ألابی المظ

عراق ویران شد و اهل آن در شهرهاي دیگر متفرق شدند، او گاهی کـاري  اش  بود، در دوره
شود  می و گفته .و به مذهب شیعه گرویده بود. ...کرد. می را انجام داده و ضد آن را نیز عملی

را به سرزمین مسلمین برانگیخـت  ها  آن طمعکه  این بود تای های نگاري که میان او و مغول نامه
 .1»شود می و این مصیبت و بالي بزرگی است که در برابر آن هر گناه بزرگی کوچک دیده

                                           
 با تصرف) 107، 13/106( البداية والنهاية -1



 :مبحث پنجم
 آن در محو سنت و ترویج تشیعهاي  دولت فاطمی و خیانت

ایـن بـود کـه    اش  نت و ترویج تشیع تالش زیادي کرد و برنامـه دولت فاطمی براي محو س
کـرد   می شان را در میان مردم به طور سرّي منتشردولتی شیعی وجود نداشت دعوتگران هرگاه

دعوت دهنـد و در حـالتی کـه دولتـی بـراي خـود داشـتند         1تا به سوي مذهب شیعه اسماعیلیه
 دادند.  می دین رسمی دولت قرار مذهب شیعه را

نگامی که فاطمیان دعوتشان را در سرزمین المغرب شروع کردند دیدند که تشیع از قبل ه
آنجا رواج داشته است چرا که دولت ادارسه که ادریس بن عبداهللا بـن حسـن بـن حسـین بـن      

هجري در آن منطقه تأسیس کرده بود در اصل دولتی علـوي   172علی بن ابی طالب در سال 
د مغرب براي دعوت اسماعیلیه مناسب بود، از این رو تشیع منتشر و شیعی بود و بدان خاطر بال

بـر  ) در تـونس ( شد و بسیاري از بربرها بدان گرویدند حتی بسیاري از وزیـران سلسـله اغالبـه   
مذهب شیعه بودند و یکی از بـارزترین دعـوتگران فـاطمی در ایـن سـرزمین مـردي بـود کـه         

 اي بـه کـار   یرنـگ و حیلـه  یمـن بـود و چنـان انـواع ن    شـد و از بـالد    می ابوعبداهللا شیعی نامیده
 . 2آمد نمی بست که به شمار می

ابوعبداهللا شیعی به ترویج دعـوت فاطمیـان در سـرزمین مغـرب اکتفـا نکـرده و شـروع بـه         
چندین شهر به دست او افتاد و فاطمیان در که  این در شمال آفریقا نمود تاها  آن گسترش نفوذ

را اعالن شان دولت برپایی شان بر سلسله اغالبه در نبرد اإلربس،پیروزیهجري به دنبال  296سال 
 .  3کردند

                                           
اعیل بـن جعفـر   شوند و کسانی هستند کـه معتقـد بـه امامـت اسـم      عیلیه نامیده میااسماعیلیه: که امامیه اسم -1

ترین اوالد پدرش جعفر است، بودند. فرقه دیگر امامیه موسـویه بودنـد یعنـی کسـانی      صادق که از بزرگ
امامیه خبیـث  هردو  ها هستند و که به امامت موسی کاظم بن جعفر صادق معتقدند که همان دوازده امامی

 هستند. 
  .)77-75ص( ءمقریزي: اتعاظ الحنفا -2

  .)51، 50ص( اريخ الدولة الفاطميةت حسن ابراهیم/ -3
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نفوذشان در سرزمین مغرب گسترش یافت دریافتند که این سرزمین که  این فاطمیان بعد از
منـابع اقتصـادي   کـه   ایـن  شود جاي مناسبی نیسـت، زیـرا عـالوه بـر    شان دولت براي آنکه مرکز

گرفت براي همین توجهشان  می کشمکش گاه و بیگاه آن را فراضعیفی داشت هرج و مرج و 
کی آن به مشرق جلب شد امري که ایـن کشـور را بـراي    یبه مصر به خاطر وفور ثروت و نزد

 . 1برپایی دولتی مستقل که توانایی مقابله با عباسیان را داشته باشد مناسب کرده بود
 350تـا   301هـا از   شـدند و ایـن جنـگ   ور  حملـه  فاطمیان بارها براي سیطره بر مصر بـدان 

اي  فاطمی به جوهر الصقلی امان نامـه  هجري خلیفه 358در سال که  این هجري ادامه داشت تا
مانند و مجبور به گرویدن به مـذهب   میشان مذهب برها  مصري ..«.نوشت که در آن آمده بود: 

ت و حـج و جهـاد طبـق    شیعه نخواهند شد و اذان و نماز و روزه رمضـان و فطریـه آن و زکـا   
 . 2»..کتاب اهللا و سنت پیامبرش ادامه خواهد داشت.

نامه جوهر به مردم مصر فقط یک سازش بود و هنگامی که خلیفه فاطمی معز لدین اهللا در 
هجري به قاهره رسید توجه خود را بر گرواندن مصریان به مـذهب شـیعی متمرکـز     362سال 

ند روش را در پیش گرفت: سپردن مناصب باال و به ساخت و خالفت فاطمیه براي این کار چ
خصوص امر قضاوت به شیعیان و تبدیل مساجد بزرگ به مراکزي براي تبلیغات فاطمیه مانند 
جامع األزهر و جامع عمرو و مسجد احمد بن طولون، همچنین شیعیان فاطمی به آشکارسازي 

د ماننـد اذان بـا حـی علـی خیـر      شعائر و مراسمات مخالف با شعائر اهل سنت اهتمـام ورزیدنـ  
 . 3العمل و مراسم روز دهم محرم که در آن روز حسین در کربالء شهید شده بود

فاطمیان به تحریک اهل سنت براي برپایی شعائر شیعی اکتفـا نکـرده بلکـه اهـل سـنت را      
ان شهای دادند تا مجبور شوند در مراسم می را اذیت و آزارها  آن کردند و می بدین کار مجبور

 با آنان مشارکت کنند. 

                                           
 59ص الدولة الفاطمية فی مرصدکتر جمال الدین سرور/ -1

 .148ص ءمقریزي: اتعاظ الحنفا -2

 .3/486اإلنشاء  عةالقلقشندي/صبح األعشی فی صنا -3
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ی و مـردم  هجـري جمـاعتی از مصـریان شـیع     363در دهم محرم سال «گوید:  می مقریزي
خوانی و گریه بر حسین بودند کـه شـروع کردنـد     مغرب در کاروان عزاداریشان مشغول نوحه

به حمله و ضرب و شتم هر کسی که در غم و اندوه و عزایشان شرکت نکرده بود که این کار 
 . 1»نجر به تعطیل بازارها و شورش برخی شدم

رسید او نیـز ماننـد پـدرش المعـز بـه       "العزیز"هجري به  365هنگامی که خالفت در سال 
ترویج مذهب شیعه مبادرت ورزید و بر قضات الزم کرد که حکمشان را مطابق مذهب شیعه 

سـنی کـه برخـی    کارمنـدان   صادر کننند و نیز مناصب مهـم را بـراي شـیعیان منحصـر کـرد و     
مناصب کوچک را داشتند مجبور کرد که طبق احکام مذهب اسماعیلی عمل کنند و هرگـاه  

شـد و ایـن    مـی  در مراعات آن کوتاهی کـرده از کـارش عـزل   ها  آن شد که یکی از می ثابت
 . 2بسیاري از کارمندان سنی را وادار کرد که به مذهب فاطمی بگروند

امور را به دست گرفت اقدام به صدور بسیاري از اوامر و  و هنگامی که حاکم بأمراهللا زمام
هجـري   395قوانین که قائم بر تعصب شدید نسبت به مـذهب فـاطمی بـود کـرد، او در سـال      

و هـا   نادستور به نوشتن دشنام و لعن صحابه بر روي دیوارهـاي مسـاجد و در بازارهـا و خیابـ    
 . 3مختلف مصر صادر کردهاي  ه شهررا براي مراعات این امر ب هایی درها داد و فرمان

هاي شیعی مشهور در دوره فاطمی وزیر خلیفه فاطمی المستنصـر بـود کـه بـدر      یکی از نام
کرد، او دشمنی و کینه با اهل سنت را آشکار  می شد و در مذهب شیعه غلو می الجمالی نامیده

ذان و امثال این امـور را  نموده و قوانین لعن صحابه و اضافه عبارت حی علی خیر العمل را به ا
 . 4تجدید کرد

                                           
  .)1/389( مقریزي: الخطط و اآلثار -1
 .198مقریزي: اتعاظ الحنفا ص -2
 .2/486مقریزي: الخطط و اآلثار  -3
 با تصرف. ) 5/120( النجوم الزاهرة فی أخبار ملوک مرص والقاهرةابوالمحاسن ابن تغزي بردي:  -4
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ل خالفت فاطمی براي نابودي اهل سنت و مذهبشـان، مـذهب اهـ   هاي  اما علی رغم تالش
 برخی از مصریان به مذهب فاطمی گرویدند. که  این رغم سنت نیروي خود را حفظ نمود علی

فرنگ بـه   تاریخ هیچ گزارش نکرده که خالفت فاطمی جنگ یا عملیاتی نظامی را بر ضد
بـا اهـل   هـا   آن کند کـه  می اسالم، به راه انداخته باشد بلکه تاریخ ثابتهاي  منظور تحکیم پایه

 بـر اهـل سـنت فشـار    هـا   آن اسالم سرجنگ داشته و با دشمنان اسالم در صلح و آشتی بودند،
در  کـه  را وادار به پذیرش تشیع کنند در حالیها  آن کردند تا می ها گسیل آوردند و ارتش می

 گرفتند.  می علیه اهل سنت کمکها  آن ازاي فرنگ در صلح و آشتی بودند وحتی از

 کردند:  مینگاري  نامهها  آن دست شدند و با هم 1با فرنگها  فاطمی

شان با فرنگ آنست که مقریزي در الخطط و اآلثـار   دستی و همها  از جمله خیانات فاطمی
و  - که وزارت العاضد فاطمی را بدست گرفـت  کند که صالح الدین ایوبی هنگامی می ذکر

-پنداشـت ایـن منصـب را بـه او داده بـود      مـی  خلیفه چون او را به خاطر کمی سنش ضـعیف 
سیطره صـالح الـدین بـر    که  این نفوذش در مصر زیاد شد و سلطه عاضد رو به ضعف نهاد، تا

اطمی هویدا شـد.  اهل قصر فاطمی سنگین شد و استبداد او در امر دولت و تضعیف خالفت ف
کردند و در آخـر  ها  در این هنگام درباریان از او به تنگ آمده و برایش نقشه کشیده و توطئه

را به مصر دعوت کنند تا وقتـی  ها  آن کرده ونگاري  نامه که با فرنگ به اتفاق تصمیم گرفتند

                                           
هـاي گذشـته بـر کشـورهاي اروپـایی       : سرزمین فرنگ لفظی است که عرب، بالد اإلفرنجنجـةفرنگ: الفر -1

یـر یافتـه لفـظ فرانـک     این لفظ شکل تغی. کردند واقع در شمال سرزمین شام تا اقیانوس اطلس، اطالق می
شـد و بعـدها    اطـالق مـی  ) شـود  که امـروزه فرانسـه نامیـده مـی    ( است که بر ساکنان واقع در شرق اندلس

بردنـد. هرچنـد امـروزه فرنـگ را همـان فرانسـه        ها این کلمه را براي تمام سـاکنان اروپـا بکـار مـی     عرب
ت تـرجیح دادم کـه همـان لفـظ     تـري داشـته اسـ    گویند اما از آنجـایی کـه در گذشـته کـاربرد وسـیع      می
 ) مترجم( را به کار برم."فرنگ"
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گیر کننـد و بـه   بیرون برود بقیـه یـاران او را در قـاهره دسـت    ها  آن که صالح الدین براي دیدار
 . 1فرنگیان بپیوندند تا با او جنگیده و کارش را تمام کنند

هجري محاصره کردند و ساکنان آن  565به مصر آمده و دمیاط را در سال ها  عمالً فرنگی
از سوي خشکی و دریا به امید ها  آن را تحت فشار گذاشته و افراد بسیاري را قتل عام کردند،

ترس سیطره مسلمین بر قدس به سوي مصر حرکت کردند و صالح تسلط بر کشور مصر و از 
نورالدین محمد که در دمشق بود نامه نوشت و از او تقاضـاي کمـک کـرد و او نیـز      الدین به

و اش  جواب مثبت داده و او را یاري کرد، صالح الدین لشـکري را بـه فرمانـدهی بـرادر زاده    
و خود مجبور شـد   الح و مهمات پشتیبانی کردشهاب الدین فرستاده و آن دو را با ساش  دایی

علیـه او توطئـه    توز سودانی، درباریان قصر فاطمی و لشکر کینهکه  این در قاهره بماند از ترس
 .  2کنند

کرده بودنـد نقـش   نگاري  نامهها  آن به لطف خداوند نیرنگ فرنگ و شیعیان فاطمی که با
از دمیـاط عقـب کشـیدند و ایـن     هـا   بر آب شد و این حمله با شکسـت روبـرو شـد و فرنگـی    

شـان دچـارش شـده بودنـد پریشـان      های هنگامی بود که به خاطر مشکالتی که براي تأمین نیرو
شان در مورد تعیین نـوع نقشـه هجـوم بـه شـهر اخـتالف       شده بودند و نیز میان فرماندهان خاطر

حمـود بـه سرزمینشـان    نان خبر رسیده بود کـه نورالـدین م  ه آب ،ها این درگرفته بود و عالوه بر
کشـته و   حمله کرده و به قلعه کرك و دیگر مناطقشان هجوم برده و شـماري از مردانشـان را  

 . 3را به غنیمت گرفته استشان اموال شان را به اسارت برده وبسیاري از زنان و کودکان
این چنین دائماً در هر خیانتی امت اسالم را میان دو سنگ آسیاب، بین دشـمن خـارجی و   

 دهند، بارالها! از خائنان انتقام بگیر حتی اگر از اهل سنت باشند.  می دشمن داخلی، قرار

 برخی از خیانات فاطمیان: 
                                           

 .2/2المقریزي: الخطط و اآلثار  -1

  .)12/260( البداية والنهايةابن کثیر:  -2

 و ما بعد آن.  147نورالدین و الصلیبیون ص/ ، حسن الحبشی) 12/260( البداية والنهاية -3
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و  "شـاور "در ایام عاضد ضعیف شد و امور کشور به دست وزیران افتـاد و  شان دولت وقتی
فـوذش را  با هم رقابت کردند، شاور بدین فکر افتاد کـه سـلطه خـود را محکـم و ن     "ضرغام"

گسترش دهد و براي این کار از نورالدین محمود کمک خواست؛ نـور الـدین بـه او کمـک     
کرد و وقتی عرصه برایش خالی شد به آنچه وعده داده بود وفا نکـرد بلکـه بـه املریـک شـاه      

نـور الـدین   کـه   ایـن  فرنگ در بیت المقدس نامه نوشت و از او تقاضاي کمک کرد و او را از
ن مصر مسلط شود ترساند، این بود که املریک به سرعت به او جواب مثبت محمود بر سرزمی

داده و لشکري را برایش به منظور حمله بـه نـور الـدین فرسـتاد کـه نـور الـدین را مجبـور بـه          
هجـري دوبـاره    562بازگشت به سوي شام نمود اما نور الدین به سرعت آماده شده و در سال

کـه در   کرده و از آنان کمک خواستنگاري  نامه ها فرنگیتالش کرد، شاور براي بار دوم با 
مبادا نور الدین بـر مصـر   که  این نتیجه آن لشکرهاي فرنگیان براي کمک به او آمدند از ترس

 دست یافته و آن را به بالد شام ضمیمه نموده و مرکزشان را در بیت المقدس تهدید کند. 
ملحق شـده در محلـی   ها  آن به ر ومصریانوقتی نظامیان فرنگی به مصر رسیدند لشکر شاو

با نورالدین روبرو شدند، پیروزي با لشکر نور الدین محمود بود، ) نزدیک إلمنیا( به نام البابین
و  سپس به سوي اسکندریه حرکت کردنـد، لشـکرهاي صـلیبی اسـکندریه را از سـوي دریـا،      

ه کـرده بودنـد و   بیـت المقـدس آن را از سـوي خشـکی محاصـر     هاي  ارتش شاور و وفرنگی
به اندازه کافی سرباز نداشت تا بتواند محاصـره  -که از فرماندهان نور الدین بود-صالح الدین

را بشکند براي همین از اسد الدین شیرکوه کمک خواست، اسدالدین به سرعت براي نجـات  
او حرکت کرد و طولی نکشید که فرنگ و شیعیان شـاور از صـالح الـدین تقاضـاي صـلح و      

سـرزمین مصـر را تـرك کننـد     هـا   فرنگـی کـه   ایـن  س کردند و صالح الدین بـا شـرط  آتش ب
 بس را پذیرفت.  آتش

اي را بستند کـه از   ترك نکردند بلکه با شاور معاهده اما فرنگیان با این صلح عمالً مصر را
 در قـاهره پایگـاهی نظـامی   « :گوید ایـن بـود کـه    می مهمترین مفاد آن همانطور که ابن واصل

باشد تـا نورالـدین محمـود از    ها  آن ش به دست سوارکارانهای باشند به طوریکه دروازه داشته
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امتناع ورزد و نیز دو طرف اتفاق کردند که سالیانه صـدهزار  ها  آن فرستادن لشکرش به سوي
 . 1»دینار از درآمد مصر به صلیبیان داده شود

هجـري   564دوبـاره در سـال   در این سال نگذشته بـود کـه   ها  زمان زیادي از رفتن فرنگی
 بازگشتند. 

فرنگ در سرزمین مصر طغیان کردند و این بـه خـاطر آن   «گوید:  می ابن کثیر در این باره
بود که شاور پایگاهی نظامی را در اختیار آنان قرار داده بود که از آن طریق گـروه گـروه بـر    

شـان را  وند و سـاکنان مسلمان ر آن مسلط نششدند و جایی نماند که ب می مسلطها  اموال و خانه
ایـن  هـا   شان در مصر ساکن شـدند، وقتـی فرنگـی   اکثر جنگجویانکه  این از آن بیرون نکنند تا

اي به همراه شاه عسقالن با لشکر بزرگی بـه سـوي مصـر     ار را شنیدند از هر سوراخ و سنبهاخب
و بقیـه را اسـیر    حرکت کردند و در ابتدا شهر بلبیس را گرفته و بسیاري از مـردمش را کشـته  

لشان را در آنجا گذاشته و آنجا را قرار گـاهی بـراي خـود    و در آن اطراق کرده و وسای کرده
شـهر را بـه    شاور وزیر به افرادش دسـتور داد کـه   .دند سپس به سوي قاهره حرکت کردندکر

و  آتش بکشند تا ساکنان آن بیرون بروند که در نتیجه آن اموال زیادي از مـردم از بـین رفـت   
مردمان بسیاري مردند و هرج و مرج شد و آتش پنجاه و چهار روز ادامه داشت، آنگاه عاضد 
فاطمی موي همسرانش را براي نورالدین فرستاد و گفت: به دادم برس و همسرانم را از دست 

نجات بده و قول داد که یک سوم خراج مصر را بـه او بدهـد، نورالـدین شـروع بـه      ها  فرنگی
 رد تا به سمت مصـر بـرود، وقتـی شـاور فهمیـد کـه لشـکر نورالـدین نزدیـک         تجهیز لشکر ک

دانیـد امـا عاضـد     مـی  شود به شاه فرانسه نامه نوشته و گفت: مودت و محبـت مـرا بـا خـود     می
عـذرخواهی کـرده و بـا    هـا   آن کند که شـهر را تسـلیم کنـیم، بـه ایـن ترتیـب از       نمی موافقت

هشتصـد هـزار از ایـن    ها  آن کرد و به طمع بازگشتصلح ها  آن پرداخت یک میلیون دینار با
با ترس از لشکر نورالدین و با طمـع بـه بازگشـت    ها  مبلغ را به سرعت برایشان فرستاد، فرنگی
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قـول داده بـود بـه مـردم     هـا   باز گشتند و شاور براي گرفتن طالیی که به فرنگی دوباره به آن،
 1»..فشار آورد.

چه بالهایی را بر سر مسلمین آورده اسـت؟، فرنـگ    روافض خبیثهاي  خیانت دیدید که
دهـد و امـوال بـالد و ثـروات آن را      مـی  کند و برایشان پایگاهی نظامی قرار می را وارد کشور

نمایـد و   مـی  کنـد و تخریـب   می سوزاند و ویران می غارت کرده و نوامیسشان را بر باد داده و
 کند.  می قسمتی از درآمد کشور را نیز حق خود

ها مکاتبه کرده و  در عراق نیست؟ با آمریکاییها  آن هاي ا این تا حد زیادي شبیه خیانتآی
شان را برپا کرده و مراکزشان را نیرومنـد کـرده و ثـروات     جنگیدند و پایگاهها  آن در صفوف

اهـل  ، بارالها! از خائنان انتقـام بگیـر حتـی اگـر از     جعوناه ريلإنا إنا هللا وإبالد را به یغما بردند، 
 سنت باشند.  

  فاطمیان:  هاي تگر از خیانیکی دی

هجري رخ داد وقتی که سپاهیان فرنگ بـه سـمت سـرزمین مصـر      562اتفاقی که در سال 
روي آوردند و این خبر به اسد الدین شیرکوه رسید از شاه نورالدین محمود براي حرکت بـه  

و اجـازه  ه او ایشان ب-تنفر بودو او به شدت از شاور وزیر فاطمی م-اجازه خواستها  آن سوي
 صالح الدین یوسف بن ایوب حرکت کرد. اش  داد، او همراه برادر زاده

 خبـر داده و ها  هنگامی که خبر رسیدن اسدالدین و سپاه همراه او به شاور رسید، به فرنگی
هزار سـوارکار هسـتند بـه اسـدالدین     که  این وها  آن از تمام جهات حرکت کردند، خبرها  آن

سید، او با امیران لشکرش مشورت کرد و همگی خواستار بازگشت شدند به جـز یـک امیـر    ر
ترسد نزد زنش در  می از قتل و اسارتهرکس  شد؛ او گفت می که شرف الدین برغش نامیده

کند و  نمی بنشیند و کسی که اموال مردم را خورده است کشورش را تسلیم دشمنشاش  خانه
 را راسـخ نمـود و  شان  عزم صالح الدین نیز گفت، خداونداش  زادههمانند این سخن را برادر 
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حرکت کردند و جنـگ بزرگـی درگرفـت، مسـلمین در ایـن جنـگ       ها  به سوي فرنگیها  آن
 . 1وهللا الحمد ..را شکست دادند.ها  آن را کشتند وها  شمار زیادي از فرنگی

 ین: همکاري با فرنگ براي بیرون کشیدن اسکندریه از دست صالح الد

اسدالدین شیرکوه وقتی بـه لطـف الهـی در جنـگ پیشـین علـی رغـم خیانـت خائنـان بـر           
پیروز شد تصمیم گرفت که اسکندریه را فتح نماید و در این کار موفق شد و بـرادر  ها  فرنگی

صالح الدین را بر آن نشاند سپس به سوي الصعید حرکت کرده و آن را بـه تصـرف   اش  زاده
م فاطمیان با فرنـگ اتفـاق کردنـد کـه اسـکندریه را بـه منظـور بیـرون         در آورد، در این هنگا

کشیدن آن از دست صالح الدین در اثناي غیاب اسدالدین شـیرکوه محاصـره کننـد، صـالح     
الدین به شدت مقاومت کرده اما از جهت مهمات و آذوقه بسیار تحت فشار قرار گرفت براي 

زیر شاور با او براي بازپس گیري اسکندریه بـا  همین اسدالدین شیرکوه به سوي آنان رفته و و
پرداخت پنجاه هزار دینار صلح کرد، اسد الـدین پـذیرفت و از آنجـا خـارج شـده و تحویـل       
مصریان داد و سپس به شام باز گشت و شـاور از درآمـد مصـر سـالیانه صـدهزار دینـار بـراي        

 . 2شندفرنگ مقرر کرده و پذیرفت که در قاهره پایگاهی نظامی داشته با

 خیانت طواشی متولی خالفت فاطمی در مصر: 

ه وقتی فرنگیان در سرزمین مصر سرکشی کردند و این زمانی بود که وزیر فاطمی شاور بـ 
از طریـق آن در همـه چیـز    هـا   آن نان اجازه داد که پایگاهی نظامی در قاهره داشـته باشـند و  آ

خلیفه فاطمی عاضد از نورالـدین  که  نای دخالت کرده و بر امور کشور و ملت سیطره یافتند تا
که خود فاطمیان بـدانان قـدرت   -محمود درخواست کرد که او و زنانش را از دست فرنگیان
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ها  آن کرده و با پرداخت اموال زیادي بانگاري  نامه نجات دهد و شاور با فرنگ -1داده بودند
صالح الدین اش  ر زادهصلح کرد و سپس لشکر نورالدین به رهبري اسدالدین شیرکوه و براد

 ه و حکومت سرزمین مصر بدست آنان افتاد. صر آمدبه م

در مصر نامـه بـه فرنـگ     فةاینجا بود که طواشی که متولی خالفت فاطمی بود از دار الخال

بـر، در   می را از آن بیرون کنند امـا نامـه  را وارد مصر کند تا سپاهیان مسلمان شاها  آن نوشته تا
روبرو شد که به او مشکوك شده و او را نـزد صـالح الـدین بـرد، صـالح      مسیر خود با فردي 

الدین نامه را از لباس او بیرون آورده و توطئه کشف شد، او دستور به قتل طواشی داد کـه در  
 حـدود پنجـاه هـزار نفـر بـود،     هـا   آن نتیجه آن خادمان سودانی قصر علیه او شوریدند و شمار

را شکسـت داده و  ها  آن ح الدین جنگ کردند و صالح الدینمیان دو قصر با سپاه صالها  آن
 . 2از قاهره بیرون کرد و شماري از آنان را کشت

 : 3معز فاطمی و امام ابوبکر نابلسی

شیعه علی رغم آنچه که برخی از رهبران و حکامشان تظاهر به ورع و درستکاري و دفـاع  
 نمایند. می از مظلوم

 شـوند  مـی  حقائق هویدا شده و نیرنگ بازان دروغگو رسوا در بسیاري اوقات کهها  آن اما
مؤمنین هیچ رحم و عطوفتی نداشته و نه رابطه ایمانی و نـه رابطـی خویشـاوندي را در    در باره 

 کنند.  می حق آنان رعایت
 در قبال علماي اهل سنت است. ها  آن و شدیدترین رفتار

کـرد و بـه    مـی  عاي طرفداري از مظلوماد ..«.گوید:  می ابن کثیر در شرح حال معز فاطمی
آنان به امت رحمت نـازل کـرده   به وسیله  کرد که اهللا تعالی می نسب خود افتخار کرده و ادعا
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را به تـن کـرده بـود و همـانطور کـه      گري  رافضی اما با این حال در ظاهر و باطن لباس ،است
اسـت و اهـل   گـري   یرافضـ  کفر محض است و اعتقادشـان شان مذهب گوید: می قاضی باقالنی

کند و با او دوستی ورزد همین حکم را اش  که از او اطاعت کرده و یاريهرکس  دولت او و
 رو کند.  را زشتها  آن دارد، خدا او و

ت آن زاهد عابد متقی و با ورع و ناسک را نزد او آوردند، معز به او گفـ  "ابوبکر نابلسی"
ن ده تیر داشته باشم نه تاي آن را بـه سـوي روم   اي که اگر م که به من خبر رسیده که تو گفته

 کنم؟ می پرتاب-یعنی فاطمیان-پرتاب کرده و آن تیر دیگر را به سوي مصریان
ه او ام، معز گمان کرد که او از سخنش برگشته است، پس بـ  نابلسی گفت: من چنین نگفته

وي شما پرتاب کنیم و ام که باید نه تیر را به س اي؟ نابلسی گفت: من گفته گفت: چگونه گفته
دهمی را به سوي آنان پرتاب کنیم، معز گفت: چرا؟ گفت: چون شما دین امت را تغییـر داده  

ایـد کـه از آن شـما     ا خاموش نموده و ادعاي چیزي کـرده و صالحان را کشته و نور الوهیت ر
 نیست. 

شدیدا بـا شـالق    معز فرمان داد که در روز اول او را در شهر بگردانند و در روز دوم او را
زده و زخمی کنند و سپس روز سـوم دسـتور داد کـه زنـده زنـده پوسـت او را بکننـد و او را        
سلّاخی کنند، براي این کار یک یهودي را آوردنـد و او شـروع بـه کنـدن پوسـت او کـرد و       

من دلم به حالش سوخت بـراي  «گوید:  می کردند، یهودي می ایشان در آن حال قرآن تالوت
خداوند او را رحمت کنـد،  ». ی به قلبش رسیدم چاقو را به داخل فرو کردم تا بمیردهمین وقت

 . 1»به او لقب شهید دادند و بنو الشهید در نابلس تا به امروز به او منسب هستند
 ،چه گرامیست استقامت بر راه حق و چه زیباست زندگی بر راه سنت و مـرگ در راه آن 

 مـا از کـار ایـن رافضـی خبیـث قبحـه اهللا تعجـب        .که پوسـت از گوشـت جـدا شـود    چند  هر
اسم نابلسی ابوبکر باشد همین در برانگیختن احساسات ایـن  که  این کنیم چرا که به مجرد نمی
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را دوست دارد متنفـر   رافضی خبیث کافی است زیرا او از ابوبکر و هر آن کس که ابوبکر
 است. 

 ت فاطمی: نهایت دولدر باره  و توضیحاتیها  تأمالت و عبرت

برخی از مردم جلوي برخی دیگر را بگیـرد و  به وسیله  سنت الهی در خلقش این است که
 شد اما اهللا تعالی بر جهانیان لطف دارد.  می اگر این نبود زمین به خرابی کشیده

سال حکومت کـرد امـا امـروز دیگـر نیسـتند انگـار کـه هرگـز          280دولت فاطمی حدود 

بود و اسـمش عبیـد و    سلميةان مهدي نام داشت که آهنگري از شهر اولین پادشاهش اند. نبوده

یهودي بود، او به بالد مغرب رفته و خود را عبداهللا نامید و ادعا کرد کـه یـک علـوي فـاطمی     
 شریف است و ادعا کرد که مهدي است. 

 اودر بـاره   و آخرین شاهشان عاضد بـن یوسـف بـن مستنصـر بـن حـاکم بـود، ابـن کثیـر         
را داشت تمام اهل سنت اش  سیرت مذمومی داشت و شیعه خبیثی بود، اگر توانایی«گوید:  می

 . »..کرد. می را قتل عام
مرد و حکومت فاطمیان منقرض شد مردم شادمان شده و عمـاد کاتـب    عاضدهنگامی که 

 چنین سرود:
ـــــــــويف  ـــــــــام ت ـــــــــدعی ف ـــــــــد ال  العاض

ـــــــدا ـــــــی وغ ـــــــا انقض ـــــــ فرعوهن  وعرص

ــــل ــــد دخ ــــواة وق ــــرة الغ ــــت مج ــــد طفئ  ق

ـــــــي امـــــــا  ال غـــــــدا مشـــــــعر شـــــــار بن

 د منتظــــــــراوبـــــــات داعـــــــی التوحيـــــــ

ــــــــــاهلون يف ــــــــــس اجل ــــــــــم وارتك  ظل

 اوعـــــــــــــاد باملستيضـــــــــــــء معتليـــــــــــــ

ــــــي ــــــة الت ــــــدت الدول ــــــطهدت أعي  اض

ـــــــــ  ـــــــــة بمص ـــــــــتح ذو بدع ـــــــــامـيف  ر ف

ـــــــــــتحكام ـــــــــــور م ـــــــــــفها يف األم  يوس

 كـــــــــل مـــــــــا اضـــــــــطرما ن الشــــــــــرك

 اكتـــــــــتامعبـــــــــاس حقـــــــــا والباطـــــــــل 

ـــــــــتقام ـــــــــک من ـــــــــاة الرش ـــــــــن دع  وم

 ملــــــــــــــا أضــــــــــــــاءت منــــــــــــــابرالعلام

 نــــــاء حــــــق بعــــــد مــــــا كــــــان منهــــــدما

 وانترصــــــــــالدين بعــــــــــدما اهتضــــــــــام
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 ســـــالم مـــــن جلـــــلواهتـــــز عطـــــف الإل

ــــــ ــــــاـواستب ــــــدی فرح ــــــه اهل  رشت أوج
 

 وافــــــــرت ثغــــــــر اإلســــــــالم وابتســـــــــام

 فليقـــــــــرع الكفــــــــــر ســـــــــنته نــــــــــدما
 

دوره فرعون  گذاري در مصر نخواهد بود، و عاضد شیاد مرد و دیگر بدعت ترجمه شعر:
فرمایی خواهد کرد، آتش گمراهی خاموش شد  مور آن حکمآن تمام شد و فردا یوسفش بر ا

و شرك در آن مقهور گشت، کار اصالح به هم پیوسته و رشته راسـتی مـنظم شـد، فـردا کـه      
شوند و دعوتگر توحید منتظر اسـت و   می گردهمایی شد بنی عباس آشکار شده و باطل پنهان

فتند آنگاه کـه منـابر علمـاء روشـن     گیرد، جاهالن در تاریکی فرو ر می از داعیان شرك انتقام
شد و بناي حق بعد از آنکه ویران بود دوباره سرافراز و پرتوافشان شد، دولتی کـه در معـرض   
جور و ستم بود دوباره بازگشت و دین بعد از آنکه شکست خـورده بـود پیـروز شـد، پـرچم      

و کفـر بایـد بـا     اسالم به اهتزاز درآمد و مرزهاي اسالم حفظ شد، صاحبان هدایت شاد شدند
 .  1پشیمانی نابود شود

گیرتــرین و  فاطمیــان از ثروتمنــدترین خلفــا بودنــد و در عــین حــال از بــدترین و ســخت «
و منکرات رواج پیدا کرده ها  بدعت ها آن ترین و بدرفتارترین شاهان بودند، در حکومت ظالم

و هـا   زمین شام نصـرانی و اهل فساد زیاد شدند و صالحان و عالمان و عابدان کم شده و در سر
شام غلبـه یافتنـد تـا جـایی     زیاد شدند و فرنگیان بر تمام سواحل ) حشیشیه( و معتادانها  درزي
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که قدس، نابلس، عجلون، غور، بلد غزه، عسقالن، کرك، الشـوبک، طبریـه، بانیـاس، صـور،     
س و إیـا  یعنـی  أنطاکیه و تمام مناطق اطراف آن تـا بـالد   عکا، صیدا، بیروت، صفد، طرابلس،

و هـا   دیگر شهر دست یافتند. ورا و الرها و رأس العین  ندبالد آمد سیس را تصرف کرده و به
کردنـد کـه   هـا   و بسیار از مسلمین و قبائلشان را قتل عام کردند و نسـل کشـی   مناطق مسلمین،

ابـل  داند و زنان و کودکان مسلمین را به یغما بردند به تعدادي که ق می فقط خدا تعدادشان را
یی بودنـد کـه   هـا  شهرها و سـرزمین ها  این اي که قابل وصف نیست، شمارش نیستند و به گونه

کردند کـه   غارت قدر از اموال مسلمین آنها  آن اسالم شده بود، صحابه فتح کرده و سرزمین
از بـین رفـت و منقـرض    -فاطمیـان -و هنگامی که سلسـله آنهـا   .قابل شمارش و وصف نیست

را به لطف و احسان و رحمـت و قـدرت خـویش بـه     ها  سرزمین تمامی اینشدند اهللا عزو جل 
  .»1مسلمین بازگرداند

خـورد و بـراي از    نمـی  هر خائنی این چنین سرنوشتی دارد ؛ بـر هـالك آن کسـی تأسـف    
شود بلکه هالکت او موجـب آسـایش مـردم و نـابودي او      نمی دست دادن آن احدي غمگین

 موجب امنیت و آرامش شهرها است. 
 کـه انـد   کذب نسب فاطمیون کتاب نوشته و ثابت کردهدر باره  تنی چند از علماي گذشته

اند  نداشتهها  آن اي با و کوچکترین رابطهاند  مدعیان کاذب بوده و از نسل اهل بیت نبودهها  آن
کـه یـک یهـودي آهنگـر در سـلمیه      اند  سعید است بودهاش  و بلکه از نسل عبید که نام اصلی

  مغرب بود.
کشف ما کان علیه بنو عبید مـن  "ابوشامه مورخ صاحب کتاب الروضتین کتابی را با عنوان

کشـف االسـرار و   "نوشت و امام بـاقالنی کتـابی بـا عنـوان     "الکفر و الکذب و المکر و الکید
شان را بیان نمود و های را رسوا کرده و افتضاحات و زشتیها  آن نوشته و در آن "هتک األستار
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قـومی هسـتند کـه    هـا   آن« :گفته است این است کهها  آن در باره نانی که باقالنیاز جمله سخ
 . 1»کند اما در باطن کافر محض هستند میگري  رافضی تظاهر به

 سراید: می یکی از شاعران در مدح بنی ایوب که حکومت فاطمی را از بین بردند چه زیبا
ـــــي ـــــن بن ـــــدتم م ـــــن أب ـــــر م ـــــة الكف  دول

ــــ ــــة جم ــــيعة باطني ــــة ش ــــونوس يزنادق  رس

 عاكفـــــــــــــروا يظهـــــــــــــرون تشـــــــــــــي
 

ـــ  ـــي عبي ـــبن ـــلـد بم ـــو الفض ـــذا ه  رص أن ه

  هلــــــــم أصـــــــــلومــــــــا يف الصــــــــاحلني

 ســـــــرتوا ســــــــابور عمهـــــــم اجلهــــــــللي
 

ترجمه شعر: دولت کفري را که بنی عبید در مصر بنا نهاده بودند نابود کردید، این است 
هیچ ریشه ها  آن د وکردن می شیعه و باطنی و مجوس بودند و این را پنهان زندیقانی فضیلت،

کردند تا جهل خود را پنهان  می اي در صالحین نداشتند، کفر را پنهان کرده و به تشیع تظاهر
 . 2کنند

خدا را شکر و سپاس که کشور مصر از یک سرزمین شیعه به سرزمین سـنت تبـدیل شـد،    
درجات بهشـت   اهللا تعالی صالح الدین و مردان او را که اهل سنت را یاري دادند در باالترین

خبیث حفظ کـرده و آن را مهـد سـنت و حـدیث     گري  رافضی قرار دهد. اهللا تعالی مصر را از
قرار دهد و هر ابري را از آسمانش کنار زند و از مردانش کسانی را براي دینش مهیا کند که 

 باالترین درجات همت را داشته باشند. 

                                           
  .)11/346( منبع قبلی -1
  .)12/268( منبع قبلی -2



 :مبحث ششم
 خیانت قرامطه

رسد و اولـین بـار در سـال     می نسبشان به اسماعیل بن جعفر صادق کنند که می قرامطه ادعا
 . 1هجري در دوره خلیفه عباسی المعتضد احمد بن الموفق طلحه ظهور کردند 278

قرمطیان مناطق اإلحساء و بحرین و عمان و بالد شام را به زیر تصـرف در آورده و تـالش   
هجـري   466تـا سـال   هـا   آن مـت کردند مصر را نیز تصرف کنند اما شکست خوردند و حکو

عبیداهللا بن علی محمد عبد القیسی به کمـک ملـک شـاه سـلجوقی ایـن      که  این ادامه داشت تا
 . 2سلسله را نابود کرد

قرمطیان شروع به مقابله با دولت عباسی کرده و تـالش کردنـد کـه آن را از بـین ببرنـد و      
خیانت همراه بود و گاه چنان خلفاي  هاي زیادي را علیه آن به راه انداختند که گاهی با جنگ
هـا   آن را محاصره کرده و تحت فشار قرار دادند که -که به شدت ضعیف شده بودند-عباسی

یعنـی حـرم مکـی دسـت درازي     ها  نااي عملی نداشتند، قرامطه حتی به مقدس ترین مک سلطه
خلفـا را تضـعیف   کرده و حجر األسود را از کعبه به سرقت نموده و به سرزمین خود بردنـد و  

که در خالفت الراضی باهللا محمد ابن مقتـدر عباسـی، روم بـر بیشـتر مرزهـاي       طوري هکردند ب
اسالمی مسلط شد و سپاهیان المعز لدین اهللا أبی تمیم فاطمی وارد مصر شده و دعوت عباسـیه  

 . 3از مصر و شام منقطع شد
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 قرمطیان: هاي  از خیانت

گشتند حمله کـرده   می عد از اداي مناسک از مکه بازهجري به حجاجی که ب 294در سال 
به شدت جنگیده و مقاومت کردند، قرمطیان وقتی مقاومت ها  آن و وقتی به قافله اول رسیدند

قافله را دیدند گفتند: آیا نائب سـلطان در میـان شماسـت؟حجاج گفتنـد: چنـین کسـی بـا مـا         
هـا   آن حجـاج آرام شـده و بـه سـخن    نیست، قرمطیان گفتند: پس ما را با شـما کـاري نیسـت.    

را غـافلگیر کـرده و و همگیشـان را تـا     هـا   آن اطمینان کرده و به راه خود رفتند، امـا قرمطیـان  
 آخرین نفر کشتند. 

حجاج را یکی به یکی تعقیب کرده و تمامیشان را تا آخرین نفر قتل عام کردند هاي  قافله
ند و به سوي حاجیانی که فرار کرده بودنـد  اي روي هم جمع کرد و کشته شدگان را مانند تپه

نان دادند اما هنگامی که حاجیـان طبـق امـان نامـه برگشـتند      ه آکسانی را فرستاده و امان نامه ب
آب هـا   آن گشتند و بـه  می زنان قرامطه نیز میان مقتوالن شان را قتل عام کردند، قرامطه همگی

فهمیدند که زنـده   می کرد می قاضاي آبسخن گفته و تها  آن که ازهرکس  دادند و می نشان
کشتند، گفته شده که تعداد کشته شدگان در این حادثه بـه بیسـت هـزار نفـر      می است و او را

آب را ویران کـرده  هاي  اکتفا نکرده بلکه در مسیر حجاج چاهها  آن رسید و قرامطه به کشتن
کـه از حجـاج بـه غـارت      کردنـد و امـوالی   می را با مردار و خاك و سنگ فاسدها  آن و آب

 . 1بردند به دو میلیون دینار رسید

 خیانتی دیگر از قرامطه: 

هجري ابوطاهر شیعی قرمطی بـه همـراه لشـکر عظیمـی حرکـت کـرد تـا بـا          312در سال 
اي کـه بیشـتر حجـاج را بـا خـود       در هنگام بازگشت از مکه روبرو شود، ابتدا به قافلـه  حجاج
را غـارت  هـا   آن زیادي از اهل بغداد وجـود داشـت،   فله شمارشد و در این قاور  حمله داشت

 شـده و ور  حملـه  نیـز هـا   آن اي نداشت، قرمطیـان بـه   کرد، خبر به باقی حاجیان رسید اما فائده
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و امـوال و زنـان و کودکـان خواسـتند بـه      ها  را کشتند و حیواناتشان و هر چه که از کاالها  آن
شـتند و بـاقی را در بیابـان رهـا کردنـد کـه اکثرشـان از        یغما بردند و تا آنجـا کـه توانسـتند ک   

مقتوالن و هاي  گرسنگی و تشنگی زیر گرماي خورشید مردند، بغداد دگرگون شد و خانواده
مسـلمین را در راه مکـه    "ابوطـاهر "کردند که قرمطی کوچـک   می اسیران جمع شده و فریاد

داد کشـت، صـحنه زشـت و    مسـلمین را در بغـ   "ابـن فـرات  "قتل عام کرد و قرمطـی بـزرگ   
را سـیاه پـوش   هـا   وحشتناکی بود، مردم از شدت خشم روز جمعه منابر را شکستند و محـراب 

کردند، ابن فرات وزیر رافضی قرمطی نزد المقتدر خلیفه عباسی آمد تا از او مشورت بگیـرد،  
ورت گویی کـه چـه کـار کنـیم و مشـ      می زبان مقتدر علیه ابن فرات باز شد و بدو گفت: اآلن

ارکان حکومت را متزلزل کرده و آن را در معرض نابودي قـرار دادي  که  این چیست؟ بعد از
کـردي و مـردان   نگاري  نامه و به سوي هر دشمنی که قدرت گرفت تمایل کردي و دوستی و

حکومتم را که شمیر دولتم بودند از من دور کردي و به زندان افکندي، حال چه کسـی بایـد   
 غیـر از تـو مـردم را تسـلیم قرمطـی کـرده اسـت، شـمایی کـه تشـیع و           دفاع کند؟ چـه کسـی  

میانتان اتحاد برقرار کرده است. و هنگـامی کـه المقتـدر خلیفـه بـه سـوي کوفـه        گري  رافضی
حرکت کرد تا قرامطه را مالقات کند، محسن پسر ابن فرات شیعی تمام زندانیان مصادره شده 

ور اموالی را گرفته بود و به مقتدر نرسانده بود و ترسید به زها  آن خود را به قتل رساند زیرا از
 . 1که او را نزد خلیفه رسوا کنند

بینـی کـه    می به این ترتیب خیانت رافضیان خبیث را با مهمانان اهللا و حجاج بیت اهللا الحرام
را گرسنه و تشنه کشـتند  ها  آن چگونه کشتند و غارت کردند و به نوامیسشان تجاوز کردند و

بیه همین اسـت خیانـت ایرانیـان در حادثـه بمـب گـذاري در حـرم مکـی در اثنـاي اداي          و ش
 مناسک که چند سال پیش رخ داد. 

حرمتی براي مکه و وحتی کعبـه قائـل نیسـتند و    ها  آن و علت این اعمال جز این نیست که
 ت. و بارگاه حسینی بهتر از کعبه اس در نظر آنان سرزمین کربالء بهتر از سرزمین مکه،
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 و این هم برخی از اقوالشان در این باره از کتب خودشان: 

 مكتبـةتوزیـع  ( 370آیت عظمایشان محمد حسینی شیرازي در کتـاب الفقـه و العقائـد ص   

شود که سـرزمین کـربالء از سـرزمین مکـه      می گفته« :شود که می سؤال) کویت-جنان القدیر
 رم بهتر است، آیا این صحیح است؟افضل است و سجده بر تربت حسینی از سجده بر زمین ح

 ». گوید: بله می شیرازي در جواب
 شان سـید العباسـی الحسـینی الکاشـانی در کتـاب مصـابیح الجنـان        و عالمه و این هم آیت

باز  "افضلیت کربالء بر سائر مناطق"بابی را با عنوان) دار الفقه ایران 59چاپ شماره  360ص(
باید گفت که سـرزمین   کربالء بر دیگر مناطق حتی کعبه،افضلیت در باره «گوید:  می کرده و

ترین مکان زمین است، در نصوص وارده بیشترین مزیت و شرف به کربال داده  کربالء مقدس
شده است و صفاتی چون سرزمین مقدس الهی و سرزمین متواضع و خاضع الهـی و سـرزمین   

ین مزایا و امثـال آن کـه بـراي    اهللا که در خاك آن شفا است بدان داده شده است، مجموعه ا
 . 1اي زمین حتی کعبه وجود ندارد کربال وارد شده است براي هیچ نقطه

روند حرمتی ندارند چون در نظر آنان  می کسانی که براي حج کعبهها  آن همچنین در نظر
 داننند:  می زیارت قبر حسین بهتر از حج است و آن را معادل یک حج

-چـاپ دار السـرور  ( وشته ابو القاسم جعفـر ابـن محمـد شـیعی    در کتاب کامل الزیارات ن
 ابواب کاملی را به این مسئله اختصاص داده است: ) 1997بیروت 
 معادل یک عمره است.  : زیارت حسین63باب
 معادل یک حج است.  : زیارت حسین64باب
 معادل یک حج و عمره است.  : زیارت حسین65باب
 است.  ادل زیارت قبر رسول اهللا: زیارت حسین و ائمه مع60باب
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را زیارت کند مانند آن است کـه اهللا را در عرشـش زیـارت     : کسی که حسین59باب
 . 1نموده است

 مروري سریع بر خیانات شیعیان قرمطی در تاریخ: 

 و الکامـل فـی التـاریخ ورق    يـةو النهـا  يـةصفحات تاریخ را به سـرعت از دو کتـاب البـدا   

 شـان در زمـین و تعقیـب اهـل سـنت و خـروج علیـه        گـري  و ویرانها  آن زنیم و به خیانات می
 کنیم:  می یعنی دولت عباسی که نماینده اهل سنت بود اشاراتیشان دولت
هجري ابوطاهر قرمطی به سوي بصـره رفـت و همـراه هـزار و هفتصـد مـرد        311در سال «

یابـان فـرار کردنـد و    جنگی شب هنگام وارد آن شد و شروع به کشتن مردم کردند، مردم به ب
ده روز با قرامطه جنگیدند اما قرامطه بر آنان غلبه کـرده و شـمار بسـیاري از آنـان را کشـتند،      

انداختند و بیشترشان غرق شـدند و ابوطـاهر هفـده روز در بصـره      می مردم خود را به رودخانه
د جمع کرده و با اقامت گزید و آن چه که توانست از اموال و کاال و زنان و کودکان را با خو

 . 2»خود برد
هجري ابوطاهر قرمطی وارد کوفه شد. جعفر بن ورقاء الشیبانی بـه مقابلـه او    312در سال «

 ر مناطق برایش آمد اما قرمطیان بر او غلبـه کردنـد و  یاز ساهایی  کمک رفت و با او جنگید و
ابوطـاهر شـش روز در    را تا دروازه کوفه دنبال کردند و سپاه خلیفه نیز شکست خـورد. ها  آن

 خـارج شـده و در میـان لشـکر بـه صـبح      ها  شب شد و می آنجا اقامت گزید، روزها وارد شهر
 . 3»با خود برد ...رسایند و تا آنجا که توانایی داشت از اموال و لباس و پارچه و می

هجري قرامطه باز به سوي کوفه حرکت کردند و تعدادشان هـزار و پانصـد    315در سال «
و خلیفه عباسی لشکر پرشماري را که غیـر  اند  ود و گفته شده که هزار و هفتصد نفر بودهنفر ب
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در واسـط و  هـا   آن از نوجوانان حدود شش هزار نفر بودند براي مقابله با آنان فرسـتاد و میـان  
شـمار  کـه   ایـن  کـرد تـا   می رخ داد و گاهی این لشکر و گاهی آن لشکر غلبههایی  جنگ انبار

کر خلیفه کشته شده و شکست خوردند. مردم از قرامطه دچـار وحشـت شـدند و    زیادي از لش
 . 1»از شهر بیرون رفتندشان اموال روند با می وقتی مردم بغداد شنیدند که قرامطه به سوي آنان

شـده و   حبـةهجري ابوطاهر قرمطی در زمین فسـاد بـه پـا کـرد، او وارد الـر      316در سال «

نــان امــان داد و ه آل قرقیســیا از او امــان خواســتند و او بــشــماري از مــردم آن را کشــت، اهــ
 را کشـت تـا  ها  آن خود را به سوي اعراب اطراف آن فرستاد و شمار زیادي ازهاي  گروهک

کردند و بر مردم العراب خراج وضع کرد کـه   می شنیدند فرار می مردم وقتی اسمش راکه  این
بیاورند و در موصل و سـنجار و نـواحی   -قرامطهمقر -در برابر هر نفر دو دینار هر سال به هجر

و  .ود و کشـت و اسـیر کـرد و غـارت نمـود     را ویران نمـ ها  سرزمین آن فساد به پا کرده و آن
کنند و به خاطر ضعف خلیفـه   می هنگامی که علی بن عیسی دید که قرامطه در بالد اسالم چه

 . 2»...و خود را برکنار نمود.را بگیرد استعفا داده ها  آن و ارتش او کسی نیست که جلوي
در  هجري قرامطه در روز ترویه به سوي مکه حرکـت کردنـد و بـه حجـاج     317در سال «

 شده و تعداد زیادي ازور  حمله داخل و اطراف مکه و در مسجد الحرام و در داخل خانه کعبه
لی کـه مـردم در   را قتل عام کردند و امیرشان ابوطاهر لعنه اهللا بر در کعبه نشست در حـا ها  آن

شدند و شمشیرهاي سپاهیانش حجاج بیت اهللا را درمسجد الحرام و در ماه  می اطراف او کشته
هاي  زدند، حجاج فرار کرده و از پرده می حرام و در روز ترویه که از اشرف ایام است گردن

ده کعبه را گرفتند اما این کار نیز برایشان فایده اي نداشت بلکه در همان حالی که پر می کعبه
و هنگامی که قرمطی ملعون کارش را تمام کرد و هربالیی را بر  .شدند می گرفته بودند کشته

اش  سر حجاج آورد دستور داد که چاه زمزم را با انداختن کشتگان در آن و ویران کردن قبـه 
یم کثیف کنند و دستور داد که پرده کعبـه را از آن بکننـد و آن را میـان یـارانش پـاره و تقسـ      
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کرد. سپس به یکی از افرادش دستور داد که حجر االسود را از جـایش بکنـد، در آن هنگـام    
اي که در دستش داشت او را زد و گفت: کجایند پرنـدگان   مردي به سمت او آمد، او با وزنه

 دار؟ نشانهاي  کجایند سنگ ابابیل؟
ن را با خود بردند سپس حجر االسود را از جایش کنده و هنگام بازگشت به سرزمینشان آ

نـا إنـا هللا وإهجـري آن را بازگرداندنـد،    339در سالکه  این و بیست و دو سال نزد آنان ماند تا

 . 1»ه راجعونيلإ
بعد از این مرور سریع در جستجوي خیانات شیعیان قرمطـی در دوره زمـانی کـه بیشـتر از     

 شود:  نمی شش سال
 ر مسلمین چگونه بوده است؟در دیاها  آن آیا دیدي که خیانت و ویرانگري

 کرد؟ می میان مردم رعب و وحشت ایجادها  آن دیدي که چگونه نام
دیدید که با حجاج بیت اهللا الحرام چه کردند؟ کاري که اهل جاهلیت نخستین نیز نکـرده  

کرد که  نمی دید جرأت می بودند، همان کسانی که اگر فردي از آنان قاتل پدرش را در حرم
به پرده کعبه درآویزد و به خانـه خـدا   که  این غالفش بیرون کشد چه برسد به شمشیرش را از

 پناه برد. 
حاضـر بـه انجـام    -فیل ها-اعمالی که ابرهه نصرانی نیز نتوانست بکند و حیوانات زبان بسته

راند رویگـردان   می ها را به نیت بد به سوي خانه کعبه که هرگاه ابرهه فیل آن نشدند به طوري
 . ه راجعونيلإنا إنا هللا وإکردند،  می ارشده و فر

کـنم تـا    می و براي آنکه خطر خیانت شیعه را دریابی حادثه بزرگ و مهمی را برایت ذکر
بـا اهـل سـنت    ها  آن کنند بلکه دشمنی و جنگ نمی برایت روشن شود که شیعه با کفار جهاد

ه آن جـرأت یـافتن   شـوند کـه نتیجـ    مـی  همدسـت هـا   آن جنگند و علیه می است، با اهل سنت
در همان سالی کـه قرامطـه   «دشمنان اسالم بر مسلمین و دیارشان است، آن حادثه چنین است: 

هجري که شرح آن  315ویرانگري کرده و علیه خالفت عباسی شورش کردند یعنی در سال 
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گذشت، رومیان به سوي دیار مسلمین آمده و وارد شهري به نام سمیساط شدند و مردمش را 
 . 1»و همه اموال آن را به یغما بردند و در تمام اوقات نماز ناقوس نواختندکشته 

 دارند؟ اي با اهل بیت رسول اهللا آیا این قوم هیچ رابطه
به اهللا سوگند، کفاري زندیق هستند که لباس اسالم را به تن کرده و زیر پوشـش آن  ها  آن

 در حق اسالم و مسلمین روا داشتند. ا ه پنهان شده و شعار حب اهل بیت را بلند کرده و جنایت
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 :بحث هفتمم
 خیانات آل بویه

شوند، کنیه بویه ابو شجاع  می شد منتسب می که به او بویه گفته 1بویه به مردي از دیلم آل

و ابـوعلی حسـن بـا لقـب رکـن       لةبوده و سه فرزند به اسامی ابوالحسن علی با لقب عماد الدو

داشت و این سه فرماندهانی در ارتش ابـن کـالی    لةقب معز الدوو ابوالحسین احمد با ل لةالدو

صاحب اقلیم دیلم در آن وقت بودند، ابن کالی بـر خالفـت عباسـی خـروج کـرده بـود و بـر        
سـیطره یافتـه بـود، او بنـی بویـه را گرامـی        ..چندین منطقه مانند اصفهان و ارجان و شـیراز و. 

شد، خلیفه وقت یعنی  می آن به دست آنان اداره داشت تا جایی که امور دیلم و مناطق اطراف

 مقلـةالراضی باهللا محمد بن المقتدر عباسی وزیري شیعی به نـام ابـوعلی محمـد بـن علـی بـن       

داشت، این وزیر مشغول طراحی و توطئه به منظور از بین بردن خلیفه عباسی و قدرت دادن به 
را براي تصرف ها  آن کرده و طمعنگاري  مهنا بنی بویه شیعه بود، او براي این منظور با بویگان

معـز  کـه   ایـن  کـرد تـا   می برمی انگیخت و ضعف خلیفه را برایشان توصیف فةبغداد دار الخال

هجري بر آن مسلط شد، در آن روز وزیر ابوعلی  334بن بویه به بغداد آمده و در سال  لةالدو

از بین برده و به دیلم تحویـل   من بودم که دولت بنی عباس را«گفت:  مقلـةمحمد بن علی بن 

را بـراي بدسـت   هـا   آن دادم چون من بودم که با دیلم هنگام رفتنم به اصفهان مکاتبه کـرده و 
 ام و مــن امــروز ثمــره آن را در زنــدگی آوردن تخــت پادشــاهی در بغــداد بــه طمــع افکنــدم 

 ». چینم می

را  فـةمیـان دار الخـال  بغداد را بدست گرفـت خلیفـه را خلـع کـرده و دیل     لةوقتی معز الدو

 فضل بن مقتدر عباسی را به خالفت منصوب کـرده  لةچپاول کرده و هیچ نگذاشتند، معز الدو

و هیچ امر و نهی و مشورتی را در اختیار او ننهاد و حتی به او اختیـار تعیـین وزیـر نـداد بلکـه      
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را در  و خـود اداره امـور   -بـن بویـه   لـةیعنی در دست معـز الـدو  -وزارت بدست خودش ماند

دست داشت و وزیر خودش بود، او بنی عباس را سرزنش کـرد کـه چـرا خالفـت را غصـب      

ابطال دعـوت بنـی عبـاس و     لةو منظور معز الدواند  کرده وآن را از دست مستحقان آن ربوده

برپایی دعوت معز لدین اهللا فاطمی بود. او نائبان خود را فرسـتاده و عـراق را در دسـت خـود     
 . 1»نماند ل شخصی خودشیجز وسا لیفهیز در دست خگرفتند و هیچ چ

رها در روز دهـم محـرم دادنـد و خریـد و     اهجري بوییان دستور به تعطیل باز 352در سال 
آویـزان کردنـد و   هـا   آنه فروش را تعطیل کرده و در بازارها گنبدها نصب کردند و پشمینه ب

زدند و براي حسـین   می و صورت خودزنان با موهاي پراکنده بیرون آمده و در بازارها بر سر 
بن علی عزاداري به پا شد و این جریان در تمام طول حکومت دیلمیان در بغداد ادامه داشت، 
حکومتی که حدود صد و سه سال ادامه داشت و این کار را جعفریـه امامیـه اثنـی عشـریه بـه      

و ها  آن شیعه و قدرتعنوان مراسمی دینی تقلید کردند، اهل سنت نتوانست با توجه به کثرت 

عید و جشنی را به نام  لـةدستی حکومت با آنان جلوي این کار را بگیرد. همچنین معز الدو هم

 دسـتور بـه تـزیین بغـداد داد و فرمـان داد کـه       حلجـةو در روز دهم ذي ا د غدیر ابداع کردعی

بدمنـد و بـر سـر در    هـا   بازارها در شب نیز به مانند اعیاد باز بماند و بر طبل کوبیـده و در بـوق  
 . 2امیران و لشکریان آتش روشن کنند. روزگاري عجیب و بدعتی شنیع و منکر بودهاي  خانه

در همین دورانی که شیعیان بـویی بـه لهـو و لعـب مشـغول بـوده و قـدرت اهـل سـنت را          
در باره  کردند. ابن کثیر رحمه اهللا می کردند، رومیان حریم دیار اسالم را لگدمال می تضعیف

یکی از شاهان روم در عصري که خیانات بوییان در آن منتشر شده بود به اسـم نقفـور سـخن    
اسـالمی دچـارش شـده بـود را     هـاي   سرزمین گفته و وضعیت اسفبار و ذلت و خواري اي که

 ترین پادشاهان و کـافرترین  دل از سنگ-نقفور رومی-این ملعون«گوید:  می کند و می وصف

                                           
  .)27-1/25( دول الملوك فةرجوع شود به السلوك لمعر -1

 .با تصرف) 11/243( البداية والنهاية -2



 63 مبحث هفتم: خیانات آل بویه

دیگري بیشتر بـا  هرکس  بوده و در زمان خود ازها  آن مندترین رتو جنگاورترین و قدها  آن
مسلمین جنگیده و بیشتر از دیگران مسلمین را به قتل رساند، او در عصـر خـود بـر بسـیاري از     

را از دست مسلمین در آورد و قهر و غلبه او استمرار داشته ها  آن سواحل مسلط شده و به زور
 بـه خـاطر کوتـاهی مـردم آن زمـان و شـیوع      هـا   ایـن  همـه  داد و مـی  و مملکت روم را توسعه

و گـري   رافضـی  وها  بدعت عام و کثرت شنیع و کثرت معصیت از سوي خاص وهاي  بدعت
 شـده و ور  حمله و فشار به اهل سنت بود، براي همین دشمنان اسالم بدانانها  آن تشیع در میان

بـه  هـا   آن سلمین در ترس شدیدي ازکه م را از دست آنان بیرون کشیدند به طوريها  سرزمین
کردنـد و شـبی را بـدون     می فرارها  آن سر برده و زندگی تلخی داشته و شهر به شهر از دست

 گذراندند.  نمی ترس از حمالت دشمنان و بالهاي ناگهانی
هجـري وارد حلـب شـد و در آن     321همراه دویست هزار جنگجـو در سـال    این نقفور با

فرار کرد و آن ملعون شهر را به زور فتح کرده  لةحب شهر سیف الدوتاخت و تاز کرده و صا

 . »..داند. می و آنقدر از مردان و زنان کشت که فقط خدا
 او در جنگ و کشتار اسالم و مسلمین تـالش زیـادي کـرد، آن ملعـون وارد هـیچ شـهري      

 بـه بردگـی   کشت و زنان و کودکـان را  می مردان جنگی و سائر مردان راکه  این شد مگر نمی
شکست و گلدسـته آن را   می کرد و منبرش را می برد و مسجد جامع آن را اصطبل اسبانش می

  ..کرد. می ویران
وایـن قصـیده را یکـی از     اي را بـراي خلیفـه عباسـی المطیـع هللا فرسـتاد      این ملعون قصـیده 

اي  ش پـرده کاتبانش که اهللا تعالی او را ذلیل کرده و بر گوش و قلـبش مهـر زده و بـر چشـمان    
افکنده بود و او را از درك اسالم و اصل آن محروم کرد، سـروده بـود، ایـن ملعـون در ایـن      
قصیده به خود افتخار کرده و اسالم و مسلمین را دشنام داده و مسلمین را تهدید کرده و گفته 

اي نزدیک تصـرف خواهـد    بود که تمام سرزمین اسالم را و حتی حرمین شریفین را در آینده
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کنـد و در آن قصـیده بـه مقـام بلنـد       مـی  را یاري و ادعا کرده بود که او دین مسیح .ردک

 . 1»و اإلکرام، توهین کرده بود لتحيةو ا ةپیامبر اسالم علیه الصال

هجري روافض براي حسین عزاداري کردند که به دنبال آن جنگ شدیدي  353در سال «
در همـان سـال بـود کـه شـاه روم       .اج رفـت واهل سنت در گرفت و اموال به تار میان روافض

حمله کرد و از مردم آن حدود پانزده هزار نفـر کشـت و    ملصيصةو ا نةنقفور به طرطوس و أذ

 . 2»در آن فساد به پا کرد
هجري در دهم محرم آن سال شیعیان بدعت و عزاراي خود را راه انداختند  354در سال «

ریختند و جنگی ها  ناا موي باز و نوحه کنان به خیابو بازارها بسته شد و زنان بدون حجاب و ب
شدید با اهل سنت به راه انداختند. در مـاه رجـب همـان سـال شـاه روم بـا لشـکر بزرگـی بـه          
المصیصۀ حمله کرد و به زور آن را تصرف کرد و شماري از ساکنان آن را کشـت و بقیـه را   

نسان بود، انـا هللا و انـا الیـه راجعـون.     اسیر کرده و برد که تعداد اسیران نزدیک دویست هزار ا
 سپس به طرسوس حمله کرد، ساکنان طرسوس از او امـان خواسـتند، او بـه شـرط کوچانـدن     

از آن منطقه و انتقال به جاي دیگر بدانان امان داد و بزرگتـرین مسـجد شـهر را اصـطبل     ها  آن
ورش منتقل کـرد و برخـی   کشهاي  هاي آن را به کلیسا اسبانش کرد و منبر را سوزاند و قندیل

 . 3»..از ساکنان شهر به نصرانیت گرویده و به او پیوستند.
هایشان را تکرار کردند و در محرم همـان   هجري روافض بدعت 361در دهم محرم سال «

از سـاکنان الرهـا را    و دیار بکـر حملـه کـرده و شـماري     ةروم به الجزیر-یعنی همان ماه-سال

طراف به تاخت و تاز پرداخته و کشتند و اسیر کردنـد و غنیمـت   کشتند و همچنان در مناطق ا
به نصیبین رسیدند و متولی آن مناطق کاري نتوانسـت بکنـد و دفـاع نکـرد و     که  این گرفتند تا

تا نزد خلیفه المطیع  نیرویی هم براي این کار نداشت، در این هنگام اهل جزیره به بغداد رفتند
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همدردي کرده و ها  آن مردم بغداد با و از او کمک بخواهند، هللا رفته و دست به دامن او شده

شیعه -بویی لةنزد خلیفه رفتند اما نتوانستند به دربار او راه یابند. بختیار بن معز الدوها  آن همراه

در آن هنگام مشغول ماهیگري بود، نمایندگان مردم نزد او آمدند و او منشی خود را -رافضی
جنگ فرا بخواند، بسیاري از مردم براي جنگ آماده شـدند. امـا میـان     فرستاد تا مردم را براي

روافض و اهل سنت فتنه شدیدي رخ داد و اهل سنت منازل روافض را در الکرخ سوزاندند و 
بختیـار بـویی نـزد خلیفـه فرسـتاده و از او کمـک مـالی         .ریشه تمام شر از شماست :گفتند که

ستفاده کند، خلیفه در جـوابش گفـت: اگـر خـراج     درخواست کرد تا براي این جنگ از آن ا
زیـرا خلیفـه در آن   -فرسـتادم  می آمد آنچه را که مسلمین بدان نیاز داشتند برایشان می نزد من

البته نه براي آنکه در اموري خرج کنی که مسلمین بدان نیـازي   -هنگام در نهایت ضعف بود
تادگان میان این دو در آمد و شد بودند و نداشتند اما فعالً چیزي ندارم که برایت بفرستم. فرس

چیـزي فـراهم آورد    بختیار با خلیفه تند سخن گفته و او را تهدید کرد، خلیفه مجبور شد کـه 
اي از سـقف   را فروخت و پارهاش  هاي بدنش و مقداري از اثاثیه خانه براي همین برخی لباس

ورد که بختیـار آن مبلـغ را   چهارصد درهم بدست آها  آن منزلش را فرو ریخت که از فروش
براي کارهاي شخصی خود مصرف کرده و آن غزوه را تعطیل کرد، مـردم بـه خـاطر خلیفـه     

اموال خلیفه را گرفته که  این خشمگین شده و از آنچه که ابن بویه رافضی با او کرده بود یعنی
 . 1»ت شدند، خدا او را پداش خیر ندهدناراح و جهاد را ترك کرد،
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 :ممبحث هشت
در  خیانات وزیر؛ مؤیدالدین ابا طالب محمد بن احمد علقمی شیعی

 جریان ورود مغول به بغداد

در آن سـال  «مـی گویـد:   -هجـري  642در شـرح حـوادث سـال    -ابن کثیر رحمه اهللا تعالی
خلیفه مستعصم باهللا، مؤید الدین اباطالب محمد بن علی بن محمد علقمی را بـه وزارت خـود   

ی بود که براي خود و براي مـردم بغـداد شـوم بـود و در وزارت خـود      منصوب کرد و او کس
هیچ کمکی به مستعصم نکرد، او وزیري صادق و درست کردار نبود و او بود که هوالکـو را  

 . 1»علیه مسلمین یاري داد قبحه اهللا و ایاهم
هجري کـه در آن سـال طوفـان مغـوالن بـه بغـداد دار        656حوادث سال در باره  ابن کثیر

این سال در حالی شروع شد که سربازان مغول بـه همـراه دو   «گوید:  می عباسی رسید فـةالخال

بـه بغـداد    امیري که فرماندهی پیش قراوالن لشکر سلطان هالکـو خـان را بـر عهـده داشـتند،     
را علیـه  هـا   آن رسـید، والـی موصـل   هـا   آن رسیدند و امداداتی از سوي صاحب موصل بـراي 

 و فرسـتاد و ایـن بـه خـاطرترس او از مغـول بـود       می هدایایی را برایشانبغدادیان یاري کرد و 

سو  از همه و را محاصره کرده فةمغوالن دار الخال .ت با این کار با آنان سازش نمایدخواس می

 آن را تیرباران کردند.
و او  شدند آمده بود می هالکوخان با تمامی سربازان خود که حدود دویست هزار جنگجو

لیفه خشمگین بود. به سبب آنکه: وقتی هالکوخان بـراي اولـین بـار از همـدان بـه      سخت از خ
سوي عراق حرکت کرد، وزیر خلیفه مؤید الدین محمد بن علقمی به خلیفه پیشـنهاد داد کـه   

مـدارا کـرده باشـد،    هـا   آن هدایایی گرانقیمت براي هالکو بفرستند تا قبل از حمله مغوالن بـا 
خواهد با این  می ن خلیفه را از این کار بازداشتند و گفتند: وزیروزیرکوچکش ایبک و دیگرا

کار براي شاه مغول چاپلوسی کند و به او پیشنهاد دادند که چیزي اندکی بـرایش بفرسـتد، او   
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کسانی را نزد خلیفه فرسـتاد و   را کم شمرد وها  آن نیز هدایایی اندك فرستاد که هالکو خان
ر و سلیمان شاه را تحویل او بدهد اما خلیفه آن دو را تحویل از او خواست که آن وزیر مذکو

هالکو به همراه سربازان پرشمار و کافر و فاجر و ظالمش به بغداد رسـید و ایـن   که  این نداد تا
نهایـت ضـعف و ذلـت بودنـد و تعدادشـان بـه ده هـزار         در حالی بود که لشـکریان بغـداد در  

هایشان محروم شده بودنـد بـه    الك و دارایی و زمیناز امها  آن رسیدند، همگی نمی سوارکار
کردند و شـاعران در وصـف    می در بازارها و درهاي مساجد گداییها  آن طوریکه بسیاري از

ــر حــال اســالم و مســلمین تأســف  مــی وضــعیت اسفبارشــان شــعر  ســرودند و در آن اشــعار ب
و این به خاطر آن بود که  خوردند و همه این اقدامات از آراء وزیر ابن علقمی رافضی بود می

وقتی در سال گذشته میان اهل سنت و روافض جنـگ بزرگـی درگرفـت و طـی آن کـرخ و      
محله روافض به تاراج رفت و حتی منازل نزدیکان وزیر غـارت شـد، تنفـر او بـدین خـاطر از      
 اهل سنت زیاد شد، این یکی از عللی بود که او را تحریک کـرد تـا بـراي اسـالم و مسـلمین     

از زمـانی کـه بغـداد سـاخته شـد و      بچیند و چنان بالیی را بر سرش بیاورد که تاریخ اي  ئهتوط
تر از آن را به یاد ندارد. از این رو او اولین کسی بود که بـه اسـتقبال مغـول     کنون وحشتناكتا

رفت و همراه خانواده و یاران و خادمـان و اطرافیـانش بـه مالقـات هالکوخـان رفـت و بـا او        
، سپس به نـزد خلیفـه بازگشـت و بـه او پیشـنهاد داد کـه نـزد هالکـو بـرود و در          همنشین شد

هـا   آن بارگاهش حضور یابد تا صلحی برقرار شود بر این منوال که نصف خراج عـراق بـراي  
باشد و نصف دیگرش براي خلیفه. خلیفه همراه هفتصـد تـن از قضـات و فقهـاء و صـوفیان و      

خت بیرون رفته و به سوي هالکو حرکـت کـرد، هنگـامی    امیران و سران دولت و بزرگان پایت
خلیفـه  در بـاره   بقیه از ورود بـه ها  آن که نزدیک منزل سلطان هالکو رسیدند جز هفده تن از

شان پیاده کرده و های منع شدند، هالکو این هفده تن را به نزد خود پذیرفته و بقیه را از مرکب
یفه را نزد هالکوخان حاضر کردند و او سؤاالت چپاول نموده و تا آخرین نفرشان کشتند. خل

شود که خلیفه در اثر اهانت و جبروتی که دیـده بـود در سـخنش     می بسیاري از او کرد، گفته
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و  1گویی شد، سپس خلیفـه بـه همـراه خواجـه نصـیر الـدین طوسـی        دچار اضطراب و تناقض
د برگشـت و چیزهـاي   علقمی و دیگران در حالیکه تحت نظارت و محاصـره بـود بـه بغـدا     ابن

جمع آوري کرد. آن سران  فةزیادي از طال و جواهرات و اشیاء نفیس و قیمتی را از دار الخال

و ه ارافضی و دیگر منافقین به هالکو پیشنهاد داده بودند که با خلیفه مصالحه نکنـد و وزیـر بـ   
واهـد  تقسیم خراج صورت گیرد بیش از یک یا دو سال طول نخبراساس  گفت که اگر صلح

 کشید و وضعیت دوباره مانند قبل خواهد شد و او را به قتل خلیفه تشویق کردند. 
شود که:  می و گفته وقتی خلیفه نزد سلطان هوالکو بازگشت دستور قتل او را صادر کرد،

کسی که پیشنهاد قتل او را داد ابن علقمی و خواجه نصیر الدین طوسی بود، نصیر نزد هالکـو  
الموت را فتح کرده و آن را از دست اسماعیلیه گرفته بـود  هاي  که هالکو قلعهبود و از زمانی 

نصیر را براي خدمت خود با خود همراه کرده بود، نصیر قبالً وزیر شمس الشـموس و قبـل از   
او وزیر پدرش عالء الدین بن جالل الدین بود و هالکو نصیر را انتخاب کرده بود تا به عنوان 

او باشد، هنگامی که هالکو به بغداد آمد و از قتل خلیفه واهمه داشت  وزیر مشاور در خدمت
اي انداختـه بودنـد بـا     وزیر این کار را برایش سبک جلوه داد، خلیفه را در حالی که در کیسه

لگد زدن کشتند تا خون او به زمین نریزد و گناه قتل او و علما و قضات و بزرگـان و رؤسـا و   
شـدند و هـر چـه    ور  حملـه  دش را به جان خریدند. سـپس بـه شـهر   امراء و اهل حل و عقد بال

توانستند از مردان وزنان و کودکان و پیران را کشـتند و بسـیاري از مـردم از تـرس بـه داخـل       
پنهـان ماندنـد، برخـی از    هـا   نارفته و چنـدین روز در آن مکـ  ها  آنو زباله دها  و توالتها  چاه

بستند اما مغوالن بـا شکسـتن در    می درها را به روي خودآمدند و  می گرد همها  مردم در خانه
هـاي   شدند، مردم از ترس به بام میور  حمله کردند و سپس بدانان می یا با آتش زدن آن را باز

هـا   کـه در کوچـه   کشـتند بـه طـوري    مـی هـا   را روي بامها  آن کردند و مغوالن می فرارها  خانه
سـراها   ر مسـاجد و مسـاجد جـامع و کـاروان    شد و همین وضعیت د می خون جاريهاي  جوي

نجات نیافت جز اهل ذمـه یعنـی یهـود و نصـاري و نیـز      ها  آن برقرار بود و هیچ کس از دست
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چنین گروهـی از   کسانی که به یهود و نصاري و خانه ابن علقمی رافضی وزیر پناه بردند و هم
گزند نبینند شان اموال تا خود ونامه پرداخت کردند  تجار که اموال هنگفتی را براي گرفتن امان

آبادترین شهرها بود ویران شـد و جـر انـدکی از مـردم در آن سـکونت      که  این و بغداد بعد از
هم در ترس و گرسنگی و ذلت و فقر بودنـد. ابـن علقمـی وزیـر قبـل از ایـن       ها  آن نداشتند و

از دیـوان  هـا   آن حادثه براي تضعیف ارتش و مرخص کردن سربازان و پـاك کـردن اسـامی   
کرد، ارتش خلیفه در آخرین روزهاي مستنصر نزدیک صدهزار جنگجو بود  می نظامی تالش

بودنـد امـا ابـن علقمـی در تقلیـل و      هـا   و برخی از فرماندهان آن مانند شاهان بـزرگ و کیسـر  
 غیـر از ده هـزار نفـر سـرباز بـاقی نمانـد و سـپس بـا مغـوالن         کـه   ایـن  تضعیف آنان کوشید تا

 را براي تصرف بغداد به طمع انداخت و کار را برایشان آسان نمود وها  آن کرده ونگاري  نامه
و ضعف رجال حکومت را برایشان افشا کرد و هدف او از این اقدامات این بود  حقیقت حال

اي ژرا تـرویج داده و خلیفهـ  گري  رافضی را به طوري کلی از بین ببرد و بدعتکه اهل سنت 
 . 1»علما و مفتیان را نابود کند از فاطمیان تعیین کند و

 ابن علقمی رافضی خائن به شدت از علماي اهل سنت متنفر بود تا آنجـایی کـه بـا کشـتن    
ین کسانی که در آن زمان به قتل رساند شیخ محی رکرد و از مشهورت می دلش را خنکها  آن

و عبــداهللا و عبــدالرحمن "الــدین یوســف بــن شــیخ ابــی الفــرج بــن جــوزي و ســه فرزنــدش 
و بزرگان دولت عباسی یکی پس از دیگري بود، کسی که قرار بود کشـته شـود    "عبدالکریم

شـد و هماننـد گوسـفند     مـی  شد و دست بسته به گورسـتان بـرده   می فرا خوانده فةاز دار الخال

 خواسـتند بـه اسـارت و بردگـی     مـی  از دختران و کنیزانشـان را کـه  هرکس  شد و می سربریده
وخ معلم خلیفه صدرالدین علی بن النیار و نیـز خطبـاء و ائمـه و حافظـان     بردند و شیخ الشی می

قرآن کشته شدند و چندین ماه مساجد و جمعه و جماعت در بغداد تعطیـل شـد. ابـن علقمـی     
و هـا   خواست که مساجد و مـدارس در بغـداد تعطیـل شـود و بارگـاه      می وزیر قبحه اهللا و لعنه
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را شان لومع و مدرسه بزرگی را براي روافض بسازد کهادامه داشته باشد گري  رافضه محالت
 . 1»را باالي آن برافرازندشان مذهب از آن جا رواج داده و پرچم

 تعداد قربانیان این خیانت شیعه: 

مردم در تعیین تعداد مسلمانانی که در ایـن واقعـه در بغـداد    «گوید:  می ابن کثیر رحمه اهللا
برخی هشتصد هزار نفـر و برخـی یـک میلیـون و هشتصـد       اند، اختالف ورزیدهاند  کشته شده
کـه تعـداد کشـتگان بـه دو ملیـون نفـر رسـید، انـا هللا و انـا الیـه           اند  و برخی گفتهاند  هزار گفته

 . 2»راجعون
شان تغییر کرده  باریده و چهرهها  آن از کشته پشته درست شده بود و باران برها  آندر خیاب«

د و آب و هوا در اثر آن تغییر یافته و به سبب آن وباي شدیدي و از مردارشان شهر گندیده بو
ایجاد شد تا جایی که از طریق هوا به بالد شام رسید و بسیاري از مردم در اثر تغییر آب و هوا 

زخم و طاعون مردم را در بر گرفته بود، و فساد هواي تنفسی مردند، گرانی، وبا، مرگ و میر، 
 . 3»انا هللا و انا الیه راجعون

 خواهم دو مسئله را توضیح دهم:  می بعد از نمایش تفاصیل این خیانت روافض
توانیم بگوییم که وضعیت خلیفه عباسی در آن وقـت در نهایـت بـدي و     نمی اول: جز این

بنـی عبـاس بـر تمـامی شـهرها      «گوید:  می فساد در رأي و تدبیر بوده است، ابن کثیر رحمه اهللا
را ها  د بنی امیه نبودند که تمامی شهرها و مناطق و کشورها و آبادانیرانی نداشتند و مانن حکم

زیر سلطه مقتدرانه خود داشتند بلکه بسیاري از شهرها و کشورها از دست بنی عبـاس خـارج   
شده بود و براي خلیفه جز بغداد و برخی شهرهاي عراق باقی نمانـده بـود و علـت آن ضـعف     

 . 4»بود آوري ثروت در بیشتر اوقات وات و جمعو مشغولیت آنان به شهها  آن خالفت
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دوم: کار این وزیر رافضی بسیار عجیب است که چگونه علـی رغـم تسـامح خلیفـه سـنی      
هایی را مرتکب شد و این در حـالی اسـت    عباسی در انتصاب او به مقام وزارت چنین جنایت

دهنـد و   نمـی  کلیـدي را به اهل سنت اجازه رسیدن به مناصب اند  که هرگاه شیعه دولتی داشته
این امر تا کنون نیز نزد آنان ادامه داد؛ در ایران معاصر همانطور که استاد ناصـرالدین هاشـمی   

 کند و اموري که اهل سنت از آن در ایـران منـع   می در شرح وضعیت اهل سنت در ایران نقل
راي اهل بشان مذهب طبق هاي بزرگ و منع چاپ کتبشانشوند مانند ساخت مسجد در شهر می

 گوید:  می کند می سنت، را بیان
نـه در  هـا   آن کـه کسـی از   اهل سنت از کار در ادارات حکومتی ممنوع هستند به طـوري «

شود حتی اگر از دارندگان مـدرك دکتـرا باشـد جـز      نمی مناصب مهم و نه غیر مهم استخدام
ضـعیت بعـد از   و ایـن و انـد   تعداد کمی کـه از رژیـم سـابق در ادارات حکـومتی بـاقی مانـده      

 . 1»اي برقرار شد که بعد از انقالب صورت گرفت پاکسازي گسترده

 انگیزه ابن علقمی: در باره  سخنی

در آن سـال فتنـه عظمـی در    «گویـد:   مـی  هجري 655ابن کثیر رحمه اهللا در شرح حوادث 
روافض و حتـی منـازل   هاي  بغداد میان روافض و اهل سنت ایجاد شد و طی آن کرخ و محله

 . 2»دیکان ابن علقمی وزیر چپاول شد و این از مهمترین اسباب همدستی او با مغول بودنز
دي یبود اما انگیزه حقیقی پشت خیانت این رافضی خبیث عقاها  شاید این یکی از انگیزه

معقتدند که جهاد ها  آن است که در دل پنهان داشت، قبالً در ابتداي کتاب بیان کردیم که
کند که  می روایت کلینی صاحب کافی از ابی عبداهللا جایز نیست؛جز با حضور مهدي 

هر پرچمی ( »عز وجلكل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا «گفت: 
که قبل از قیام امام زمان برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که به جاي اهللا عزوجل 
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ذکر ) 11/37( لشيعةشان حر عالمی نیز در وسائل ا این روایت را شیخ .)شود می پرستیده

 نموده است. 

ما خرج وال «گفت: روایت است که  از ابی عبداهللا ملةالکا يةالسجاد لصحيفةدر ا

ا إال اصطلته البلية وكان قيامه  خيرج منا أهل البيت إىل قيام قائمنا أحد ليدفع ظلامً أو ينعش حقً

بل از ظهور مهدي هیچ احدي از ما اهل بیت براي جلوگیري تا ق( »زيادة يف مكروهنا وشيعتنا
گیرد و قیام او  می بال او را در برکه  این کند مگر نمی از ظلم و یا ستاندن حقی خروج نکرده و

  .)شود می موجب ازدیاد مشکالت ما و شیعیان ما
 :کند که گفت می روایت محدث شان طبرسی در مستدرك الوسائل از ابی جعفر

ثَ « لُ من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السالم مثل فرخ طار ووقع من وكره فتالعب مَ

مانند آن است که  خروج کند کسی که از میان ما اهل بیت قبل از قیام قائم( »به الصبيان
 1 .)بیفتد و کودکان با آن بازي کننداش  اي پرواز کند و از النه جوجه

توان  می شان هنوز خروج نکرده است، دانند و مهدي می را کفار آیا از چنین کسانی که ما
 انتظار داشت که علیه مغول اعالن جهاد کنند؟
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 :مبحث نهم
 ) هجري 658( خیانت شیعه هنگام ورود مغول به سرزمین شام

هجري به سوي سرزمین شام حرکت  658مغوالن به همراه پادشاهشان هالکوخان در سال 
یی که بر روي رود فرات ساختند عبور کرده و در دوم صفر همان سال به کرده و از روي پلها

 حلب رسیدند، هفت روز آن را محاصره کرده و با دادن امان به مردم شهر وارد آن شدند امـا 
دانـد   مـی  شان رااز مردم آن را که فقط خدا تعداد پیمان شکنی و خیانت کرده و شمار زیادي

ه و زنان و کودکان را به بردگی گرفتند و شبیه همان بالیی که بر کشتند و اموال را به یغما برد
 مردم بغداد آمد بر سر مردم حلب نیز آمد. 

شهر را براي هالکوخان فرستاد، هالکـو   وقتی حلب سقوط کرد والی شهر حماة کلیدهاي
و شخصی به نام خسروشاه را بر آن شهر نشاند و دیوارهاي شهر را به مانند حلب ویـران کـرد   

سـریعاً بـدون وجـود هـیچ     هـا   آن را به سوي دمشق فرستاد و"کتبغا"سپس هالکو فرمانده اش
سازش و دفاعی آن را گرفتند و شخصی به اسم ایل سیان را که دوستدار دین نصاري بود بـر  

را بسیار احتـرام کـرد و   ها  آن نصاري نزد او رفتند و اوهاي  و اسقفها  آن شهر گماشت. پاپ
ن را زیارت نمود و بـه سـبب او نصـاري قـدرت و نفـوذ زیـادي پیـدا کردنـد و         شاهاي  کلیسا

نزد او بردند و در حـالی از نـزد او بـاز     هایی اي از نصاري نزد هالکو رفته و هدایا و تحفه عده
از دروازه تومـا وارد شـده و صـلیب    هـا   آن اي از سوي او با خود داشـتند،  گشتند که امان نامه

دادند  می شان شعاربودند و طبق اعتقاداتند که بر دوش مردم حمل کرده بزرگی را همراه داشت
 گفتند که دین مسیح پیروز شد، دین مسیح پیروز شد و دین اسـالم و اهـل آن را دشـنام    می و

شدند مقداري  می شرابی داشتند که از کنار هر مسجدي ردهاي  گفتند و همراه خود کوزه می
 . 1»لیه راجعونإنا إنا هللا وإ پاشیدند، می را نزد مسجد از آن

کنـد ایـن اسـت کـه وقتـی       مـی  از حقایقی که بر خیانت روافض در این جریانـات داللـت  
هالکو تخریب دمشق و بالد شام را بـه اتمـام رسـاند منصـب قضـاوت تمـام شـهرهاي شـام و         

                                           
 .با تصرف و اختصار) 218، 13/219( ة والنهايةالبداي -1



 ماندگی مسلمانان هاي تشیع و تأثیر آن در عقب خیانت   74

ل جزیره و موصل و ماردین و اکراد را به قاضی کمال الدین عمر بن بدر تفلیسی شیعی تحویـ 
دسـتی شـیعه ایـن اسـت کـه وقتـی مسـلمین در واقعـه          داد و یکی دیگر از دالیل توطئه و هـم 

جالوت به فرماندهی ملک المظفر قطز بر مغول پیروز شدند مردم شام تصـمیم گرفتنـد از    عین
هـا در حـق مسـلمین روا     خائنان نصاري که از این فرصت سوء استفاده کرده بودند و جنایـت 

براي چپاول اموال مسـلمین و قتـل   ها  آن یعیان که با مغول همدست شده و باداشتند و نیز از ش
 عامشان یکی شده بودند، انتقام بگیرند. 

گویـد:   می درباره شیخشان الفخر محمد بن یوسف بن محمد االکنجی، ابن کثیر رحمه اهللا
نی دسـت شـده بـود و انسـا     شیخی رافضی بود که براي چپـاول امـوال مسـلمین بـا مغـول هـم      «

 نسـل ) ترتیـب  بـدین ( خو بود، جماعتی از منافقین امثال او کشته شـدند و  فطرت و زشت پست
 . 1»است سزا را جهانیان پروردگار تنها ستایش و ،شد کن ریشه ستمکاران

دهد که اهل سنت در انتقام از نصـاري و   می از حقایق جالبی که الزم به ذکر است و نشان
این است که بعد از غلبه اهل سنت بـر مغـول بـه لطـف الهـی،      روي و ظلم نکردند  شیعه زیاده

ماننـد  هـا   آن نـان گفتـه شـد کـه    ه آاي از اهل سنت تصمیم به انتقام از یهود گرفتند امـا بـ   عده
 . 2براي همین از تعقیب آنان منصرف شدند اند، پرستان نصاري خیانت و طغیان نکرده صلیب

نت و ظلم و تجاوز ندارند و اگر از قومی انتقام اهللا اکبر! درود بر سنت و اهل سنت که خیا
 هست و نه بیشتر. اند  بگیرند به اندازه ظلمی که از آنان دیده

دهد، اهللا تعالی از این خائنان  می پاك و منزه است خدایی که پاداش را از جنس عمل قرار
 دنـد انتقـام  دسـت شـده بو   به دست همان کسانی که به خاطر آنان خیانت ورزیده و با آنان هم

نویسد که هالکو شاه مغول، الزین الحافظی که همان سـلیمان بـن    می گرفت حتی ابن کثیر می
عامر العقربانی است را نزد خود حاضر کرده و بدو گفت: خیانت تو برایم ثابـت شـده اسـت.    

علیـه  هـا   آن این فریب خورده هنگام ورود مغول همراه هالکـو بـه دمشـق و دیگـر شـهرها بـا      

                                           
 .با تصرف) 13/221( البداية والنهاية -1
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کرد، اما در پایـان   می جاسوسیها  آن دست شده و بسیار مسلمین را آزار داده و از هم مسلمین
ظالمی را یاري دهـد، اهللا  هرکس  را بر او مسلط کرد وها  و شکنجهها  اهللا تعالی انواع مجازات

 .1کند می تعالی آن ظالم را بر خود او مسلط

                                           
  .)13/244( البداية والنهاية -1



 :مبحث دهم
 ) هجري 657( خیانت شیعه در بالد حلب

امی که مغول وارد حلب شد و بسیاري از مردمش را کشتند و اموال را به تاراج بردند هنگ
و زنان و کودکان را به بردگی گرفتند، شاه ناصر صـاحب حلـب بـه ملـک المغیـث صـاحب       
الکرك و ملک المظفر قطز در مصر نامه نوشته و از آن دو تقاضاي کمک کرد چون خودش 

ترسیدند. در این وضـعیت تشـیع بـا     می دت از هالکوضعیف و سست شده و لشکریانش به ش
ظاهر شد و امیر شیعی زین الدین الحافظی شروع به تعریف و تمجیـد  اش  عقیده تسلیم پذیرانه

از قدرت هالکو کرده و گفت که نباید با او جنگید و باید تسلیم او شد و گردن به اطاعت او 
فریـاد کشـید و او را ضـرب و شـتم کـرده       نهاد! امیر رکن الدین بیبرس البندقداري بر سـرش 

 . 1وگفت: تو علت نابودي مسلمین هستی

                                           
و النشـر، چـاپ    مجـةالتـألیف و التـر   جلنةچاپ ) 1/419( كملعرفة دولة امللو كالسلواحمد بن علی مقریزي/ -1

 .ا تصرفب-میالدي، تحقیق محمد مصطفی زیادة1957دوم



 :مبحث یازدهم
 خواجه نصیرالدین طوسی هاي تخیان

معاصر بود و مانند او یک شیعه رافضی خبیث بـود   نصیر الدین طوسی با ابن علقمی وزیر،
تـا  شـان  اموال رتمتعددي مرتکب شد از همکاري براي کشتار اهل سنت و غاهاي  خیانت که

 تالش براي نابودي میراث فکري آنان. 
خیانت او در همکاري براي قتل اهل سنت به اثبات رسیده و روایات تاریخی در این بـاره  

خواجـه نصـیر الـدین طوسـی ابتـدا بـراي صـاحبان        «گوید:  می بسیار است، ابن کثیر رحمه اهللا
کو شـد و در واقعـه بغـداد همـراه او     الموت وزارت کرد و سپس وزیر هالهاي  اسماعیلی قلعه

 . 1»بود
نصیر وزیر شمس الشموس و قبل از او وزیر پدرش عالء الدین «گوید:  می در جایی دیگر

بن جالل الدین بود که منتسب به نزار بن مستنصر عبیدي بودند، هالکو نصیر را انتخاب کـرد  
بغـداد شـد و از قتـل خلیفـه      تا به عنوان وزیر مشاور در خـدمت او باشـد، وقتـی هالکـو وارد    

طوسی وزیر این کار را برایش سبک جلوه داده و او -هجري 656یعنی در واقعه -هراسان بود
با لگدمالی کشتند تا قطـره اي   خلیفه را در حالیکه در کیسه اي بودکه  این ر اتحریک کرد تا

ل شـمار زیـادي از   از خون او بر زمین نریزد، طوسی عالوه بر قتل خلیفـه، هالکـو را بـراي قتـ    
علماي بزرگ و قضات و بزرگان مملکتی و رؤساء و اهل حل و عقد تحریک کرد و به ایـن  

 . 2»ترتیب گناه همه شان را بر دوش خود گذاشت.
فرسـتند و   مـی  شیعیان خیانتی را که طوسی مرتکب شـده سـتایش نمـوده و بـر او رحمـت     

 الً: دانند، مث می خیانت او را پیروزي حقیقی براي اسالم
) 301، 1/300( عالمه شان محمد باقی الموسی در روضات الجنات در شرح حـال طوسـی  

او  و از اقدامات مشـهور و معـروف و منقـول    ..محقق متکلم حکیم جلیل بزرگوار.«گوید:  می

                                           
 بیروت. -چاپ دار الوقاف) 5/340( ، مراجعه شود به شذرات الذهب)13/267( البداية والنهاية -1

 .با تصرف) 13/201( همان -2
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عبارت است از حکایت وزارت او براي سلطان عالی قدر در کشور ایران، هالکوخان فرزنـد  
و همراهی او با کاروان سـلطان در ورود   بزرگ مغول و اتراك مغول،چنگیز خان از سالطین 

به بغداد براي ارشاد عباد و اصالح بالد و قطع ریشه سلسله ظلم و فساد و خاموش کردن آتش 
و کشتار و قتل عام پیروان این طاغیـان   ظلم و فریب با نابود کردن سلسله پادشاهی بنی عباس،

جاري شد که به آب دجله پیوست و از آنجا هم بـه  ها  خانهدکه از خون کثیفشان رو به طوري
 . 1»آتش جهنم پیوست که منزل هالکت و محل بدبختان و اشرار است

 ، ارشاد عباد و اصالح بالد است؟!سبحان اهللا! خیانت
 :امثال این خائنان مفسد راست فرموده است کهدر باره  اهللا تعالی

ْ ُ�ۡفِسدُ  َ�  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ �ِض  ِ�  وا
َ
ْ  ٱۡ� َما قَالُٓوا َ�ٓ  ١١ ُمۡصلُِحونَ  َ�ۡنُ  إِ�َّ

َ
 ٱلُۡمۡفِسُدونَ  ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �

 و فساد زمین در :شود گفته بدیشان که هنگامی« ].١٢ – ١١[البقرة:  ﴾١٢ �َۡشُعُرونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن
 و دکنندگانفسا گمان بی ایشان !هان .نیستیم بیش اصالحگرانی ما :گویند .نکنید تباهی
  .»برند نمی پی) فسادشان به خود خوردگی فریب و غرور سبب به( لیکن و پیشگانند تباهی

نصیر الدین طوسی را سـتایش نمـوده و ایـن خیانـت او را تبریـک گفتـه و آن را        خمینی،
اگـر شـرایط    ..«.گوید:  می پیروزي حقیقی اسالم شمرده است، او در کتاب حکومت اسالمی

ما را وادار کند که با سالطین همراه شویم باید از این کار امتناع ورزد حتی اگـر  تقیه یکی از 
 این همراهـی و همدسـتی ظـاهري،   که  این این امتناع ورزیدن منجر به کشته شدنش شود مگر

ی براي اسالم و مسلمین باشد مانند همراهی علی بن یقطین و نصیرالدین طوسی پیروزي حقیق
 . 2»رحمه اهللا

مـردم بـه خـاطر از دسـت دادن خواجـه نصـیر الـدین        «گوید:  می اودر باره  دیگردر جاي 
 احسـاس خسـارت و ضـرر   انـد   طوسی و امثال ایشان که خـدمات بزرگـی را بـه اسـالم کـرده     

                                           
 .54ص حقيقة الشيعة -1
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 . 1»کنند می
شـود، خیانـت بـه اسـالم و مسـلمین خـدمات        مـی  این چنین وقتی موازین و معیارها وارونه

 !شود می دهبزرگی به اسالم و مسلمین شمر
نه رفتـار نکـرده و از تـرازو    نفرین خداوند بر کسانی که در وزن کردن و برکشیدن دادگرا

 اند! کاسته
یعنـی   ،کشتار مسلمین تجاوز نموده و به نوع خطرناکی از خیانـت رسـید   خیانت طوسی از

 تمدن و میراث فرهنگی و تفکر و اندیشه آن. در باره  خیانت به امت اسالمی
علـم کـالم و فلسـفه و منطـق     در بـاره   علوم وبه خصوصدر باره  که این جه بهطوسی با تو

اي کاري به میراث فکري و  تواند ضربه می شناخت داشت به این نتیجه رسید که از این جهت
تمدنی امت اسالم وارد کند، از این رو براي نابود کردن کتب و تألیفـات و اتـالف و سـرقت    

 ن تالش کرد. آنان و ابقاي فالسفه و منجمی
اي  خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه 2میالدي 657در سال«گوید:  می ابن کثیر رحمه اهللا

در شهر مراغه به راه انداخت و بسیاري از کتب وقفی را که در بغداد بود بدانجا منتقـل کـرده   
و مرکزي براي فسلفه و حکمت ایجاد کرده و فالسفه را در آن جاي داد و براي هـر یـک از   

 . 3»آنان سه درهم براي هر شبانه روز مقرر کرد
زمانی که نوبت به نصیر الشـرك و الکفـر ملحـد یعنـی وزیـر      «گوید:  می ابن قیم رحمه اهللا

و اهـل دیـن    رسید انتقامش را از پیروان پیـامبر اکـرم  "نصیرطوسی"ملحدان و وزیر هالکو
و دل خـویش را خنـک کـرد و     را از دم تیغ گذراند و دل برادران ملحـد ها  آن ایشان گرفت،

خلیفه و قضات و فقها و محـدثین را بـه قتـل رسـاند و فالسـفه و منجمـین و مـادي گرایـان و         
را از هـا   آن را بدانان داده وها  ساحران را باقی گذاشت و اوقاف مدارس و مساجد و عبادتگاه

                                           
 .128همان: ص -1
 گ در سرزمین مسلمین نفوذ زیادي پیدا کرد. یعنی بعد از ورود مغول به بغداد که در آن زمان این س -2
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ودن عـالم و  خواص و دوستان نزدیک خود قرار داد و در کتابهایش از عقایدي چون قدیم بـ 
 بطالن معاد و انکار صفات پرودگار مانند علم و قدرت و حیات و سمع و بصر دفـاع کـرده و  

اهللا عزو جل نه در داخـل عـالم اسـت و نـه در خـارجش و روي عـرش هـیچ معبـودي         که  این
ساخت و تالش کرد که کتاب اشارات ابن سینا را ها  نیست، دفاع کرد و براي ملحدان مدرسه

ن رواج دهد اما نتوانست و ناچاراً چنین تبلیغ کـرد کـه آن کتـاب قـرآن خـواص      به جاي قرآ
یومیـه را بـه دو نمـاز تغییـر دهـد امـا       هـاي   است و آن یکی قرآن عوام. و تالش کرد که نمـاز 

 نتوانست بـه هـدفش برسـد و در پایـان کـار سـحر آموخـت، او یـک سـاحر بـود کـه بتهـا را            

نوشته وبا او به جـدل   عةرد ابن سینا کتابی به نام المصارپرستید. وقتی محمد شهرستانی در  می

قدیم بودن عالم و انکار معاد و نفی علم پرودگار و در باره  پرداخته و بطالن عقاید ابن سینا را
قدرت او و خلقت جهان توسط او، را ثابت کرد نصیر االلحاد به جنب و جوش افتاده و در رد 

او از  ایـن ملحـد و پیـروان   که  این خالصه ..لمصارعۀ نوشت.شهرستانی کتابی به نام مصارعۀ ا
 . 1»کتب و رسل او و روز قیامت کافر بودند ملحدان بودند که به اهللا، مالئکه،

نصیر طوسـی در صـدر کـاروان هالکـوي خونخـوار      «گوید:  می شیخ محب الدین خطیب
دکـان و پیـران مسـلمان    هـاي مـردان و زنـان و کو    گردن بر کشتار و ذبح عام آمده و همراه او

کـه آب دجلـه    اشراف داشت و به غرق کردن کتب اسالمی در دجله رضـایت داد بـه طـوري   
از جوهر کتب خطی سیاه بود و به این ترتیب گرانبهاترین کتب میراث تمدن ها  شب روزها و

اسالمی از تاریخ و ادب و لغت و شعر و حکمـت گرفتـه تـا علـوم شـرعی و تألیفـات ائمـه و        
و ایـن یـک مصـیبت     ن صدر اول اسالم که تا آن زمان به کثرت موجود بود، نابود شـد بزرگا

 . 2»وحشتاك ضد فرهنگی بود که در تاریخ نظیري نداشت

                                           
 .قاهره-چاپ مصطفی البابی الحلبی) 2/263( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قیم:  -1

) 47، 48ص( يةرـی عشـنـقام عليها دين الشـيعة االث ياخلطوط العريضة لألسس التمحب الدین الخطیب:  -2
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وقتی که  این این خیانت ضد تمدنی و ضد فرهنگی توجه مرا به امر مهمی جلب کرد و آن
 را مطالعـه 1تمـام ورزیـده   کتب شرح حال رجال یا کتبی که به ثبت اسامی کتب اسالمی اه ما

شـویم   مـی  امـا شـگفت زده   شـنویم  مـی  و صدها تألیفات مبسوط و ضخیم راها  کنیم نام ده می
بینیم از این همه کتب جز تعداد اندکی به دست ما نرسیده است، اینجا اسـت کـه    می وقتی که

تمـدنی و  شویم راز نابودي بسیاري از این تألیفات ارزشمند در چنـین خیانـت ضـد     می متوجه
مـورد  ها  استعمار جدید آمد و ده ضد فرهنگی پنهان است، و امروز دوباره تاریخ تکرار شد و

علمـی را کـه میـراث فکـري ایـن امـت بـود را بـه سـرقت بـرده و بـه            هـاي   از دائرة المعارف
داند شاید دستان خائن شیعه بوده که همان جنـایتی را   نمی کشورهایشان منتقل کردند و کسی

 مرتکب شده در دوران جدید نیز تکرار کرده است.  دیم در حق میراث امتکه در ق
هالکـو  "مغـوالن جدیـد بـه رهبـري      الزم به ذکر است که در جنگ اخیر در عراق وقتـی 

و ها  به بغداد وارد شدند در نتیجه خیانت و هرج و مرج کشور، شیعیان به اماکن بایگانی"بوش
 لیه راجعون.إنا إنا هللا وإبرگه را، چپاول کردند،  مدارك و اسناد هجوم برده و تا آخرین
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 :مبحث دوزادهم
براي از پاي درآوردن صالح الدین ها  آن شیعه و تالش هاي خیانت

 ایوبی

را در مصـر از  ها  آن شیعه فراموش نکرد که این صالح الدین ایوبی بوده که دولت فاطمی
و بارها تالش کردند که او را از بین بـرده  بین برده و دوباره راه را براي سنت گشود، از این ر

 مکاتبـه ها  آن از فرنگیان کمک گرفته و باها  و دولت فاطمیان را از نو بنا کنند و در این توطئه
 کردند.  می

هجري عده اي از اهل قـاهره متحـد شـده و     569در سال «گوید:  می مقریزي در السلوك
را به منصب خالفت  -خلیفه فاطمی در مصرآخرین -تصمیم گرفتند که فردي از اوالد عاضد

نشانده و صالح الدین را از بین برند و براي این کار با فرنگ مکاتبه کردند که برخـی از ایـن   
افراد عبارت بودند از قاضی المفضل ضیاء الدین نصراهللا بن عبداهللا بن کامل القاضی، الشریف 

 مـة، عبدالصمد کاتب، قاضی األعـز سـال  بن علی الیمانی ةالجلیس، نجاح الحمامی، فقیه عمار

عبـدالجابر بـن اسـماعیل بـن      ةداعـی الـدعا   العوریش متولی دیوان نظارت و سـپس قضـاوت،  

عبدالقوي و واعظ زین الدین بن نجا. ابن نجا توطئـه اینـان را بـراي سـلطان افشـا کـرده و در       
او بدهـد، سـلطان   مقابل این کار از او خواست کـه تمـام امـوال و مایملـک ابـن کامـل را بـه        

صـالح الـدین تمـام     .ه و دسـتگیر و بـه دار آویختـه شـدند    پذیرفت و سپس آنان محاصره شد
کسانی را که خواستار دولت فاطمی بودند تعقیب کرده و بسیاري را کشته و بسیاري را اسـیر  

رین سودانیان را بـه دورتـ   کرد و فرمان داده شد که تمام لشکریان و درباریان بار سفر ببندند و
شـد در   مـی  نامیـده  "قدیـد "نقاط سرزمین الصعید راند و یکی از دعـوتگران فاطمیـان را کـه    

 . 1»اسکندریه در روز پانزدهم رمضان دستگیر کرد
 گر، فرنگیان بنابر مکاتبات به سوي مصر حرکت کردند.  علی رغم قتل خائنان توطئه
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ي الحجـۀ بـاقی مانـده بـود     در آن سال زمانی کـه چهـار روز از مـاه ذ   «گوید:  می مقریزي
در صـقلیه در مـرز اسـکندریه لنگـر گرفتنـد و کسـی کـه ایـن          1ناگهان ناوگان جنگی فرنگ

هجـري جانشـین    560ال مالک صقلیه بود که در س ناوگان را مجهز کرده بود غالیام بن رجار
کـرده  وقتی این ناوگان کنار ساحل پهلو گرفتند هزار و پانصد اسب را پیاده  .پدرش شده بود

و شمار شـان سـی هـزار مـرد جنگـی بـود کـه برخـی سـواره و برخـی پیـاده بودنـد و تعـداد              
که ی های کردند شش کشتی و قایق می که مهمات جنگی و ابزار محاصره را حملی های کشتی

 کردنـد چهـل عـدد بودنـد کـه در کـل بـه پنجـاه هـزار نفـر           مـی  توشه و جنگجویان را حمـل 
 شدند تاور  حمله س دریایی در خشکی پیاده شدند و به مسلمیننزدیک فانو ها رسیدند، آن می
هـاي   به عقب راندنـد و از مسـلمین هفـت نفـر کشـته شـدند و قـایق       ها  را تا دیوارها  آن که این

مسلمین را در آنجا غـرق کردنـد و بـه    هاي  فرنگیان به سوي بندر حمله کرده و برخی از قایق
طوریکه در خشکی سیصـد چـادر داشـتند و بـراي      خشکی غلبه کرده و در آن چادر زدند به

محاصره شهر حمله کردند و سه دژکوب با قوچهایشان و سه منجنیق بزرگ نصب کردند که 
کردند، سلطان صالح الدین در قافوس بود و در سـومین   می سیاه بزرگی را پرتابهاي  سنگ

شهر را هاي  سپس دروازه روز حمله فرنگیان خبر به او رسید، او شروع به تجهیز لشکر کرده و
ها  آن را به آتش کشیدند و اهللا تعالیها  شده و دژکوبور  حمله گشوده و مسلمانان به فرنگیان

را یاري داد. و بسیاري از فرنگیان را کشـتند و مسـلمین آالت و ابـزارات جنگـی و کاالهـا و      
غنیمـت گرفتنـد و    بـه  توان همانند آن را بدسـت آورد  می زیادي را که به زحمتهاي  اسلحه

 . 2»بود 570را کشیده و پا به فرار گذاشتند و این در ابتداي سال ها  ر فرنگیان لنگرسای

                                           
این حملـه دریـایی نشـان دهنـده     «گوید:  در توضیح مطالب کتاب السلوك می ةدکتر محمد مصطفی زیاد -1

گران با فرنگ مکاتبه کرده بودند  یده بود و قبال گفته شد که توطئهالیمنی آن را چ ةعمار اي بود که طئهوت

هـاي جنگـی    طئه گران آمده بود خبر نداشت و براي همین بود که قـایق وو حاکم صقلیه از آنچه بر سر ت
  .)10/55( »قراردادي که با آنها داشت براي جنگ فرستاد سخود را بر اسا
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لـدین و  دیدید که حجم خیانت و مقدار آن به چه اندازه بود و اگـر اهللا تعـالی بـه صـالح ا    
زي داشت و طبعاً ایـن پیـرو   می شان نکرده بود چه عواقب وخیمی مردانش منت ننهاده و یاري

. هنـوز  نداشـت  جز خیانت شـیعه  سببیبسیار بود که هاي  و کشتار و خونریزيها  بعد از سختی
وارد نشده بود کـه شـیعه خیانـت دیگـري را بـراي برپـایی        570نگذشته بود و سال  569سال 

 دولت فاطمی و نابودي صالح الدین تدارك دیدند. 

را جمـع  هـا   و سـودانی ها  سوان، عربوالی أ لةدر این سال کنز الدو ..«.گوید:  می مقریزي

کـرد و امـوال هنگفتـی را بـراي      کرده و بـه قصـد بازگردانـدن دولـت فاطمیـه آهنـگ مصـر       
طرفدارانش هزینه کرد و جماعتی از موافقانشان به آنان پیوستند، او تنی چند از امراي صـالح  
الدین را کشت و در روستاي طود مردي که به نام عباس بن شادي معروف بود شورش کـرد  

ین بـرادر خـود   سـلطان صـالح الـد    و بالد قوص را تصرف نموده و اموال آن را به تاراج برد؛
الملک العادل را با ارتش بزرگی که الخطیر مهذب بن مماتی نیز با آن همراه بود تجهیز کرد، 

 او حرکت کرده و به شادي حمله کرده و طرفدارانش را نابود کرد و او را کشت. 

هـایی   جنـگ  روبرو شد و لةدر ناحیه طود با کنز الدوکه  این سپس به حرکتش ادامه داد تا

بعد از آنکه بسیاري از لشکریانش کشته شـدند فـرار    لةرخ داد که طی آن کنز الدوها  آن بین

 . 1»..کرد و سپس در هفتم صفر کشته شد و عادل به قاهره باز گشت.
براي از پاي درآوردن صالح الدین سنی که دولـت شـیعه را در   اي  توطئه این خیانت فقط

رنگیان در بالد شام جدي شـد و وقتـی سـلطان    مصر از بین برد نبود بلکه به موجب آن خطر ف
صالح الدین تصمیم به روبرو شدن با آنان گرفـت مهمتـرین مـانع او خیانـت شـیعه در داخـل       

 سلطنت مصر بود. 
میالدي در حالی شـروع شـد کـه سـلطان الملـک       570سال «گوید:  می ابن کثیر رحمه اهللا

ي حفـظ بـالد شـام از فرنـگ وارد آن     الناصر صالح الدین بن ایوب تصمیم گرفته بود که برا
شود اما مشکلی پیش آمد که او را مشغول کرد و مانع عملی کردن تصمیم او شـد و آن ایـن   
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و آالت جنگی و ابـزار محاصـره و   ها  قایق بود که فرنگیان با ناوگانی عظیمی که از نظر تعداد
 مصر شدند. هاي  جنگ همانند آن دیده و شنیده نشده بود وارد آب

ی دیگر از موانع رفتن صالح الدین به شام، مردي بود که برخی او را عباس بـن شـادي   یک
و از مسئوالن حکومتی کشور مصر و دولت فاطمی بود، او شـهري بـه نـام اسـوان را     اند  نامیده

مـردم بسـیاري از دور و   کـه   ایـن  پایگاه خود قرار داده و شروع به جمع آوري مـردم کـرد تـا   
کـرد کـه دولـت فـاطمی را بـاز خواهـد گردانـد و         مـی  د آمدند، او ادعانزدیک به دور او گر

 . 1»..اتابکان ترك را نابود خواهد کرد.
در آن بـاقی  ) فاطمیـان ( هنگامی که کشور پاکسازي شد و کسی از سـران دولـت عبیدیـه   

نماند، صالح الدین به همراه لشکر ترکان آهنگ سـرزمین شـام کـرد و ایـن زمـانی بـود کـه        
نور الدین محمود بن زنکی وفـات یافتـه اسـت و سـاکنان آن در نـا امنـی بودنـد و         سلطان آن

او بـه   .ارکان این سرزمین رو به زوال گذارده بود و حکامش با هم اختالف پیدا کرده بودنـد 
قصد سامان بخشیدن به اوضـاع ایـن بـالد و نیکـی کـردن بـه سـاکنان آن و نصـرت اسـالم و          

آن و ضعیف کردن سائر ادیان و شکستن صلیب نصرانیان به سرکوب طاغیان و چیره کردن قر
به سوي بالد شام به راه افتاد و وارد دمشـق   نیت رضایت خداي رحمان و ذلیل کردن شیطان،

شد، بزرگان شهر براي استقبال از او آمدنـد و از سـوي او بـا نهایـت نیـک رفتـاري و احسـان        
الی اوضاع حلـب بـه سـرعت بـه سـوي آن      مواجه شدند. سپس به خاطر نابسامانی و پریشان ح

 و برادرش طغتکین بن ایـوب ملقـب بـه سـیف االسـالم را بـر دمشـق گماشـت،         حرکت کرد
هنگامی که از حمص عبور کرد حومه آن را تصرف کرده و به قلعه آن مشغول نشد و سـپس  
به سوي حماه حرکت کرد و آن شهر را از صاحبش عزالدین بن جبریل تحویـل گرفـت و از   

خواست که سفیر او در حلب باشد و او نیز پذیرفت و سپس به سـوي اهـل حلـب حرکـت      او
را به اسم صالح الدین هشدار داد ولی توجهی به هشـدار او نکـرده و بلکـه او را    ها  آن کرد و

را به ها  آن اي براي آنان نوشته و دستگیر و زندانی کردند، وقتی جواب براي سلطان نیامد نامه
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و عدم اتحادشان سرزنش کرد و ایام گذشـته خـود و پـدر و عمـویش کـه در      خاطر اختالف 
 اي همراه او انجام دادند که اهل دین بدان گواهی ر الدین بودند و اقدامات پسندیدهخدمت نو

دهند را بدانان یادآوري کرد، سپس به سوي حلب حرکت کـرده و بـر سـر کـوه جوشـن       می
 . 1»اطراق نمود

یطان انسی، فرزند شـاه نورالـدین محمـود را وادار کـرد کـه اهـل       اینجا بود که وسوسه ش«
حلب را به جنگ با صالح الدین تحریک کند و این به پیشنهاد شاهزادگان بـود، مـردم شـهر    
پذیرفتند و اطاعت از او را بر تمام مردم واجب دانستند، روافض براي اطاعـت از آنـان شـرط    

قسـمت شـرقی    برگردد و در بازارها گفته شـود و ها  آنبه اذ » العملحي علی خري«کردند که 
ذکر شود و بر ها  مسجد جامع بدانان اختصاص داده شود و نامهاي دوازده امام در تشییع جنازه

الحسـینی بـاز    ةجنازه پنج تکبیر بگزارند و عقد نکاحشان به الشـریف بـن ابـی المکـارم حمـز     

و دیگر مساجد شهر با حـی علـی    ها پذیرفته شد و در مسجد جامع گردد؛ همه این درخواست
صالح الدین مقاومـت کننـد و بـراي از     خیر العمل اذان داده شد. مردم حلب نتوانستند جلوي

امیـر الحسـبه    که به ذهنشان خطور کرد به کار بستند؛ ابتدا بـه شـیبان  اي  توطئه بین بردن او هر
ترور کنند اما موفقیتی بدست  نامه نوشتند و او عده اي از یارانش را فرستاد تا صالح الدین را

غلبه کـرده و  ها  آن نیاوردند و فقط چند تن از فرماندهان او را کشتند و سپس صالح الدین بر
تا آخرین نفرشان را کشت. در این هنگام با قومص صاحب فرنگی طرابلس مکاتبه کرده و به 

نور  ن قومص را قبالًاو اموال هنگفتی را در صورت عقب راندن صالح الدین وعده دادند و ای
دیه داده و خـود را آزاد  الدین اسیر کرده بود و ده سال در زندان او بسر برده بود و در آخر ف

 . 2».کرد. نمی او این کار نور الدین را فراموش کرده بود،
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عده اي از اسماعیلیان به سلطان صـالح الـدین    هجري، 571سال  حلجةدر چهاردهم ذي ا«

تنی چند از امیران و خواص را مجروح کردند صالح الدین بر که  این د ازهجوم آوردند اما بع
 .  1»..آنان فائق آمد.

میالدي وقتی سلطان صالح الدین از قاهره به قصد جهـاد بـا فرنـگ حرکـت      573در سال 
و غنیمـت  بـه  و  ها را به قتـل رسـاند و اسـیر نمـود     عسقالن رفته و در آنجا خیلی از آن کرد به

را محاصره کردند و برنس ها  آن و سپس به سوي رمله حرکت کرد و فرنگیان گرفت گیبرد
کست خوردنـد و  نان حمله کرد و مسلمین شه آارناط صاحب کرك به همراه لشکر بزرگی ب

شـدند و  جنگیـد و جمـاعتی شـهید    هـا   آن اي مقاومت کـرد و شـدیدا بـا    سلطان به همراه عده
مسلمین در راه بازگشت به قاهره چنان رنجی کشیدند مسلمین را گرفتند،  فرنگیان آذوقه و بار

اي از  حیواناتشـان مردنـد و فرنگیـان عـده     که قابل وصف نیست و برخی از آنان و بسـیاري از 
را اسیر کردند. سلطان وارد قاهره شد و سوگند جمله فقیه ضیاء الدین عیسی الهکاري  ازآنان 

اي از اکراد را قطـع   استراحت نکند و نان عدههم نشکند خورد که تا زمانی که فرنگیان را در 
 . 2سبب این شکست بودندها  آن کرد چون

 هجري دوزاده نفر از شیعیان قیـام کـرده و شـعار یـال علـی! یـال علـی! سـر         584در سال «
مـردم شـهر   کـه   ایـن  زدند به گمـان  می مختلف رفته و آن شعار را فریادهاي  دادند و به راه می

کننـد و زنـدانیان را آزاد    مـی  ته و براي بازگرداندن دولت فاطمیان قیـام دعوتشان را لبیک گف
 . 3»همراه نشد متفرق شدندها  آن گیرند اما وقتی کسی با می کرده و شهر را به دست

بـراي از بـین بـردن یـار سـنت      هـا   آن شیعه و اقـدامات هاي  خیانتهاي  این برخی از نمونه
 و یمکر اهللا و اهللا خیر الماکرین.رحمه اهللا یود و یمکرون "صالح الدین"
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 :مبحث سیزدهم
 شیعه به دولت سنی مذهب سلجوقیانهاي  خیانت

از بین رفته و نابود شد بعد از آنان قـومی دیگـري   ) شیعه مذهب( زمانی که دولت آل بویه
مواالت کـرده و  ها  آن از ترکان سلجوقی روي کار آمدند که اهل سنت را دوست داشته و با

و اهل آن را خـاموش  گري  رافضی سنت را یاري کرده و آتشها  آن ،1نمودند می ناحترامشا
 شیعیان در امان نماند. هاي  و نیرنگها  خیانت کردند اما این دولت سنی نیز از

هجري بساسیري رافضی خبیث با لشکري وارد بغـداد مقـر سـلطان سـلجوقی      450در سال
سفید مصري بودند هاي  پرچم و همراه او شد-که در آن زمان آنجا حضور نداشت-طغرلبیک

نام المستنصر باهللا فاطمی نوشته شده بود، اهل کـرخ کـه رافضـی بودنـد بـه      ها  آن که در رأس
عبور کند، بساسیري وارد کرخ شد و ایـن در  ها  آن استقبال او رفته و از او خواستند که از نزد

خیان رافضی منـازل اهـل سـنت    کر .زمانی بود که مردم در قحطی و گرسنگی شدیدي بودند
در بصره را چپاول کردند که داراي بیشترین اسناد و کتب بود و منزل قاضی القضات دامغانی 

را در مناطق بغداد  "حی علی خیر العمل"را نیز چپاول شده و به عطاران فروخته شد، روافض 
به خوانده شـد و بـه نـام او    باز گرداندند و در بغداد به اسم المستنصر باهللا عبیدي خطها  نابه اذ

و احـوال   محاصره و سپس چپاول شد و روافض از این اوضـاع  فةسکه ضرب شد و دار الخال

بساسیري از بزرگان اهل سنت بغـداد انتقـام گرفـت؛ او ابـن مسـلمه       .در نهایت شادمانی بودند
ده و کـاله  مین پوشـی اي پشـ  بود را دستگیر کرده و به او جبـه  وزیر که ملقب به رئیس الرؤساء

اي از نمد قرمز بر سرش گذاشت و در گردنش ریسمانی آویخـت و او را سـوار    بلند و بی لبه
اي  و پشت سرش عده اي او را با قطعه شتري سرخ مو کرد و با این شکل در شهر گردانده شد

گذرانده شـد بـر سـرش آشـغال     -محله رافضیان-زدند و هنگامی که از کرخ می پوست سیلی
سپس هنگامی که از گرداندن  .دند و او را نفرین و دشنام دادندصورتش تف کر ریختند و به

او در شهر فارغ شدند به اردوگاه آورده شد و در آنجا پوست گاوي به همراه شاخهایش به او 
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پوشانده شد و از گردن با قالبی آویخته و بـه روي تیرکـی بلنـد کردنـد و تـا پایـان روز او را       
کشـته شـد و آخـرین سـخن آن مرحـوم ایـن بـود کـه         کـه   این ند تاکتک زده و شکنجه کرد

 . 1»"شکرو سپاس و ستایش اهللا را که به من زندگی با سعادتی داد و شهیدم میراند"
کـه  ( و فاطمیـان ) که از اهل سنت بودند( اي براي مبارزات میان سلجوقیان بالد شام صحنه

دت مسـلمین شـده و زمینـه را بـراي     شده بود که منجر بـه از هـم پاشـیدگی وحـ    ) شیعه بودند
که  صلیبیان براي حمله به بالد شام فراهم کرد تا به آسانی و سهولت بدان دست یابند به طوري

 هجري به اطراف آن رسیدند.  490در سال
دهند؛ بدر الجمالی وزیر المستعلی فاطمی شیعی  می فاطمیان خود را نشانهاي  اینجا خیانت

از جانـب خـود بـه سـوي فرمانـده حملـه صـلیبی اول فرسـتاده و         هجري سفیري  490در سال 
ایـن اسـت کـه دو طـرف بـراي نـابود کـردن        اش  کند کـه خالصـه   می پیشنهادي را به او ارائه

کـه   سلجوقیان در شام همکاري کنند و این سرزمین میان آن دو طرف تقسیم شود بـه طـوري  
 فاطمیان باقی بماند.  صلیبیان باشد و فلسطین در دست قسمت شمالی شام از آنِ

از آنجایی که هدف صلیبیان سیطره بر بیت المقدس بود، جوابشان به این پیشنهاد مبهم بود 
و به اطمینان بخشی به فاطمیان اکتفا کرده و به این ترتیب به ضعف مسلمین و تفرقه شـان پـی   

 بردند. 
ز نیرویی کـرد  اقدام به تجهی -از سوي سالجقه–صاحب موصل "کربوق"هنگامی که امیر

تا مانع سقوط انطاکیه به دست صـلیبیان شـود فاطمیـان هـیچ همکـاري نکـرده و فقـط تماشـا         
به سوي ت سوء استفاده کرده و لشکري را کردند و به این هم اکتفا نکرده و بلکه از این فرص

بیت المقدس که بدست سلجوقیان بـود فرسـتادند و آن را محاصـره کردنـد و بـیش از چهـل       
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ویـران شـده و بـر آن مسـلط     کـه   ایـن  را نصب کرده و دیوارهاي شهر را کوبیدنـد تـا  منجنیق 
 . 1شدند

مـیالدي   488 رهبران شیعه اسماعیلی از اختالف میان سـالطین سـلجوقی در حـوالی سـال    

تتش که شام در دسـت او بـود نزدیـک شـده و      لةسوء استفاده کرده و به رضوان بن تاج الدو

او پیرو نظریات آنان شده و به تشـیع گرویـد و   که  این آوردند تا نزد او جایگاه بزرگی بدست
بـر برخـی بـالد اسـالم در آسـیاي صـغیر       هـا   آن صلیبیان و سیطرههاي  هیچ توجهی به پیروزي

 492هجري بر انطاکیـه مسـتولی شـده و سـپس در سـال       491در سال ها  آن در حالیکه 2نکرد
ن را تـا کوهسـتان لبنـان ادامـه دادنـد و مسـلمین       هجري بر المعرة سیطره پیدا کردند و مسیرشا

ساکن آن را کشتند و سپس به سوي حمص رفتند و حاکم حمص به شرط پرداخت مـالی بـه   
 سازش کرد. ها  آن آنان با

هجري فرنگیان انطاکیـه را بعـد    491در جمادي االولی سال «گوید:  می ابن کثیر رحمه اهللا
ر تصرف کردند و حـاکم  شههاي  از نگهبانان برج از یک محاصره شدید و با همکاري برخی

هنگامی که خبر به امیر کربـوق حـاکم موصـل رسـید لشـکر بزرگـی را فـراهم         .آن فرار کرد
کرده و دقاق حاکم دمشق و جناح الدولۀ حاکم حمص و دیگران به او پیوستند، او بـه سـوي   

را شکسـت  هـا   آن رنگیـان درگیرشـدند و ف هـا   آن فرنگیان حرکت کرد و در منطقه انطاکیه با
سپس فرنگیان  .وال هنگفتی از آنان غنیمت گرفتنددادند و شمار زیادي از آنان را کشتند و ام

و ال حول و النعمان حرکت کردند و بعد از محاصره شهر آن را تصرف کردند  ةبه سوي معر

 .3»ال باهللاإال قوة 
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 از دست رفتن بیت المقدس به سبب خیانات شیعه: 

هفـت روزه مانـده بـه    -هجري فرنگیان بیت المقدس را در صبح روز جمعه  492 در سال«
حدود یک میلیون جنگجو بودند و در وسط شهر بـیش از  ها  آن تصرف کردند، -پایان شعبان

 کـه  هـر  بـر  کردنـد و  جسـتجو  را جاهمه  و تفتیش را ها خانهشصت هزار مسلمان را کشتند و 
از شام به عـراق فـرار    مردم ...کوبیدند. درهم هر چه را ستندتا توان و یافتند او را کشتند دست

 ،کرده و از خلیفه و سلطان سلجوقی محمد بن ملکشاه درخواست یاري علیه فرنگیـان کردنـد  
ویق و تحریـک  فقهاء و علماي بزرگ دست به کار شده و مـردم و حاکمـان را بـه جهـاد تشـ     

 . 1»ه راجعونلیإنا إنا هللا واي نداشت، إ کردند اما هیچ فایده
 برخی این وضعیت ذلت بار را چنین وصف کرده و سروده اند:

 مزجنـــــــا دمانـــــــا بالـــــــدموع الســـــــواجم

ــــــــه ــــــــع يريق ــــــــرء دم  ورش ســــــــالح امل

ـــــــم ـــــــالم إن وراءك ـــــــي اإلس ـــــــا بن  فأهي

 وكيــــــف تنــــــام العــــــني مــــــلء جفونــــــه

ـــــيلهم ـــــحى مق ـــــام يض ـــــوانكم بالش  وإخ

ـــــــومهم الـــــــروم اهلـــــــوان وأنتـــــــــم  تس
 

ــــــراجم  ــــــة للم ــــــا عرض ــــــق من ــــــم يب  فل

 ت نارهــــــا بالصــــــوارمبإذا احلــــــرب شــــــ

 وقــــــــائع يلحقــــــــن الــــــــذي باملناصــــــــم

ــــــائم ــــــوات أيقظــــــت كــــــل ن  عــــــىل هف

ــــــذاكي أو بطــــــون القشــــــاعم  ظهــــــور امل

 جتـــــرون ذيـــــل اخلفـــــض فعـــــل املســـــامل
 

روان مخلوط شد و ودیگر توانایی مبارزه برایمـان بـاقی   هاي  ترجمه شعر: خونمان با اشک
ریزد آنگاه که آتش جنگ بـا شمشـیرها    می هنماده است، بدترین سالح انسان اشکی است ک

چگونـه   دهنـد،  مـی  عی اسـت کـه درس  ي فرزندان اسـالم در وراي شـما وقـای   ور شود، ا شعله
کند، برادران شما  می چشمان انسان به راحتی بخوابد با وجود خطاهایی که هر خوابی را بیدار

نـده یـا در شـکم شـیران     رسـانند کـه در دسـتان قربـان کن     می در شام در حالی شب را به صبح
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 آورد در حالیکـه شـما ماننـد صـلح جویـان نرمـی و مهربـانی        می هستند، روم بالها بر سر آنان
 ورزید.  می

 که:سراید  می و نیز
ـــني اخـــتالس الطعـــن والضـــ ـــةـوب  رب وقف

ـــا ـــن غامره ـــب ع ـــن يغي ـــروب م ـــك ح  وتل

 ســـــــللن بأيـــــــدي املرشـــــــكني قواضـــــــبا

ــــــــ ــــــــي ال ي ــــــــداـأر أمت  رشعون إىل الع

ـــــون  ـــــردوجيتنب ـــــن ال ـــــا م ـــــار خوفً  الن

ـــــاألذ ـــــب ب ـــــناديد األعاري ـــــرىض ص  أي

ـــــــــــة ـــــــــــذودوا محي ـــــــــــوا إذ مل ي  فليتهم

ــــوغى ــــس ال ــــر إذ مح ــــدوا يف األج  وإن زه
 

 تظـــــل هلـــــا الوالـــــدان شـــــيب القــــــوادم 

ــــــادم  ليســــــلم يقــــــرع بعــــــدها هــــــاش ن

ــــــم ــــــيل واجلامج ــــــنهم يف الك ــــــتغمد م  س

 رمــــــاحهم والــــــدين واهــــــي الــــــدعائم

 وال حيســـــــــبون العـــــــــار رضبـــــــــة الزم

ـــــــ ـــــــ ع ـــــــاجمويغيض ـــــــامة األع  ىل ذل ك

 عــــــن الــــــدين ضــــــنوا غــــــرية باملحــــــارم

ـــــــــانم ـــــــــة يف املغ ـــــــــوه رغب ـــــــــال أت  فه
 

 اي اسـت کـه کودکـان از هـول آن پیـر      ترجمه شعر: میان خنجز زدن و ضـربه زدن لحظـه  
غائب باشد تا سالم بماند بعـد از آن  ها  آن از ازهرکس  هستند کههایی  جنگها  این شوند، می

پشیمان شود، شمشیرهایی به دسـت مشـرکین از نیـام بیـرون کشـیده      که  این شود مگر می تنبیه
بینم که تیرهایشان را بـه   می خواهند رفت، امتم را چنین به غالف فروها  شدند که در جمجمه

افتـادن   از تـرس فـرو   و ارکان دین سست شده است، از آتـش،  کنند نمی سوي دشمن پرتاب
 آورند، آیا قهرمانان عرب به آزار تن نمی سابکنند اما عار و نیرنگ را چیزي به ح می دوري

کننـد چـرا بـه خـاطر      نمـی  از دین دفاعها  آن پذیرند، اگر می دهند و پهلوانان عجم ذلت را می
 ورزند و اگر شوق کسب اجر و پاداش ندارند پس چرا وقتـی جنـگ گـرم    نمی ناموس غیرت

 . 1آیند نمی شود حداقل براي جمع غنیمت می
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و هـا   که از دست رفتن بیت المقدس نتیجه خیانات شـیعه و هـرج و مـرج    براي آنکه بدانی
شدند گوش کن که ابـن   می ایجاد کرده و مانع سامان گرفتن امورها  آن بود کهی های ناآرامی

 گوید:  می کثیر رحمه اهللا چه
در نواحی اصفهان مشکل ساز و بحرانی شـد از  ) شیعه( هجري مسئله باطنیان 494 در سال«

را کشته و دیارشان را براي عمـوم مـردم مبـاح اعـالن کـرد و      ها  آن و سلطان بسیاري ازاین ر
هاي  را گرفتید او را بکشید و اموالش را بگیرید، باطنیان بر قلعهها  آن ازهرکس  اعالن شد که

هجري بود و اولـین   483 اي که بدست آوردند در سال قلعه بسیاري دست یافته بودند و اولین
او در دعوت خود  .بودها  آن را صاحب شده بود حسن بن صباح یکی از داعیان کسی که آن

مظلوم واقـع شـده و   ها  آن که این روایاتی از اهل بیت و اقاویل روافض گمراه را ذکر کرده و
وقتـی کـه خـوارج بـا      :گفـت  مـی  از حقی که اهللا و رسولش واجب کرده بود محروم شدند و

تر هستی که براي نصرت امامـت علـی بـن ابـی      پس تو محقاند  امیه به خاطر علی جنگیده بنی
او  هـاي کاردر باره  طالب بجنگی. سلطان ملکشاه او را قبال تهدید کرده بود و فتاواي علما را

برایش فرستاد؛ هنگامی که او نامه سلطان را در حضور فرستاده او خواند به جوانـان دور و بـر   
براي سرورش بفرستم، با گفته او همه حاضران گـردن  خواهم که پیامی را  می خود گفت: من

افراشته و منتظر ماندند، سپس به یکی از آن جوانان گفت: خود را بکش، آن جـوان چـاقویی   
گفت که: خود را از این مکـان پـایین   ها  آن را در آورده و خود را کشت، و به یکی دیگر از

فکند و تکه تکه شد، سپس به فرستاده سلطان و آن جوان خود را از باالي قلعه به زیر ا ،!بینداز
 . 1»گفت: این است جواب

و شجاع است که بـه بهتـرین وجـه از او     منظورش این بود که او در میان افرادي جنگجو«
هـاي   بسـیاري از قلعـه  هـاي   هجري سلطان محمد بن ملکشاه قلعه 500کنند. در سال می اطاعت

را هـا   آن را فـتح کـرد و شـمار زیـادي از    هـا   آن زباطنیان را محاصره کـرده و تعـداد زیـادي ا   
کشت، در قلعه اي محکم در قله کوه بلندي در اصفهان جنگ شدیدي در گرفت، ایـن قلعـه   
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احمد بن عبداهللا بن عطـا آن را   را سلطان ملکشاه بنا کرده بود اما سپس فردي از باطنیان به نام
این بود که فرزند سلطان محمـد آن را   تصرف کرد و مسلمانان به سبب آن بسیار آزار دیدند،

به مدت یک سال محاصره کرده و باألخره فتح کرد و این مرد وحشی را پوست کند و سرش 
 . 1»را قطع نموده و در شهرها چرخاند

گیـرد در حـالی    مـی  محاصره یک قلعه از قالع باطنیان یک سال وقت و انرژي مسلمین را
مانند خنجري هستند که بـر پشـت   ها  آن ! پسر استاالقصی در دست فرنگیان اسی که مسجد

 آیند.  می امت اسالم فرود
در همان سال رضوان که پیرو آراء اسماعیلیان شده بود سعی کرد جلوي رهبر سـلجوقیان  

را بگیرد و او را شکست داد در حالیکه او مشـغول جنـگ بـا صـلیبیان در      "قلج ارسالن" روم
 501اکتفا نکرد و بر ضـد امیـر جـاولی حـاکم حلـب در سـال       اطراف الرها بود و به همین نیز 

 هجري به صلیبیان پیوست. 
هجري محاصـره   504 صلیبیان از این موضع رضوان قدردانی نکرده بلکه حلب را در سال

کرده و چنان ساکنان آن را تحت فشار قرار دادند کـه مـردار و بـرگ درختـان را خوردنـد و      
 . 2ببردها  آن ین کردند تا برايمبلغ زیادي را براي رضوان تعی

زدنـد،   مـی  اي را علیه فرنگیان رقم پیروزي-از اهل سنت-حتی اگر گاهی سالطین مسلمان
دیدند؛  می کرد چون این را موجب تقویت نیروي اهل سنت می این پیروزي شیعیان را غمگین

 زنیم:  می باره مثالی از حافظه تاریخ در این
هجري سلطان غیاث الدین بن محمد بن ملکشاه  505در سال «د: گوی می ابوالفدا رحمه اهللا

سلجوقی لشکر بزرگی را براي جنگ با فرنگ در شام فرستاد که همراه لشکر امیر مودود بـن  
زنکی حاکم موصل با جمعی از امرا و شاهزادگان و جانشینان همچون حـاکم تبریـز و حکـام    

 حـاکم موصـل بـود،    "مودود"ل این لشکر مراغه و حاکم ماردین حضور داشتند و فرمانده ک
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را به شکر خـدا کشـتند و   ها  آن بسیاري را گرفتند و شمار زیادي ازهاي  از فرنگیان قلعهها  آن
هنگامی که وارد دمشق شدند امیرمودود به مسجد جامع شهر رفت تا در آن نماز بخوانـد، در  

خواسـت، امیـر مـودود بـه او      این هنگام یک باطنی در لباس گدا نزد او آمـده و ار او کمـک  
کمک کرد و وقتی این باطنی به ایشان نزدیک شد خنجري در قلبش فرو کرده و ایشان درجا 
جان دادند و در بام مسجد جامع بغداد مرد نابینایی را یافتند که خنجر مسمومی با خود داشت 

 . 1»ه او قصد قتل خلیفه را داشته استشود ک می و گفته

 ه سلطان جالل الدین بن خوارزم شاه: شیعه ب هاي تخیان

 جالل الدین بن خوارزم شاه از بزرگترین سالطین سلجوقیان و بر مذهب اهل سنت بود. 
در آن سـال بیشـتر سـاکنان تفلـیس     «گوید:  می هجري 624ابن کثیر در شرح حوادث سال

ران نمودند بدان شهر آمده و عام و خاص را کشتند و چپاول کردند و ویها  آن گرجی بودند،
تعصب بود، این خبر به سلطان جالل الـدین رسـید و   ها  آن و به آتش کشیدند و علت شورش

برسـد امـا بـه موقـع نرسـید و در آن سـال اسـماعیلیان یکـی از         ها  آن سریعا حرکت کرد تا به
شاهزادگان بزرگ که از نائبان جالل الدین بن خوارزم شاه بود را کشتند، سلطان جالل الدین 

را بـه قتـل رسـاند و شهرشـان را ویـران و زنـان و       هـا   آن رفته و شـمار زیـادي از  ها  آن بالدبه 
را به تاراج برد، اسماعیلیان قـبحهم اهللا در هنگـام   شان  اموال کودکانشان را به بردگی گرفت و

بـه مـردم از   هـا   آن علیه مسلمین بودند و ضـرر ها  آن دست و همکار حمله مغول بزرگترین هم
 . 2»بیشتر بودمغوالن 

 هجري:  656خیانت بدر الدین لؤلؤ شیعی حاکم موصل در اواخر سال

خیـاطی او را خریـده بـود و بعـد از آن در ملکیـت       بدرالدین لؤلؤ یک ارمنی بود که مرد
ملک نور الدین ارسالن شاه بن عزالدین مسعود اتابکی حاکم موصل در آمد، او زیبارو بود و 
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تمام امور دولت که  این ش و اعتبار یافت و در دربار او پیشرفت کرد تااز این رو نزد آنان ارز
آمدنـد، سـپس او فرزنـدان اسـتاد      مـی  در دست او قرار گرفت و فرستادگان سایر امراء نزد او

از آنان بـاقی نمانـده بـود و تمـام امـور در      هیچیک  که این خود را یکی بعد از دیگر کشت تا
ومت را بدست گرفت، او در هر سال قندیلی طالیی که وزن دستان او قرار گرفت و خود حک

فرستاد و این دلیل بر تشیع اوست، او بسیار باهوش و زیرك  می شد به مشهد می آن هزار دینار
 و دور اندیش و داراي همت بلندي بود. 

و وقتی هالکو بعد از آن واقعه وحشتناك از بغداد بیرون رفت، بدر الدین لؤلؤ به خـدمت  
 . 1را برایش بردی های اعت او در آمد و هدایا و تحفهو اط

 و این چیزي نیست جز خیانت به امانت عظیم جهاد. 
خیانات شیعه به دولت سلجوقی و تضعیف قدرت آن و علتـی  هاي  این بود برخی از نمونه

 هـا  هـا و عبـرت   درس ،ها مذهب اهل سنت بود، از این جریاناین دولت بر که  این نداشت جز
یریم تا کسی که فریب روافض را خورده و با وجود مطالعه تـاریخ چیـزي از مـذاهب و    گ می

فرق میان کسی که اسالم را ویران کرده با کسی که سعی در  داند و نمی ها اعتقادات حکومت
ق عبـرت  کرده اسـت از ایـن حقـای   تحکیم ارکان آن داشته و آن را نصرت داده است درك ن

 بگیرد. 
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 :مبحث چهاردهم
 گرود می ی از شاهان مغول به مذهب روافضیک

شـدند رفتـه رفتـه بـه     ور  حمله به لطف الهی بیشتر مغوالنی که مانند وحشیان به دیار اسالم
 از آنان را کـه هرکس  کردند که می دین اسالم هدایت شدند اما روافض افعی سرشت تالش

شـاگرد نصـیر طوسـی    توانند به مذهب خود جذب کنند؛ شیخ جمال الدین بن مطهر حلی  می
موفق شد شاه مغول خربندا محمد ارغون بن ابغابن هوالکو شاه عراق و خراسان را به مـذهب  

 را در کشــورش رواج داد و تــا دم مــرگش بــرگــري  رافضــی شــیعه در آورد و او نیــز شــعائر
هاي عظیمی میان روافض و  بزرگ و مصیبتهاي  ماند و در ایام حکومت او فتنهگري  رافضی
 نت ایجاد شد. اهل س

هجـري حکومـت را بدسـت گرفـت، در ابتـداي       716بعد از او فرزندش ابوسعید در سـال 
حکومتش برخی او را بازیچه کردند اما بعدها رو به عدالت و ترویج سنت نهـاد و فرمـان داد   

 علـی در بـاره   عثمـان و سـپس  در بـاره   شیخین و سپسدر باره  را ابتدا با گفتنها  که خطبه
مردم از این اقدام خوشحال شده و فتنه و شر و جنگ داخلی کـه میـان سـاکنان ایـن     بخوانند، 

سرزمین بود خاموش شد، پدرش خربندا در زمان حیـات خـود لشـکر بزرگـی از روافـض را      
تجهیز کرده و اموال زیادي را جمع کرد تا با این لشکر حاکم مکه امیر حمیصه بن ابـی تمـی   

سعید ا در بالد حجاز برپا کند اما ابورگري  رافضی ي داده ورا کمک کند تا او روافض را یار
او این اموال را گرفته و از شیخ االسالم ابن تیمیه استفتا کرد و  .همه این اقدامات را باطل کرد

گـردد   مـی  شیخ االسالم چنین فتوا داد که این اموال در مصالحی که نفـع آن بـه مسـلمین بـاز    
براي مبارزه با حق و نصرت اهل بدعت علیه اهل سنت آمـاده   استفاده شود چرا که این اموال

 . 1شده بود
 و نـابودي اهـل سـنت از دسـت    شان مذهب بینی که این قوم هیچ فرصتی را براي نشر می آیا

 برند؟ می ترین فرصت کمال سوء استفاده را دهند و از کوچک نمی
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 :مبحث پانزدهم
 1شیعیان نصیریههاي  خیانت

غالی شیعه است که فرد گمراهی معروف به محمد بـن نصـیر آن   هاي  قهنصیریه یکی از فر
را بنیان نهاد، او ابتدا بر مذهب شیعه دوازده امامی بود اما بعـدها بـا آن مخالفـت کـرد و فرقـه      

هجـري مرجـع اعلـی     260دیگري ساخت و شهر سامراء را پایگاه خـود قـرار داد، او تـا سـال    
کرد و گفت که ابوالحسن علـی بـن ابـی طالـب او را      مذهب نصیري بود، او ادعاي نبوت هم

 . 2مبعوث کرده است
 اعتقادات فاسدي دارند و علی را خـدا ها  آن مذهب نصیریه بیشتر در بالد شام رواج دارد،

به علی متصل است و روزها از او جداست و علـی محمـد   ها  شب گویند: محمد می دانند و می
و سـلمان پـنج نفـري را خلـق کـرده کـه کلیـدهاي         را خلق کرده و محمد سـلمان فارسـی را  

 و زمین به دست آنهاست و آن پنج نفر عبارتند از: ها  آنآسم
 و موکل رعد و برق و صاعقه و زلزله. ها  آن مقداد: پروردگار مردم و خالق

 ابوذر: موکل چرخش ستارگان و سیارات. 
 عبداهللا بن رواحه: موکل بادها و قبض ارواح بشر. 

 .ن مظعون: موکل معده و حرارت بدن و امراض انسانعثمان ب
 قنبر بن ذاذان: موکل نفخ ارواح در اجسام. 

 گوینـد کـه خـدا هـر وقـت بخواهـد در اجسـام حلـول         مـی  نصیریان در توجیه این عقیـده 
داننـد   مـی  ، نصیریان مانند دیگر فرق شیعه غالی دشنام به صـحابه را از فـروض دینـی   3کند می

 . 4صحابه بودند که حق علویان را در خالفت غصب کردندها  آن چون به ادعاي

                                           
 نصیریه: با ضم نون و فتح صاد و سکون یاء.  -1

 .، بغدادي: الفرق بین الفرق15میین صابوالحسن اشعري: مقاالت االسال -2

 .308، 307: اسالم بال مذهب صلشكعةدکتر مصطفی ا -3

 قاهره. -لسلطيةا ملطبعةچاپ ا) 95ص( يةالنصیر ئفةدکتر سلیمان الحلبی: طا -4
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نصیریان به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد ندارند و به تناسخ ارواح معتقد بوده و شراب و 
 . 1دانند می زنا و دیگر محرمات را جائز

دشمنی طـوالنی بـا   ها  آن آید، می نامند و از اسم نصیري بدشان می نصیریان خود را علوي
شود و  می و خروج علیه خلفاي مسلمان مجسمها  م و مسلمین دارند که گاهی در شورشاسال

 گاهی در همکاري با دشمنان خارجی اسالم در گذشته و حال. 
اي در  در زمان مـا در کشـور سـوریه سـلطه و نفـوذ گسـترده      ها  آن الزم به تذکر است که

 اقتصادي دارند.  اي و سیاسی و اجتماعی و گوناگونی چون رسانههاي  عرصه
 رویم که برخی از خیانات نصیریان را بشناسیم.  می حال

 نصیریان: هاي  از خیانت

منتشر شد و مردم  هجري اخبار متواتري مبنی بر نیت مغول براي حمله به شام 696در سال 
شدیداً وحشت زده شدند اما لشکري از دمشق براي جنگ با مغول خارج شد و این دو لشکر 

اي  ند و سلطان قازان فرار کـرد و عـده  ه سلیمۀ به هم رسیدند، مغوالن مسلمین را کشتدر منطق
مغـول بـه شـهر نزدیـک شـد و در       .از امرا و شاهزادگان و شماري زیادي از عوام کشته شدند

بیرون شهر ویرانی زیادي کردنـد، سـپس مالیـات زیـادي را بـر مـردم شـهر اجبـار کردنـد بـه           
پرداخـت، سـپس    مـی  هر یک به انـدازه درآمـد خـود بایـد مالیـات      که تمام بازاریان و طوري

مـردم وحشـت زده شـده و در     .انداختند تا قلعـه را تخریـب کننـد    را به کارها  مغوالن منجنیق
شـد و جـز انـدکی در     مـی  دیدهها  نباشان پناه گرفتند به طوریکه کمتر کسی در خیا هاي خانه

هـاي بعـدي عـده     اول تکمیل نشد و در صف خواندند و روز جمعه جز صف نمی مسجد نماز
 شد مانند مغوالن لبـاس  می بسیار کمی بودند و هر کسی از روي ضرورت از خانه خود خارج

ایـن   .داد که زنـده بـاز نگـردد    می گشت و البته هنگام خروج احتمال می پوشید و فوري بر می

                                           
ــدملوجی:  -1 ــاروق الـ ـــة يفاألفـ ــاب  -) 115ص( ســـالميةاملعتقـــدات اإل لوهي ــداد کتـ ــاپ بغـ ــف "چـ الهتـ

 ر مصطفی غالب النصیري/و این از مهمترین کتب نصریان است. حقیقت دکت 64ص"الشریف
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ایـن نصـیریه در آن زمـان    گرفت که در رأس  می ها با همدستی نصیریان با مغول انجام جنایت
الشریف القمی محمد بن احمد بن قاسم المرتضی العلوي و األصیل بن نصیر طوسی بـود کـه   

 . 1»..براي این خیانت صدهزار درهم مزد گرفت.
رذلـی   و شـود در حـالی کـه او پسـت     می ببین که چگونه یک خائن، شریف علوي نامیده

 بیش نیست. 
کرد، مـردان اهـل سـنت و در رأسشـان      می خیانت) رينصی( در همان زمانی که این علوي

کردنـد   مـی  دمیدند و خود براي جهاد خروج می شیخ االسالم ابن تیمیه روح ایمان را در امت
حتی در همین واقعه مذکور وقتی که مغول قلعه دمشق را محاصره کردنـد و سـلطان از نائـب    

چون شیخ االسـالم ابـن تیمیـه بـه او     قلعه خواست که قلعه را تحویل مغول دهد او امتناع کرد 
گفته بود که قلعه را تسلیم نکن حتی اگر یک سنگ هم در آن نمانده باشد و این به مصلحت 

اي که اهللا تعالی آن  مسلمین بود چرا که اهللا تعالی این قلعه و سنگر را برایشان حفظ نمود، قلعه
ه و هنوز دار ایمان وسـنت اسـت تـا    را پناهگاهی براي اهل شام قرار داده بود، شامی که همیش

 . 2در آن فرود آید اینک عیسی ین مریم
به خواست اهللا تعالی لشکریان از دیار مصر براي نصرت اهل شام حرکت کردند، هنگامی 

اي از کسانی که با مغـول همکـاري    عده .کردند که مغول خبر را شنیدند از آنجا عقب نشینی
اي  به دار آویخته شده و عدهها  آن اي از شناخته شده و عده دادند می کرده و مسلمین را آزار

اي نیز میله داغ به چشمانشان فرو کرده شد و برخـی زبانشـان    دیگر به میخ کوبیده شده و عده
بریده شد و امور بسیاري رخ داد، سپس نائب السلطنۀ با لشکري از دمشق به کوهسـتان الجـرد   

ها  آن بعدها به اسم ه علویان در آنجا سکونت کرده واین کوهستانی بود ک"وکسروان رفت و 
 . "نامیده شد

                                           
 با تصرف و اختصار. ) 14/906( البداية والنهاية -1

 ) 14/8( البداية والنهاية -2
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شیخ االسالم تقی الدین ابن تیمیه و به همراه او شمار زیادي از داوطلبان، بـراي جنـگ بـا    
اهل این منطقه خروج کردند و این اقدامشان به سبب فساد نیات و عقائد و کفـر و ضـالل آن   

ق نظامیان مسلمان مرتکب شده بودند وایـن جنایـت زمـانی    مردمان و نیز جنایتی بود که در ح
ها  آن بود که مسلمین از مغول شکست خورده بودند و فرار کرده و موقع بازگشت از سرزمین

 شـده بودنـد و  ور  حملـه هـا   آن این فرصت سـوء اسـتفاده کـرده و بـه     ازها  آن گذشته بودند و
را کشـته بودنـد،   هـا   آن را گرفتـه و بسـیاري از  را به تاراج برده و اسلحه و اسبانشـان  شان اموال

نزد شیخ االسالم ابن تیمیه آمدند ها  آن رسیدند رؤسايها  آن هنگامی که مجاهدان به سرزمین
روشـن شـد و   هـا   آن ق دین توسط ایشان براي بسـیاري از یو حقا ها شد ایشان سبب توبه آنو 

بـه بازگردانـدن   هـا   آن سدان بـود، این موجب خیر بسیاري گردید و پیروزي بزرگی بر آن مف
یـادي را بـه بیـت    اموالی که از لشکر مسلمین گرفته بودند ملزم شدند و مقرر شد کـه امـوال ز  

 . 1»المال تحویل دهند
همراه ارتش شام براي جنـگ بـا مغـول و    ها  آن دیدید که خیانت این علویان چگونه بود؟

علیه که  این شان بدونهای و حتی در کوهدفاع از شهر و حفاظت از حریم امت اقدامی نکردند 
مسلمین با دشمنشان همکاري کنند نماندند و حتی نظامیان مسلمانی که فـرار کـرده بودنـد را    

 را غارت و چپاول کرده و اکثرشان را کشتند. انا هللا و انا الیه راجعون. ها  آن پناه ندادند بلکه

 ها:  آنهاي  یکی دیگر از خیانت

لشکر مغول براي لشکر حلـب بـه کمـین نشسـتند و شـمار زیـادي از        هجري 705در سال 
بزرگان و دگر افرادشان را کشتند و در بالد حلب به سبب این مصیبت عزا و نوحه بسیار شـد.  
و از آنجایی که خیانت علویانی که ساکن بالد الجرد بودند ثابـت شـد نائـب السـلطنه همـراه      

هـا   آن حرکـت کردنـد وجلـوتر از   هـا   آن ودند به سـوي نظامیانی که از لشکر شام باقی مانده ب
به سوي بالد الجرد و رفض و تیامنه به ها  آن اي از ارتش همراه ابن تیمیه پیش رفته بودند، عده

                                           
 .منبع سابق -1
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را نصـرت داده و پیـروز کـرد و بسـیاري از آن     هـا   آن قصد جنگ با آنـان رفتنـد و اهللا تعـالی   
را تصـرف  هـا   آن هـاي  سـرزمین  و بسـیاري از  شـان را نـابود کـرده    ضـاله هـاي   رافضیان و فرقه

به سبب حضور شیخ ابن تیمیه در این جنگ فوائد بسیاري حاصل شد و شیخ االسالم  .نمودند.
 . 1علم و شجاعت زیادي در این جنگ از خود نشان داد

 نصیریان:  هاي تیکی دیگر از خیان

اطاعت بیرون کردند و  هجري نصیریان دست از717در سال«گوید:  می ابن کثیر رحمه اهللا
نامیدنـد و   مـی  فردي بود که او را گاهی محمد بن الحسن المهدي القائم بأمراهللاها  آن در میان

تعـالی اهللا عمـا یقولـون علـو     -شد می گاهی علی بن ابی طالب فاطر السموات و االرض نامیده
ده و مسـلمین را  نامیدنـد، او شـورش کـر    می و گاهی او را محمد بن عبداهللا حاکم بالد-کبیرا

تکفیر کرد و ادعا کرد که نصیریه برحق هستند. ایـن شـخص بـر عقـول بسـیاري از نصـیریان       
هـا   آن بسیاري تعیین کـرد، هاي  سرزمین گمراه سیطره یافته و براي هر یک از آنان صدهزار و

به شهر جبلۀ حمله کرده و وارد آن شدند و شماري از مـردم آن را کشـتند و در حـالی از آن    

و  ،ال سـلامنإال حممـد، ال بـاب إال علـی، ال حجـاب إلـه إال گفتنـد:   مـی  شـدند کـه   می خارج

وا اسالماه، وا سـلطاناه، وا  " :زدند می را دشنام دادند و مردم شهر فریاد) ابوبکر و عمر( شیخین
 . اما در آن روز هیچ یار و یاور و پناهی نداشتند براي همین شروع به گریه و تضرع بـه "امیراه

درگاه اهللا عزو جل کردند. این فرد گمراه و ضال اموال غارت شـده را میـان یـاران و پیـروان     
تقسیم کرد و بدانان گفـت کـه بـراي مسـلمین هـیچ نـام و نشـان و        -قبحهم اهللا اجمعین -خود

تصـرف  هـا   آن دولتی نمانده است و اگر با من فقـط ده نفـر بـاقی بماننـد تمـام کشـورها را بـا       
در آن سرزمین اعالن کرد که تقسیم اموال ده درصدي خواهد بود تا مردم را خواهیم کرد و 

بدان تشویق کند و به یارانش فرمان داد که مساجد را ویران کرده و در جایشان شـراب خانـه   
ال علی و براي خدایت إله إگفتند: بگو ال  می کردند می درست کنند و به هر مسلمانی که اسیر

                                           
 .با تصرف) 14/35( البداية والنهاية -1
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ر دست اوست سجده کن تا در امـان بمـانی و برایـت امـان نامـه      مهدي که زندگی و مرگ د
لشکریان مسلمان بدانان حمله کرده که  این هاي بزرگی مرتکب شدند تا جنایت ها بنویسد. آن

را شکست دادند و شمار زیادي از آنان را کشتند و مهدي کـه فـرد اصـلی آنـان بـود       ها و آن
 . 1»جهنم خواهد بود به سويها  آن کشته شد و روز قیامت پیشگام

 نصیریان:  هاي یکی دیگر از خیانت

 "تاریخ العلویین"ترین کتاب نصیریان یعنی کتاب این بار برخی از اشکال خیانت را از مهم
 کنیم.  می که نصیري است گلچین "محمد امین غالب الطویل"تألیف 

مـذکورش   نامـد و در کتـاب   می جاي تعجب است که این مؤلف نصیري خیانت را وسیله
از آنجــایی کــه انســان ضــعیف و مظلــوم بــراي حفــظ یــا  «گویــد:  مــی آن را توجیــه کــرده و

و این امري طبیعـی اسـت کـه هـر     -جز توسل به خیانت ندارد اي گیري حق خود چاره بازپس
کردنـد،   مـی  هرگـاه سـنیان امـوال علویـان و حقشـان را غصـب       -شود می انسانی بدان کشیده

 . 2»شدند می آمد به خیانت ورزیدن به سنیان متوسل می بدستشانعلویان هنگامی که فرصتی 
، مؤلـف کتـاب تـاریخ    3شدند این فرصت پیش آمدور  حمله و وقتی مغوالن به بالد اسالم

تیمور لنگ با لشکري که تعدادش معلـوم نشـده اسـت آمـد و بـر بغـداد و       «گوید:  می علویان
کنـد کـه تیمـور لنـگ از نظـر       مـی  عـا هجري مسلط شد، او اد 823-822حلب و شام در سال 

عقیدتی یک نصیري محض بوده است چون در شعائر و مراسمات دینی او مواردي مطـابق بـا   
رفـتن سـید    ،شود و علت گرویدن او به این طریقت می دیده) نصیریه( آداب طریقت جنبالنیه

 ». برکت نصیري به خراسان نزد امیر تیمور در هنگام حضور او در شهر بلخ بود
داد و شیخش سـید برکـت او را    می تیمور لنگ به تصرف کشورها ادامه«گوید:  می سپس

و آن را از دسـت سـلطان احمـد     بـه بغـداد آمـده   کـه   ایـن  داد تا می به دوام فتوحاتش بشارت
                                           

  .)83، 14/84( البداية والنهاية -1
 ول. چاپ ا-چاپ بیروت) 407ص( تاریخ العلویین -2
 هجري رخ داد.  656اي است که به دست هالکوخان در سال این حمله مغول غیر آن حمله -3
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هجري مستولی شد و مرقد جـرجیس پیـامبر و یـونس پیـامبر      896و بر موصل در سال .گرفت
وبه الرها آمده و در محل ابراهیم پیامبر غسل نمـود و سـپس    .ا نهادیهما السالم را در آنجا بنعل

به ماردین آمد و به آنان امان داد. سپس بر دیار بکر و عنتاب کـه امیـرش بـه حلـب پنـاه بـرد       
 . 1»مستولی شد

به نام تمورطاش بود مخفیانه بـا  ) نصیري( نائب حلب که یک امیر علوي«گوید:  می سپس
ار شد که او تیمور لنگ را در فتح حلب یاري کند. تیمـور لنـگ بـه    تیمور تماس گرفت و قر

حلب حمله کرد و به زور وارد آن شد و مدتی طوالنی به کشتار و چپاول و شـکنجه مشـغول   
و  .تمام فرمانـدهان مـدافع شـهر را کشـت    مردم تپه بزرگی ساخت و هاي  از کلهکه  این شد تا

 !». بودها  ها منحصر سنی تمام این مصیبت
 سپس تیمور لنگ بـه شـام سـفر کـرد و قبـل از سـفرش یـک زن علـوي        «گوید:  می سپس

به همراه چهل دختر بکر علوي نزد او آمـد و   به نام درة الصدف دختر سعد االنصار) نصیري(
کردنـد از او خواسـتند کـه بـه خـاطر اهـل بیـت و         مـی  خواندند و گریه می در حالی که نوحه

ایـن سـعد االنصـار از مـردان      .انتقـام بگیـرد  انـد   ا به بردگی بردهرها  آن دخترانشان که شامیان
گنبد دارد، تیمور به او وعـده داد کـه   ي باالملک الظاهر است که در حلب مدفون است و قبر

کردنـد و   مـی  خواندنـد و گریـه   مـی  انتقام بگیرد و دختران علوي همراه تیمور رفتنـد و نوحـه  
خواندنــد. ایــن مــاجرا ســبب وارد آمــدن  مــی بــود کــه متضــمن تشــویق بــه انتقــامهــایی  ترانــه

 ». ترین مصائب به اهل شام شد که همانند آن شنیده نشده است وحشتناك
هیچ کس نجـات نیافـت جـز خـانواده اي از      در شام از خشم تیمور لنگ«گوید:  می سپس

رد و را اسـتثنا کـ  ) نصـیریان ( مسیحیان، تیمور لنگ دستور به قتل عام اهل سنت داد و علویـان 
 . 2»ه و نود هزار نفر از آنان را کشتبعد از شام تیمور لنگ به بغداد رفت

                                           
 و ما بعد آن. ) 334ص( تاریخ العلویین -1
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در دوره حمالت مغوالن و تاتار بود و اما در دوره حمالت ها  آن هاي این برخی از خیانت
هماننـد  -غالبـاً -شـان نـاطق سکونت صلیبی به جهان اسالم نیز صلیبیان جـز از طریـق اینـان و از م   

اسالمی نشدند بلکه حتـی شـهر   هاي  سرزمین دیگر مناطق نفوذشان واردطرسوس و انطاکیه و 
 و فرمانـده صـلیبیان   "فیـروز "انطاکیه طی توافقی به دست صلیبیان افتاد که میان رهبر نصـیري 

 . 1صورت گرفت "بوهمند"

 نصیریان در دوره معاصر: هاي  خیانت برخی از

همیشـه خـود   ها  آن ه به شمار آید،نصیریان در دوران معاصر بیشتر از آنست کهاي  خیانت
کننـد، بـه عنـوان     مـی  همکـاري هـا   آن کنند و در ازاي برخی منافع با می را به استعمار نزدیک

 مثال: 
بر سوریه همکاري کردنـد و بهتـرین   ها  آن نصیریان با اشغالگران فرانسوي در اثناي تسلط

نــد و در ازاي ایــن کــار بود) دولــت خالفــت در آن دوران( علیــه دولــت عثمــانیهــا  آن یــار
بخشیدند که از وضـعیتی شـبه مسـتقالنه    ها  آن اي از اراضی را به نصیریان، فرانسویان مجموعه

 برخوردار بود و این اراضی همانی است که به کوهستان علویان معروف شده است. 
کننـد   مـی  بوي گند این خیانت از سخنان خود نصیریان وقتی که بـه الطـاف فرانسـه اقـرار    

 ن لطف نبوده بلکه مزد خیانت بوده است. یشود و البته ا می شپخ
 ایـن ترکـان بودنـد کـه ایـن گـروه را از ایـن اسـم        : «گویـد  مـی  محمد ایمن غالب نصیري

نام نصیریان را گذاشتند و این اسم از کوهستانی گرفته شده ها  آن محروم کرده و بر) علویان(
امـا   و تحقیرشان بـود ها  آن ن نام ضربه زدن بهکردند و قصدشان از ای می که در آنجا سکونت

سال از آن محروم مانده بودنـد   412شان بر سوریه این اسم را که فرانسویان در هنگام قیمومیت

                                           
  .)293ص( تاریخ العلویین -1
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مـیالدي   1/9/1920 و از سـوي کمیسـریاي عـالی در بیـروت در تـاریخ      باز گرداندندها  آن به
 . 1»صادر شد"راضی مستقل علویانا"فرمانی مبنی بر نامگذري کوهستان نصیریان به عنوان

سـلمان  "نصیري در دوران معاصـر فـردي اسـت کـه بـه او       یکی از مشهورتین سران خائن
ایـن شـخص    .شود و از روستاي جوبه در شـرق شـهر الذقیـه سـوریه اسـت      می گفته "المرشد

 ادعاي خدایی کرده بود و بسیاري از نصیریان به او ایمان آورده و از او پیروي کردند.
برقـی بـود و در   هـاي   پوشید که داراي دکمـه  می او نقش خود را خوب بازي کرد؛ لباسی

 وصـل بـود، هنگـامی کـه بـرق جریـان      ها  جیبش یک باطري پنهان کرده بود که به این دکمه
 شـد کـه بـا دیـدن آن یـارانش بـرایش بـه سـجده         مـی  سـاطع هـا   یافت نوري از این دکمـه  می
 افتادند.  می

اور فرانسوي نیز که در پشت پرده این الوهیت پوشالی بـود همـراه   جالب اینجاست که مش
 . 2کرد که: اي معبود من! می کرد و سلمان المرشد را چنین خطاب می سجده کنندگان سجده

فرانسویان او را به خود نزدیک کرده و استخدامش کردند و بـراي علویـان نظـام خاصـی     
بـه او داده شـد، او    "لوي جبـدري غسـانی  رئیس ملت ع" قرار دادند. او قدرت گرفت و لقب
وجود آورد و بر روستاهاي تابع خود مالیات وضع کرد. ه قضاتی را تعیین کرده و قوانینی را ب

و گروه دفاعی مخصوصی به نام فداییان را تشکیل داد و به خاطر همکاري محکـم میـان او و   
د اسلحه زیادي را براي ایـن  اشغالگران فرانسوي، هنگامی که فرانسویان سوریه را ترك کردن

سر به شورش بردارند، حکومت سـوریه  ها  آن نصیري و پیروانش جا گذاشتند که موجب شد
 در آن زمان نیرویی را فرستاد که برخی از پیروان او را کشـته و او را بـه همـراه برخـی دیگـر     

 . 3به دار اعدام آویخته شد 1946دستگیر کردند و سپس در دمشق در سال

                                           
 ) 391ص( تاریخ العلویین -1
 ) 309ص( اسالم بال مذهب -2
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ها سعی در پیکـار بـا    بود که مدت "سویف یاسین" گر از سرانشان، نصیري خبیثیکی دی
 و اشعار و حتی سالحش کرد. ها  سخنرانیبه وسیله  دولت عثمانی

مـیالدي  1918 هنگـامی کـه انگلـیس فلسـطین را در سـال     «گوید:  می دکتر سلیمان الحلبی
اوطلـب شـد کـه همـراه     اشغال کرد یوسف یاسین به همراه گروهی که انگلـیس شـکل داد د  

لورنس و ملک عبداهللا در حجاز به اسم ارتش عربی با ترکان عثمانی بجنگد، یوسـف یاسـین   
را به جهـاد علیـه ترکـان    ها  آن و در میان جوانان در شهر قدس سخنرانی کرده وها  در باشگاه

 ». خواند می فرا
از گزارشگر خـود در  گزارشی را  3/9/1918روزنامه الکواکب صادره از قاهره در تارایخ

قدس منتشر کرد که گردهمایی را که در باشگاه عربی به منظور تشویق جوانان به شرکت در 
گیود: یوسف یاسـین جـوان بـه     می کرد، گزارشگر می این ارتش تشکیل شده بود را توصیف

 عنوان یک سرباز ارتش عربی به ایراد سخنرانی پرداخته و سپس چنین سرود:
ـــــاســـــنأخذ هـــــذا احلـــــق   بالســـــيف والقن

 

ــــــمر بلــــــق  ــــــيب وشــــــبان عــــــىل ضُ  ش
 

این حق را با شمشیر و زحمت همراه پیر و جوان علی رغم ضعف و الغري خواهیم 
 گرفت. 

بـا شمشـیر و    ، بلکـه و البته انگلیس هم عمالً فلسطین را گرفت امـا بـا فریـب و نیرنـگ نـه     
ي خــود در آن برپــا نیــز دولتــی بــراهــا  آن زحمــت و الغــري، و ســپس آن را بــه یهــود داد و

 .  1»..کردند.
نصرانی در بسیاري از هاي  با همکاري با مارونیها  آن است کههایی  خیانت عالوه برها  این

 . 2اند حوادث چه در سوریه و چه در لبنان، به امت اسالم روا داشته
سـند مهمـی وجـود    ) 15/6/1936به تاریخ 3547شماره( وزارت خارجه فرانسه در بایگانی

اي است که رهبران طائفه نصیریه در سوریه به نخسـت وزیـر فرانسـه     که متضمن عریضهدارد 

                                           
  .)115، 114ص( نصرييةالطائفة ال -1
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کنند که فرانسه از سوریه نرود و یهودیانی را که به فلسطین  می و طی آن از او خواهش ،نوشته
کننـد و ایـن سـند را ایـن افـراد       می ستایش کرده و فرانسه را بر ضد مسلمین تحریکاند  آمده

سلیمان األسد، محمد سلیمان األحمد، محمود أغا حدیـد، عزیـز أغـا هـواش،      امضا کرده اند:
 آوریم:  می سلیمان المرشد، محمدبک جنید. در ادامه متن این سند را به خاطر اهمیت آن

 دولت لیون بلوم، رئیس حکومت فرانسه: «
در و ه بسیار استقالل خود را حفظ نمـود هاي  ملت علوي که سال به سال با غیرت و قربانی

فرق دارد و هیچ روزي نبود که  "سنی" معتقدات دینی و عادات و تاریخ خود با ملت مسلمان
بینیم که چگونـه مـردم دمشـق     می حاضر به پذیرش سلطه و دخالت در امورش شود، ما امروز

کنند از ارسال مـواد غـذائی بـراي بـرادران یهـودي       می یهودیانی را که میان خودشان زندگی
مسـلمان   اعـراب  کنند و این یهودیان پـاك طینـت بـراي    می ر فلسطین اجباراً منعمظلومشان د

تمدن و صلح را آورده و طال و رفاه را در سرزمین فلسطین پخش کرده و هیچ وقت کسی را 
اعـالن  هـا   آن علیه) سنی ها( اما با این حال مسلماناناند  اذیت نکرده و چیزي را با زور نگرفته

انگلیس در فلسـطین و فرانسـه در سـوریه اسـت. مـا احسـاس       که  این رغمعلی اند  جهاد کرده
کند  می اصیلی را که شما را وادار به دفاع از ملت سوریه و خواسته او براي رسیدن به استقالل

نهیم اما سوریه هنوز از این هـدف شـریف دور اسـت و تحـت تـأثیر روح فئودالیسـم        می ارج
شـان   علوي که امضا کنندگان ایـن یادداشـت نماینـده    و تخریب ملت) سنیان( مذهبی مسلمین

باشد، ملت علوي به این وسیله حکومت فرانسه را براي حفظ آزادي و استقاللش به  می هستند
گذارد و مطمئن است که حتماً تکیه  می خواند و سرنوشت و آینده خود را جلوي او می فریاد

بوده و خدمات بزرگی را به فرانسـه  ا ه آن براي ملت علوي که دوستها  آن گاه محکمی نزد
 . 1»کرده است خواهد یافت
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شیعیان نصیري از توطئه بـر ضـد دولـت عثمـانی در تـالش بـراي از بـین بـردن آن دسـت          
در سرنگون کردن دولـت عثمـانی مشـارکت    "شیخ صالح العلوي"داشتند؛ رهبر نصیري برنمی

کرد قطـع کـرد و در نتیجـه     می لداشت به این وسیله که راهی را که طرطوس را به حماه وص
میالدي با کمال آتاتورك قراردادي را  1920ن ترکان خسارت زیادي را دیدند، او در سال آ

بست و بعد از انقالب مشکوکی بر ضد فرانسویان صالح العلوي تسلیم شـد و فرانسـویان از او   
 .1کردند می گذشت کردند بر عکس کاري که با مجاهدان مسلمان

شـان بـا    و همدسـتی همیشـگی  هـا   آن ریخ آنان که در ظاهر و باطن گواه خیانتاین بود تا
 باشد.  می دشمنان اسالم

                                           
 . 1983-هجري 1403چاپ اول  263ئفیه صاستاد محمد عبدالغنی النواوي: مؤامرات الدویالت الطا -1



 :مبحث شانزدهم
 شیعیان دوزاده امامی در لبنان با اتحاد با نصیریانهاي  خیانت

توزي بـا اهـل سـنت     شیعیان لبنان اثنی عشریه و رافضی و خبیث هستند و در خیانت و کینه
جنگ داخلی لبنـان منتشـر شـد    در باره  شان هستند و آنچه که در تاریخ معاصرمانند گذشتگان

اي خونین نبود که عوامل متعددي در آن مشارکت داشتند: رژیم سوریه نصیري و  جز زنجیره
را هـا   ایـن  و همـه  و ارتـش لبنـان،   "امـل "هاي شـبه نظـامی    شیعیان دوازده امامی در گروهک

 رد آورده بود. شان با اهل سنت دور هم گ دشمنی

شروع  13/4/1975در تاریخ نةجنگ داخلی در لبنان با حادثه اتوبوس در منطقه عین الرما«

 .کردند خود را در ایـن جنـگ درگیـر دیدنـد     می سکونتها  شد و فلسطینیانی که در اردوگاه
هـزار سـرباز بـود دخالـت کـرده و وارد       30سوریه بـا ارتشـی کـه شـمار آن      نیروهاي نصیري

ارتش لبنان هاي  حزب امل و برخی گردان شدیدي شد که طی آن با شیعیان کههاي  درگیري
 لبنان متحد شدند. هاي  بودند و مارونیها  آن نماینده
هـا   آن با محاصره تل الزعتر شروع کردند و از رسیدن مواد غـذایی و نـان و دارو بـه   ها  آن

ماننـد حیوانـات   هـا   آن .کردنـد  می شدیداً بمباران فلسطینی راهاي  جلوگیري کرده و اردوگاه
کردنـد و   می ها را پاره کشتند و شکم می شده و کودکان و پیران راور  حمله درنده به اردوگاه

پایـان  "کردند. در این میان سوریه این قتل عام فجیع را بـا پوشـش    می به زنان پاکدامن تجاوز
 کرد.  می پنهان "دادن به جنگ داخلی

مـل  عربی براي پوشش دادن هزینه نیروهاي سـوري عا هاي  ژیمهاي ر که کمک به طوري
 ». 1و اردوگاه تل الزعتر به طور کامل ویران شد .در لبنان به سویشان سرازیر شد

در خارج صیدا بـود کـه بزرگتـرین     ةهدف بعدي اردوگاه پناهندگان فلسطینی عین الحلو

فقیـر بودنـد   هـاي   لبنانیها  آن ی ازهزار نفر که نیم 50رفت و حدود  می اردوگاه لبنان به شمار
زیـر زمینـی زیـادي را در خـود داشـت کـه       هاي  در آن سکونت داشتند، این اردوگاه پناهگاه
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بمبـاران شـروع شـد و حتـی      .بردند می را هنگام حمالت هوایی اسرائیل به کارها  آن ساکنان،
ه آن پناه بردند نیز تخریب بیمارستان هم بمباران شد و دو شعبه آن که بیماران هنگام بمباران ب

 . 1»شد
یک نقشه رافضیانه خبیث بود که مو به مو که  این یا آیا این پایان دادن به جنگ اهلی بود؟

رفت نیروهاي نصیري مسـئولیت آنچـه    می طور که انتظار به زرنگی و خباثت اجرا شد و همان
 صورت گرفت نسبت داد.  رخ داده بود را نپذیرفت و آن را به یک درگیري که میان فداییان

 مـان  دادن این زخم جز بـر درد و انـدوه   چرخانیم چرا که تکان می چرخ زمان را به تندي«
شـده و بـا   ور  حملـه  هـزار سـرباز بـه لبنـان    20برسیم که اسرائیل بـا   1982افزاید تا به سال  نمی

) تخـت پای( سرعت زیادي جنوب لبنان را در نوردید و سپس به حرکت خود به سوي بیـروت 
را با امداد و مشـورت یـاري   ها  آن ادامه داد و آنجا مارونیان با آغوش باز به استقبالشان رفته و

را از زمین و دریا و هوا بمباران کردنـد   -بیروت سنی-نیروهاي اسرائیلی بیروت غربی .کردند
ان و آب و غذا و دارو را از مسلمین سنی در بیروت غربـی منـع کردنـد. در مـورد ایـن بمبـار      

تـوان   مـی  را 1/8/1982وحشتناك که بیروت غربی با آن مواجه شد حوادث روز یـک شـنبه   
مثال شد که موشک باران اسرائیل از زمین و هوا و دریا به مدت چهارده ساعت ادامه یافت و 

موشک در هر دقیقه شلیک شد و هماننـد  214هزار موشک یعنی با میانگین 180در خالل آن 
روز سوم و چهارم و دهـم و دوزادهـم همـان مـاه تکـرار شـد، منـازل         همین موشک باران در

ویران شده و کودکان تراسنده شـده و پیـران کشـته شـدند و خـون مسـلمین لبنـانی بـا خـون          
مسلمین فلسطینی مخلوط گشت و بعد از آن شـیعیان رافضـی و دروز و سـکوالرها خواسـتار     

 . 2»و چنین هم شد ..ز تمام لبنان شدند.خروج سازمان آزادي بخش فلسطین از بیروت و بلکه ا
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بلکه به صـراحت اعـالن کـرد:     و رژیم نصیري سوریه در برابر این حمله فقط تماشا کرد«
نیروهاي سوري براي انجام وظیفه معینی که پایان دادن به جنگ داخلی بـود وارد لبنـان شـده    

 . 1»براي این نرفته بود که با اسرائیل در آنجا بجنگد بود و
ایـن پیـروزي را تبریـک    هـا   آن طـور بـود،   وضع گیري شیعیان رافضی در لبنان نیز همینم«

طرد فلسطینیان از جنوب لبنان بـرآورده کـرده   در باره  راها  آن گفتند چرا که اسرائیل آرزوي
 . 2»کردند می تأیید اسرائیل نقلدر باره  راها  آن سخنان بزرگانها  صهیونیستهاي  بود و رادیو

هـا   آن هاي سختی را با مسلمانان به راه انداخته که در تمامی خن: اسرائیل جنگخالصه س
و ایـن چیـزي اسـت کـه روزنامـه األنبـاء       انـد   جنگیـده ها  آن اهل سنت تنها بوده و به تنهایی با

سـنی را خلـع   هـاي   فقط سازمانها  اسرائیلی"تحت عنوان 30/4/1985کویتی صادره به تاریخ 
عملیـات خلـع سـالح را ابتـدا بـه فلسـطینیان و       ها  ورزد: اسرائیلی می دبدان تأکی"سالح کردند

هـاي   سپس به اهل سنت لبنان منحصر کردند و با دیگران چنین نکردنـد، در مـورد گروهـک   
اینجا بود که رهبران اسالمی  ،حرکت امل و مارونیان هیچ گونه خلع سالحی صورت نگرفت

تر از آنچه که قبالً بـا چشـمان    گسترده ،اتژیک هستنداي استر در مقابلهها  آن سنی دریافتند که
شد، این استراتژي بر محور این نظریه اسرائیلیان استوار بود که سنی لبنانی  می غیر مسلح دیده

نشـین زمــین   انگاشـت و طبـق ایـن نظریـه منـاطق سـنی       مـی  و فلسـطینی مقـیم لبنـان را یکسـان    
 . 3»اهد بودخیزي براي رشد مقاومت فلسطینی بوده و خو حاصل

 شیعه:  "أمل"حزب هاي  خیانت

حرکت أمل جنبشی مسلحانه بود که در لبنان شکل گرفت و ضـربات سـختی بـه دشـمنان     
فلسطینی و بیروت هاي  کرد البته دشمن او صهیونیسم نبود بلکه ساکنان اردوگاه می خود وارد

                                           
 .2/50منبع قبلی  -1
 .2/52منبع سابق  -2
  .)53، 2/52( منبع قبلی 3



 113 هاي شیعیان دوازده امامی در لبنان با اتحاد با نصیریان مبحث شانزدهم: خیانت

سـوریه و رژیـم   سنی بودند. حرکـت امـل از سـوي رژیـم نصـیري      ها  آن غربی بودند چرا که
 شد.  می عشري ایران حمایت مالی اثنی

در میـان اهـل سـنت زد کـه اي بسـا      ی هـای  ها و قتل عام حرکت امل دست به چنان جنایت
 مانند آن مرتکب نشده باشند: ها  صهیونیست

ور  حملـه  شبه نظامیان حزب امل به دو اردوگاه صبرا و شاتیال 20/5/1982در شب دوشنبه«
سپس بمبـاران هدفمنـد بـا خمپـاره و      .بیمارستان غزه را بازداشت کردند نانشده و تمام کارک

را نیز در بر گرفت. جنگـی   جنةاسلحه مستقیم شروع شده و گسترش یافته و اردوگاه برج الرا

نیروهـاي   .کرد ور کرده بود به راه افتاده و مردان وزنان و کودکان را قتل عام می که امل شعله
 نشـینی و تغییـر موضـع بودنـد امـا      ودند چـون قـادر بـه حملـه و عقـب     امل در وضعیت خوبی ب

نشــینی از  توانســتند از خودشــان دفــاع کننــد و توانــایی عقــب مــی جنگجویــان فلســطینی فقــط
سنگرهاي خود را نداشتند. علی رغم این، حرکت امل نتوانست در برابر جنگجویان فلسطینی 

بـه فرمانـدهان    "نبیـه بـري  " اي شیعه ار حرفهک زمان زیادي مقاومت کند، اینجا بود که جنایت
تیپ ششم ارتش لبنان دستور داد که وارد معرکه شوند و با نیروهـاي امـل در ذبـح مسـلمانان     
اهل سنت لبنان مشارکت کنند، چند ساعت بیشتر از صدور فرمان نگذشته بود که تیپ ششـم  

ذکـر اسـت کـه افـراد تیـپ       با تمام امکانات و نیروهاي خود در معرکه حضور یافت. الزم بـه 
هاي شدیدي علیه مسلمانان سنی در  ششم همگی از شیعیان هستند، این تیپ قبالً نیز در جنگ

 . 1»بیروت غربی شرکت کرده بود
اي نداشت چـون رهبـران    زیادي براي ایجاد آتش بس صورت گرفت اما فایدههاي  تالش

دادنـد امـا بـه شـبه نظامیـان       مـی  وعده آتش بسها  آن کردند، می شیعه حرکت امل حقه بازي
 دادند.  نمی حزب دستور آتش بس

رغم همکاري تیپ ششـم   و علی شد می جنگ ادامه داشت و گاهی شدید و گاهی خفیف
با حرکت امل و ایستادن در کنار نیروهاي حرکت باز نتوانست جنـگ را بـه نفـع خـود پایـان      
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د و در کنـار حرکـت امـل علیـه     دهد. براي همین تیپ هشتم ارتـش لبنـان نیـز وارد عمـل شـ     
را در منطقـه البقـاع محاصـره     فلسطینیان ایستاد. ارتش رژیم نصیري اردوگاه فلسطینی الخلیـل 

به ها  کرده و تعدادي از جوانان اردوگاه را دستگیر کرد. طرف دیگر نیز که تمامی این معرکه
یماهـاي یهـودي دیـوار    وارد شـد و اسـکادرانی از هواپ   ،افتـاده بـود  خاطر منفعت او به جریان 

 شکسته و صداي مهیبی را تولید کرد و به پرواز خود در ارتفاعها  صوتی را در فضاي اردوگاه
کم بر روي بیروت و کوهستان ادامه داد تا عملیات پاکسازي را به خوبی مشـاهده کـرده و از   

زنـان  شاهکارهاي مزدورانش عکس بگیرد و وحشت بیشتري را در قلوب کودکان و پیران و 
 . 1»لگدمال شده وارد کندهاي  در اردوگاه

 گویند:  می شیعیان حزب املهاي  جنایتدر باره  جهانهاي  روزنامه

دستانشـان در   هایی که حرکت امل و هـم  هولناك بودن جنایتدر باره  جهانهاي  روزنامه
 جمله:  نویسند از می فلسطینیان مرتکب شدندهاي  حق سکان بیروت غربی و آوارگان اردوگاه

ممکن نیسـت  ها  گزارش دقیق اخبار قتل عام«گوید:  می "صنداي تایمز"خبرنگار روزنامه 
تهدید به مـرگ  ها  آن شوند و برخی از میها  چون حرکت امل مانع ورود عکاسان به اردوگاه

و کسانی کـه  اند  بسیاري از خبرنگاران از ترس ربوده شدن و قتل از لبنان خارج شده اند. شده
 . 2»..دهند. می به سختی کار خود را انجاماند  مانده باقی

حرکت امل و تیپ ششم حتی بعـد از سـقوط اردوگـاه    «نویسد:  می روزنامه الوطن کویتی
هایی که برخی خبرنگاران موفق به  و برخی از فیلمها  شوند و دوربین می مانع ورود خبرنگاران

هم فقط از آثار خونریزي بوده اسـت   ها فیلم و ایناند  را شکسته و خرد کردهاند  تهیه آن شده
 ». هایی که در این جریانات رخ داده است چه برسد به جنایت
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از ی هـای  بعـد از سـقوط اردوگـاه مجموعـه    « :کنـد کـه   مـی  خبرگزاري فرانسه خاطر نشـان 
نیروهاي ارتش و حرکت امل با حالتی عصبی و خشن در هر ده متر و بیست متر پخش شـدند  

 ان و عکاسان را از گرفتن هر گونه عکسی مانع شوند. روزنامـه صـنداي تـایمز نیـز    تا خبرنگار
اي از  هـاي بیـروت کشـته شـده و مجموعـه      گوید که تعـدادي از فلسـطینیان در بیمارسـتان    می

که صاحبانشان سر بریده شده و سرشان از تنشان جدا شـده  اند  جسدهاي فلسطینیان دیده شده
 ». بود

کنــد کــه  مــی از دو تــن از شــاهدان عینــی نقــل «گویــد:  مــی سخبرگــزاري آسوشــیتدپر
تن از مجروحان و شهروندان را در هشت روز جنگ در این سه اردوگاه ها  نظامیان امل ده شبه

زخمی از بیمارستان غزه جمع  45ها  آن را به قتل رساندند. که از میانها  آن گرد آورده و همه
گوید که یکی فلسطینی کـه فلـج بـوده و     می ایتالیایی "ریبو بلیکا"آوري شده بودند. روزنامه

توانایی راه رفتن را نداشته است دستانش را در شتیال جلـوي عناصـر حرکـت     ها بوده که سال
در باره  امل باال گرفته و تقاضاي رحم کرد اما جواب او گلوله و کشته شدن بود، این روزنامه

 . 1»گوید: این واقعاً یک جنایت بود می این حادثه
برخی از زنان از اردوگاه صبرا و شاتیال بیرون آمده و جلوي «بیند که:  می "کونا" خبرنگار

گفـت: وا اسـفا بـر    ها  آن بیمارستان عکا در جاده عمومی ورودي جنوبی صبرا بودند، یکی از
جوانان. این جنگ به نفع چه کسی به راه افتاده است؟ دومی گفت: ما دشمن نیسـتیم، دشـمن   

ما یکی است و آن اسرائیل است، هدف ما آزاد سازي سرزمینمان فلسطین است تا به مشترك 
 . 2»سرزمینمان باز گردیم

بینی به شیعه مبالغه کرده و گفته کـه مـا دشـمن نیسـتیم، شـاید او       این زن بیچاره در خوش
 بیچاره است که دوست و دشمن را تشخیصهاي  معذور باشد چرا که او مانند بسیاري از سنی

 دهند.  نمی
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در روزنامه نیویرك تایمز منتشر کـرده بـود چنـین     "جون کیفنر"در گزارشی طوالنی که 

اردوگـاه بـه طـور     ..شـدند.  جنـةگروهی از روزنامه نگاران وارد ارودگاه برج الـرا «آمده بود: 

عنوان کردند که کاري که حرکت امل ها  حتی برخی فلسطینی ..بسیار فجیعی ویران شده بود.
نفرتـی ایجـاد شـده بـود نـه فقـط از       هـا   در اردوگاه ..نکرده بود.ها  آن نان کرده اسرائیل بابا آ
شود که طرح محاصـره   می بلکه شاید بیشتر از سوریه که عامل اصلی شمرده ،نظامیان امل شبه

اردوگاه را برنامه ریزي کرده و حرکت امل را یاري کرد تا نفوذ یاسر عرفات رئیس سـازمان  
 . 1»سیطره خود را بر لبنان تقویت کند فلسطین را از بین ببرد و با واسطه، آزادي بخش

گزارشات جهانی که این حوادث را دنبال کردنـد   اهی از کوه بود و اندکی از بسیاراین ک
یا خود را به غفلت زدند و هنوز هم  در زمانی که بسیاري از مسلمانان سنی از آن غافل بوده و

 خورند، انا هللا و انا الیه راجعون.  می داده و فریب تقیه این قوم را نداي وحدت و تقریب سر

 همکاري شیعه با یهود حقیقت است نه توهم: 

در جنـوب لبنـان   هـا   همکاري شیعه بـا صهیونیسـت  «گوید:  می استاد عبداهللا محمد الغریب
و هـا   زنامـه اي که دشمنان روافض آن را سـاخته باشـند، رو   نه افسانه ،حقیقتی اثبات شده است

این همکـاري و تعـاون سـخن گفتـه و مسـلمانان و      در باره  اي و جهانی منطقههاي  خبرگزاري
و دو طرف شیعی و یهودي اند  جنوب لبنان این را به وضوح و از نزدیک لمس کرده نصاراي

 ». اند بدان اعتراف نموده

ــرز در گزارشــی از ا ــاریخ لنبطيــةخبرگــزاري رویت ــد: مــی 1/7/1982در ت نیروهــاي « گوی

شـبه  هـاي   که گروهـک اند  به سازمان امل اجازه دادهاند  صهیونیستی که کشور را اشغال کرده
هـا   آن شـان را بـه  های نیز اجازه حمـل تمـام سـالح    نظامی مخصوص تابع خود را حفظ کرده و

یکی از فرماندهان شبه نظامیان سازمان امل به نام حسن مصطفی صراحتاً عنوان کـرده   اند. داده
کـه   ایـن  براي دفاع از خودمان بر ضد فلسطینیان استفاده خواهد شـد و بعـد از  ها  که این سالح
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اسرائیل تصمیم خود براي خروج از لبنان را اعالن کرد سازمان امل تعقیب نیروهاي فلسـطینی  
اسرائیل بر ضد هاي  و در جنوب لبنان افزایش داده است و ادعاي را در بیروت غربی و جنوبی

آزادي بخش فلسطین شبیه ادعاهاي امل بود، آیـا ایـن امـور میـان دو طـرف بـه طـور         سازمان
 ». تصادفی شکل گرفته است؟

نبایـد  «دهد:  می پاسخ 23/5/1985در شماره تاریخ"جروزالیم پوست"این سؤال را روزنامه
 خواسته مشتركبراساس  هم سویی منافع امل و اسرائیل را نادیده گرفت، این هم سویی منافع

اي امن و تهی  منطقه آن به صورت مبنی بر حفاظت از منطقه جنوب لبنان و قرار دادن ،این دو
در تحویـل وظیفـه    کنـون اسـرائیل تـا    از هر گونه عملیات بر ضد اسرائیل، قرار گرفتـه اسـت.  

حفاظت از امنیت و قانون در مرزهاي فلسطین و لبنان به سازمان امل تردد کرده است و اکنون 
 ». رسیده که اسرائیل این وظیفه را به امل بسپارد وقت آن

 دهـد و  مـی  جـواب  "ایهـود بـاراك  " همچنین این سؤال را رئیس اطالعات نظـامی یهـود  
من کامالً اطمینان دارم که سازمان امل تنها نیروي مسلط و مقتدر در منطقه جنوب «گوید:  می

لبنانی در جنوب و انجام عملیات بـر  و نیروهاي ملی ها  نالبنان خواهد بود و مانع حضور سازم
 ». ضد اسرائیل، خواهد شد

 دهد که تأکیـد  می را آنجا جواب "بیبر اوبیرت" این سؤال را همچنین وزیر خارجه سوئد
نبیـه  "اي را از سـوي رئـیس حرکـت امـل      نامه 24/6/1985کند که او در جنیف در تاریخ  می

 . 1ضر به افشاي تفاصیل این نامه نشدحا اما او .دهد می به رهبران اسرائیل تحویل "بري
بـا حیـدر   اش  از مصـاحبه  24/10/1983در گزارشی که مجلـه االسـبوع العربـی در تـاریخ     

ی بـه قـرار گـاه نظـام    «الدایخ یکی از رهبران امل در جنوب منتشر کرده بود چنین امده است: 
ه تن کرده و اسلحه بـه  در آنجا افرادي حضور داشتند که لباس نظامی ب حیدر الدایخ رسیدیم،

سنشان از بیست سال بیشتر نبود و برخی از آنان ریش نگه داشته ها  آن برخی از دست داشتند،
بودند، در آن هنگام فهمیدیم که این عناصر از افراد ارتش شیعی هستند و و این اسرائیل است 
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ویالیی دیدیم خصوص وقتی که چند متر آن سوي قرار گاه ه ب ،دهد می را آموزشها  آن که
گـاه گـاه دوربیـنش را روي    هـا   در آن جمـع شـده بودنـد و یکـی از اسـرائیلی     ها  که اسرائیلی

 شد.  می خیرهها  گرفت و به چهره می چشمش
در وسط قرار گاه به حیدر الدایخ رسیدیم، دیدیم که پرچم لبنـان برافراشـته شـده و روي    

، از حیـدر علـت ایـن نامگـذاري را     "ءنیروهـاي کـربال  "نوشـته شـده بـود:    ها  برخی از ماشین
مدلوالت بسیاري دارد، واقعـه کـربال مصـیبت امـام      ، او گفت: واقعه کربالء در نظرمپرسیدیم

جنگیم و در نظر من لبنان هـم اکنـون ماننـد     می جنگید و ما نیز با ظلم می حسین بود که با ظلم
ست، آن هنگـام دشـمنان   کربالء است چون وضعیت لبنان همانند وضعیت حسین در کربالء ا

براي همین ما  ،امام بسیار بودند و دوستان نیز او را تنها گذاشته بودند و لبنان نیز همینطور است
 رویم.  می از امام حسین الهام گرفته و به راه او

کـه   ایـن  از یکی از نظامیان دایخ علت حمل سالح را پرسیدیم، او در جواب گفت: علـت 
اتی است که شیعه در معرض آن قـرار دارد و نیـز پراکنـدگی و    کنم خطر می من سالح حمل

 هرج و مرجی که ممکن است در آینده دچار آن شود. 
گـردد   مـی  از حیدر الدایخ پرسیدیم: آیا قبول داري که نام گذاري ارتش شیعی به این بـر 

 د مـن اي شـیعی هسـتیم و تمـام افـرا     که افراد شما از شیعیان هستند؟ جواب داد: مـا در منطقـه  
اي و متعصـب   از فرقه تشیع هستند اما این به این معنی نیست که ما فرقه) ساکنان جنوب لبنان(

آیـا   اي نداریم، برادرم ما کـه شـیعه هسـتیم چـه بایـد بکنـیم؟       هستیم، ما هیچ بعد یا تفکر فرقه
کـان  هویت خود را تغییر دهیم؟ آیا فرقه خود را تغییر دهیم تا برخی از مردم راضی شوند؟ ام

 ندارد که ما از این هویت دست بکشیم و امکان ندارد که منکر اسالم خود شویم. 
داند که مـا از شـروع    می دانند و حکومت نیز می همه مردم«دهد:  می دایخ به سخنش ادامه

 کـه در جنـوب رخ  ی هـای  ایم و علیه تروریسم فلسطینی و علیه سرکشی حوادث سالح برداشته
 ». ایم شدههایی  جنگ داد وارد می

سـالح   ما پـیش از ورود اسـرائیل بـه جنـوب،    «گوید:  می سپس اسرائیل را ستایش کرده و
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کردیم و با این وجود اسرائیل دستمان را باز گذاشت و خواست که ما را یاري کنـد   می حمل
 کـن کـرد، مـا هرگـز     و بدین جهـت تروریسـم فلسـطینی را از جنـوب و دیگـر منـاطق ریشـه       

ف اسرائیل را جبران کنیم و هیچ چیزي از او نخواهیم خواست تـا بـاري بـر    توانیم این لط نمی
 . 1»دوش او نباشیم

شــان بــا اي اثبــات خیانــت ایــن قــوم و همکاریامیــدوارم کــه بعــد از ارائــه ایــن دالیــل بــر
هاي شیعی در لبنان  بیند که برخی از گروهک می هر مسلمانی بیدارشده و وقتیها  صهیونیست

جنگید فریب آن را نخورد، مسئله غیر از مجرد دفـاعی قـومی یـا     می با اسرائیلمانند حزب اهللا 
ور شـده و گـاهی    سیاسـی آتـش آن گـاهی شـعله    هـاي   وطنی نیست که بر حسب دگرگـونی 

گیـرد و   مـی  خشمگین شد مقابله و تصـادم صـورت  ها  آن شود، هرگاه اسرائیل از می خاموش
شود و در این مسـئله اسـراري وجـود     می رضایت داشت آتش جنگ خاموشها  آن هرگاه از

 بعدي ما روشن خواهد شد. هاي  دارد که ان شاء اهللا درآینده براي ما و یا براي نسل
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 شیعیان دروز هاي خیانت

است که از مذهب اسماعیلی فاطمی جدا شـده اسـت و از غـالت    ی های دروز یکی از فرقه
الحاکم بـأمر اهللا فـاطمی دوسـتی     ابو محمد درزي که باشود و به  می شیعیان اسماعیلی شمرده

 داشته منسوب است. 
 است.  "الحاکم بامراهللا "اعتقاد به الوهیتها  آن اعتقاداتی کفري دارند که قبیح ترینها  آن

مبناي این عقیده این است که درزي کتابی را براي الحاکم نوشته بود و در آن ذکر نموده 
بن ابی طالب منتقل شده و روح علی به پدر الحاکم و از او بـه خـود    بود که روح آدم به علی

به نسخ شریعت ها  آن الحاکم منتقل گشته است و درزي او را براي ادعاي ربوبیت یاري کرد.
منسـوخ  انـد   اسالم اعتقاد داشته و معتقدند که شریعت اسالم با شریعتی که خود بوجود آورده

زندگان در صورت انسان و حیوان اعتقاد دارنـد. و   تقال آن بهگشته است. به تناسخ ارواح و ان
 کنند.  می بهشت و جهنم و جزا و پاداش اخروي را انکار

دادنـد   می از تمام ادیان و بخصوص از مسلمانان سنی تنفر دارند و خون و مالشان را حالل
 . 1و دیگر عقاید کفري باطل

شدت در چگونگی عقیده خود متحیر هستند  بیشتر دروز اآلن در لبنان متمرکز هستند و به
 که آیا هنوز به الوهیت الحاکم اعتقاد دارند یا نه؟

هنوز به الوهیت الحاکم اعتقاد دارند و نظر برخی ها  آن برخی از محققین این است که نظر
کاري شدید آنهاست کـه   اما پنهاناند  از این معتقدات دست برداشتهها  آن دیگر این است که

و اما تاریخ این قوم: حتی اگر فقط دوران معاصر  2را مشکل کرده استها  آن در باره قضاوت
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امـت  هاي  و عقب ماندگیها  را در نظر بگیریم پر است از خیاناتی که تأثیر زیادي در شکست
 داشته است. 

متعددي را به راه انداختند که موجب بی ثباتی امنیت و پریشانی دولـت  هاي  شورشها  آن
ی شدند و بخش بزرگی از نیروهاي انسـانی و امکانـات مـادي در راه نـابود کـردن ایـن       عثمان

 ها به هدر رفت.  شورش
هجري جدا شد و براي اشغال  1247هنگامی که محمد علی پاشا از دولت عثمانی در سال 

شام به رهبري دختر ابراهیم حرکت کرد، دروزیان از همدستان او و مخـالف دولـت عثمـانی    
 بودند. 

که امیر دروزیان بود به همراه سربازانش در کنـار  ) هجري1266متوفاي( امیر بشیر الشهابی
جنگیدند و به کمک آن وظیفـه ابـراهیم پاشـا بـن محمـد علـی فرمانـده         می لشکر محمد علی

را در ) عثمـانی ( حمالت مصر آسان شده بود، او توانست بر دمشق مسلط شود و ارتش ترك
رس و اوغل در قلب سرزمین ترکان شکسـت خـورد در حالیکـه    طوهاي  حمص و دیگر کوه

اي کاري به اروپاي مریض وارد شود اما بریطانیا و آلمان و روسـیه او را   نزدیک بود که ضربه
  مجبور به عقب نشینی کردند.

که از هر فرصت مناسبی براي برپایی دولت درزي اسـتفاده کننـد   اند  دروزیان تالش کرده
ه کوهستان حوران هجرت کردند، کوهستانی که بعد از آن کوهستان دروز و به خاطر همین ب

طرد کرده و همـه جـا آن را بـراي     ن بود که ساکنان مسلمان آنجا رانامیده شد و این بعد از آ
 . 1خود تصرف کردند

دروزیان در این مرحله به زد و خورد با روسـتایان و صـحرا نشـینان مسـلمان و نصـرانی و      
وحشـتناکی زدنـد ماننـد    هـاي   کتفا نکردند بلکه در این میان دست به قتـل عـام  جنگ با آنان ا

ولـد هجـوم    هجري اتفاق افتاد وقتی که بـه دو روسـتاي الکـرك و ام    1298آنچه که در سال 
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بردند و ساکنان آن دو روستا را تا آخرین نفر سربریدند و حتـی کودکـان شـیرخوار را زنـده     
را تنبیـه کنـد امـا موفـق نشـد و در برابـر       هـا   آن الش کرد کهنگذاشتند، دولت عثمانی بارها ت

 انگلیس عقب نشست. هاي  فشار
هجري به رهبري ناپلئون مصر را اشغال کردند و بعـد از   1213وقتی که فرانسویان در سال

رو به شام کرد و هنگامی که عکا را محاصره کرده بود این نامـه   ،به زیر فرمان در آوردن آن
 وشت: را به بشیر ن

 1798مارس 20اردوگاه عکا                خطاب به بشیر:«
بعد از سیطره بر مصر وارد صحراي سینا شدم. به عریش و سپس بـه غـزه و سـپس بـه یافـا      

ر روبرو شده و آن را نابود کردم، دو روز است که به عکـا  یبا لشکر الجزاکه  این آمدم بعد از
 ام.  هام و من اآلن آن را محاصره کرد رسیده

ایـن  هـاي   من این خبرها را فوري به شما رساندم چون تردیدي نیسـت کـه تـو از شکسـت    
هـاي   شوي، کسی که موحب وحشت و تـرس  می خوشحال) ر استیمنظورش الجزا( طاغوت

بسیاري براي انسانیت به طور عام و براي دروزیان محترم به شکل خاص شده اسـت، خواسـته   
زیان استقالل بدهم و شهر بندري بیروت را به آنان عطا کـنم  خالصانه من این است که به درو

 تا به عنوان مرکزي تجاري برایشان باشد. 
بدین خاطر من دوست دارم که خود نزد ما بیایی و یا فوري کسی را بفرستی کـه توانـایی   

تـوانی در تمـام روسـتاهاي     مـی  کشیدن نقشه براي غلبه بر دشمن مشترکمان را داشـته باشـد و  
براي ما کمک بیاورد و بخصوص شراب بیاورد با بخشـش و  هرکس  یان اعالن کنی کهدروز

 . 1»بزرگواري جبران خواهد شد
امیر بشیر به نامه نابلئون جـواب نـداد امـا نیرویـی از دروزیـان و      «گوید:  می کاپیتان بورون

وسـتند،  بـود پی  1799مارونیان به ارتش نابلئون که در تالش بـراي سـیطره بـر عکـا در مـارس      
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ن کـه بـه دنبـال تصـرف عکـا بـود       براي کمک به نابلئوها  نیرویی نظامی از دروزیان و مارونی
لئون را کمک کردند و امیر بشـیر بـا فرسـتادن    پناها  گوید: دروزیان و مارونی می سپس رسید،

گوید که فارس بک األطرش بـه او گفتـه    می فرماندهان و مشاوران جنگی او را یاري کرد. او
جدم اسماعیل چندین نامه به امضاي نابلئون داشته که خطاب به پـدرش اسـماعیل نوشـته    که: 

 ». آتش سوزي خانه از بین رفت شده بود اما این اوراق در
هـاي   مسلمانان در مقابل استعمار فرانسه با تمام توانایی 17/4/1946تا  25/7/1920ازتاریخ 

 کردند. می شان مقاومت مادي یا معنوي
مد گفته آ به اشغالگران خوشها  آن یان در کوهستان خود موضع دیگري داشتند،اما دروز

مطمـئن  هـا   آن آمد بـدانان کردنـد و فرانسـویان از    می و هر کمک و خدمتی که از دستشان بر
وقتی فرانسویان بعـد از جنـگ میسـلون    به همین خاطر بود که  شده و ترسی از آنان نداشتند و

محافظـان   "گـورو " دي وارد دمشق شدند، فرمانده فرانسويمیال1920-هجري 1338در سال 
دهنـده   و ایـن نشـان   کـرد  مخصوص خود را از دروزیانی که اطرش معرفی کرده بود انتخـاب 

شان را بـر قـرار   اینان داشتند، دروزیان ارتباطات اطمینانی کاملی است که فرانسویان به وفاداري
نموده و طی آن خواستار استقالل شدند و این  اي را به مسئول فرانسوي تقدیم کرده و عریضه

 هاست:  مقدمه عریضه آن
 جناب رئیس محترم نمایندگان فرانسه در دمشق: «

این افتخـار را داریـم کـه بـه نیابـت از ملـت        ،شما به رهبران روحی بنا بر گفتارهاي مکرر
ت است را تقـدیم  دروز در کوهستان حوران برنامه استقالل که در باال آمده و خواسته این مل

حضور شما کنیم تا لطف کرده و آن را به حضور محتـرم نماینـده عـالی رتبـه کشـور تقـدیم       
کنید به ایـن امیـد کـه تأییـد آن را از حکومـت محتـرم جمهـوري فرانسـه بگیـرد، بـا تقـدیم            

 . »احترامات
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 مبنـی بـر   1641میالدي ژنرال گـورو فرمـان خـود را بـه شـماره       1922اکتبر سال  24و در 
 . 1بخشیدن استقالل به حوران به اسم دولت مستقل کوهستان دروز صادر کرد

ۖ  َ�َٰتلَُهمُ ﴿ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
 و( شوند می برگردانده) حق از( چگونه !دبکُشآنها را  خدایشان«: ﴾يُۡؤفَُكونَ  �

  .»)!گردند؟ می منحرف

                                           
  .")49-36ص( فی الصراع العربی اإلسرائیلی ميةإسال يةرؤ"ها رجوع شود به  براي بررسی این نامه نگاري -1



 :مبحث هجدهم
 شیعه در سرزمین هند هاي تخیان

در هندوستان، این شیعیان پشتیبان دشمنان اسـالم  «گوید:  می انیدکتر علی بن بخیت الزهر
و مسلمین یعنی هندوهاي بت پرست و سیک و استعمارگران انگلیسی بودند تا به اهـل سـنت   

 ضربه بزنند.
 جملـه از  ،دیگـري افتـاد   هـاي  بار در همکاري بـا کـافران اتفـاق    به دنبال این روش خیانت

رگـی از بناهـاي سـلطان بـابر بـود و هنـدوها آن را سـرزمین        در شهر اجودهیا مسجد بزکه  این
آوردند، هنگامی که دولت تیموري منقرض شد هندوها مسـجد را غصـب    می مقدس به شمار

هجـري رخ داد، در پـی   1273ار دادند، این واقعه در سـال کرده و آن را جزئی از معبدشان قر
نجات مسجد از دست آنـان اقـدام    این ماجرا شیخ غالم حسین اودي و مسلمین همراه او براي

 را به آتش کشیدند. ها  آنکردند اما هندوها او را کشتند و قر
شده و حاکمـان آنجـا را    وشنید وارد لکهن هنگامی که شیخ امیرعلی امیتهوري این خبر را

 "تقـی علـی  "که شیعه بودند براي پس گرفتن مسجد تشویق و تحریک کرد امـا وزیـر شـیعی   
خواستند از کفار دفاع کنند اما امیـر علـی   ها  آن دفتردار او بت پرست بود، رشوه خوار بوده و

به اجودهیا رفت تا انتقام مسلمین را بگیرد و مسجد را از دستشان باز پس گیرد، وزیر مـذکور  
هـا   آن جلوي او را گرفت و در این باره از علما استفتا کرد و لباس علم را بر تن آنـان کـرد و  

بی عقل و بی دین بود  "واجد علی شاه"ه این کار جائز نیست. امیر این منطقه هم فتوا دادند ک
از این رو وزیر، لشکر را حرکت داده و فرمان حملـه بـه    ،و مشغول لهو و لعب و منکرات بود

امیر علی و مسلمین همراه او داد، هنگامی که نزدیک بود شیخ امیـر علـی بـه اجودهیـا برسـد      
 .1»شیخ و مسلمین همراهش شهید شدندشده و  ور حمله لشکر شاه به او

                                           
 فی القرنین الثالث عشر و الرابع عشر الهجریین لعلميةو ا يةدکتر علی بن بخیت الزهرانی: االنحرافات العقد -1

الخـواطر و   هـةمـیالدي بـه نقـل از نـز    1998-هجري1418چاپ دوم-مک مکرمه طيبةدار ) 582، 1/581(

  .)7/82( السامع و الناظر هبجة



 ماندگی مسلمانان هاي تشیع و تأثیر آن در عقب خیانت   126

الزم به ذکر است که در اوائل قرن سیزدهم هجري هندوستان شـاهد فعالیـت قابـل توجـه     
هجـري در   1235تشیع بود چون یکی از علماي شیعه به نام دلدار علی نصـیر آبـادي در سـال    

جمعه و اعیاد را به راه  جماعت وهاي  آنجا شروع به فعالیت کرد و ادعاي اجتهاد کرده و نماز
شـان  مذهب انداخت. شیعیان امامی در عصـر او در هندوسـتان متفـق بـوده و دعـوتی بـه سـوي       

نداشتند و مسجد جامعی نداشتند که در آن گرد آیند، او تمام تالش خود را در اثبات مذهب 
اوده  که نزدیک بود مذهب او تمام سرزمین کار بست به طوريه خود و ابطال دیگر مذاهب ب

 . 1به تشیع بگروندها  را در بر گیرد و تمام فرقه
گـاو  -کنند بلکه با هندوها می این چنین روافض نه فقط براي انتشار مذهب خبیثشان تالش

بـه معابـدي    کنند تا آن مسـاجد  می براي تخریب مساجد مسلمین اهل سنت همکاري-پرستان
 نماز بخوانند!ها  تبدیل شود که در آن بر گاو

                                           
 با تصرف. ) 1/583( منبع سایق -1



 :نوزدهم مبحث
تشیع در کشورهاي عربی در دوران هاي  نگاهی به برخی از خیانت

 معاصر

 در تمام مناطقها  خصوص دوزاده امامیه ایران به منزله مادر و سرپرست تمامی شیعیان و ب
، بلکه بیشـتر از  پراکنده باشند مطیع و وفادار و سرسپرده ایران هستندهرکجا  باشد و شعیان می

 کنند.  می رزمینی که در آن زندگیشان به سوفاداری
بینند و اهدافی  می را امتداد امپراطوري فارس قدیم ومت ایران کشورهاي حوزه خلیجحک

ایـن اهـداف افـزایش یافتـه     ها  آن کنند که بعد از پیدایش نفت در می را در آن کشورها دنبال
قـرار داده و بـراي    است، رژیم ایران شیعیان این کشورها را عامـل نـاآرامی در ایـن کشـورها    

تکیه دارد و هنگامی که انقالب خمینی ایجاد ها  آن خود در آن کشورها برهاي  اجراي برنامه
اي از سوي شـیعه در تمـامی نـواحی جهـان مواجـه شـد و شـیعیان ایـن          استقبال گسترده شد با

 ر خواهد کرد. تمام منطقه را منفجها  آن اي به شمار آوردند که به اعتقاد انقالب را اولین جرقه

 در بحرین: 

خود را آشکار کرد و مسـئولی رسـمی صـراحتاً    هاي  مدتی زیادي نگذشت که ایران نیت«
کویت و امثال آن به ایران شد و ادعا کرد هاي  خواستار ملحق شدن بحرین و برخی از جزیره

ان % مردم بحرین شیعه هستند و در مظلومیت و فشـار هسـتند. در رأس ایـن شـیعی    85که حدود

االسـالم سـید هـادي مدرسـی      حجـةخصـوص کسـی کـه او را    ه ب روحانیون شیعه قرار دارند

رادیــو تهــران در   و نماینــده مخصــوص آیــت اهللا خمینــی در بحــرین اســت.     انــد  نامیــده
 . 1»خطاب به حکومت بحرین خواستار آزادي سید هادي مدرسی شد 30/8/1979تاریخ

حرین انقالبی را در گوشه و کنار بحرین بـه راه  به دنبال آن حدود دوازده رهبر شیعی در ب
 اي ایجاد کردند.  گستردههاي  انداخته و شورش

                                           
  .)1/350( و جاء دور المجوس -1
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این مدرسی اصالتًا ایرانی است اما در بحرین وطن گزیده تا اهداف شیعه رافضی را تنفیـذ  
 کند. 

تـر کـرد،    و تصریحات تندروانه خود شکاف میـان سـنی وشـیعه را عمیـق    ها  او با سخنرانی
که دائماً برخوردار از روح تعصب و تمایل و وفاداري به ایران و کینه از اهل سنت و  سخنانی

 . 1باشد می خصوص حاکمان بحرینه ب

 در کویت: 

از خـانواده مهـري کـه    ( هایی صورت گرفت؛ احمد عباس المهري آنجا نیز چنین شورش«
راه انداختـه و قضـایاي   و سمینارهایی را در مسـاجد شـیعه بـه    ها  همایش) شیعیان ایران هستند

 سیاسی مانند قضایاي اسکان و حقوق شیعه را مطرح کرد.
صدا شدند و خمینی فرمانی صادر کرد کـه بـه موجـب     به دنبال آن شیعیان کویت با او هم

 نماینده خاص خمینی در کویت و مسئول نماز جمعه در آن، نامیده شد.  "مهري"آن 
در بـاره   طـور متـوالی عنـوان شـد کـه گـاهی      تصریحات مسئولین حکومتی در تهـران بـه   

 کرد و گاهی تهدید به مداخلـه  می فشارهایی که نماینده خمینی با آن مواجه بود ابراز نگرانی
 کرد.  می

چیزي که موجب شد لهجه ایرانیان در حوادث کویت شدت بگیـرد ایـن بـود کـه احمـد      
 . 2عباس مهري داماد خمینی بود

 در سعودي: 

شود که از نظر  می بستان سعودي تجمعاتی از شیعیان اثنی عشري یافتدر منطقه شرقی عر
شود، منطقه شرقی از زمانی که ملـک   می سکونتی امتداد اغلبیت شیعه ایران و عراق محسوب

                                           
 .ةلمنصورء، اچاپ دار الوافا) 214، 213ص( م العربیلفی العا ليةریچارد هریر دکمجیان: األصو -1
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گـاه شـاهد مخالفـات و     گـاه  مـیالدي بـر آن مسـتولی شـد     1913عبدالعزیز آل سعود در سال 
 کومت سعودي بوده است. نسبت به ح اعتراضاتی از سوي ساکنان شیعه

مجمعــی ملــی بــه رهبــري محمــد الحبشـی تشــکیل شــد تــا تریبــونی بــراي   1925در سـال  
محلی باشد اما حکومت فوراً آن را غیر قانونی اعالن کـرد و هنگـامی کـه نفـت     هاي  خواسته

کشف شد منطقه شرقی اهمیت جدیدي پیدا کرد و بسیاري از سـاکنان شـیعه در تولیـد نفـت     
نـد و در اثنـاي جنـگ جهـانی دوم و بعـد از آن ایـن کارکنـان شـیعه گروهـی          مشارکت کرد

کارگري تشـکیل دادنـد و مخالفـت رو بـه رشـدي را در ازاي حکومـت و جمعیـت بـزرگ         
شیعه طـی تظـاهراتی گسـترده و    هاي  ناآرامی 1948مهاجران آمریکایی نشان دادند و در سال 

رهـاج بـه حـد انفجـار رسـید، سـرکوب       هرج و مرج در منطقه به رهبري محمد بـن حسـنین ال  
 1949شورشیانی که خواستار جـدایی و اسـتقالل بودنـد بـه آسـانی انجـام گرفـت و در سـال         

ایـن   حکومت پی به وجود جماعتی انقالبی در القطیف تحـت عنـوان مجمـع آموزشـی بـرد،     
 مجمع منحل شد و یکی از رهبران آن در زندان مرد. این حرکـت تـا جبیـل امتـداد یافـت تـا      

اي در خـالل   سرکوب شد و در همان وقت تظاهرات کارگري گسـترده  1950در سال که  این
در اعتراض بـه شـرایط نامناسـب کـار بـه راه افتـاد و در سـال         1953و  1949و  1944سالهاي 

بزرگی در القطیـف زدنـد، حکومـت بـراي کنتـرل      هاي  شیعیان دست به ایجاد ناآرامی 1970
انفجـاري دیگـر رخ    1978ملی عربستان را بدانجا فرستاد و در سـال  سپاه پاسداران ها  ناآرامی

 .اي شــد هــاي گســترده هــا و خســارت داده و تظــاهراتی بــه راه افتــاد کــه منجــر بــه بازداشــت
 مــیالدي بــا ایــام عــزاداري دینــی شــیعیان 1979گســترده در قطیــف در اواخــر هــاي  نــاآرامی

ب ایرانی رخ داد و در واقع به فراخـوانی آیـت   زمان شد. این اتفاق بعد از انقال هم) عاشوراء(
اهللا خمینی بود که از شیعیان منطقه شرقی این اقدامات را خواستار شده بـود و ایـن فراخـوانی    

 . 1متضمن دست زدن به انقالب بود

                                           
  .)204، 203ص( األصولية فی العامل العربی -1
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شیعه در سوریه و لبنان رفـت و عـالوه بـر آن     هاي این چنین کردند و قبالً سخن از خیانت
تمـام مسـلمین جهـان     ن اعالن انقالب کرد شیعیان لبنان با او به عنوان اماموقتی خمینی در ایرا
 . 1اعالن بیعت کردند

کننـد و   مـی  شان بـه سـرزمینی کـه در خـاك آن زنـدگی      هر جا که باشند، وفاداريها  آن
شان فقط به  نیست بلکه وفادارياند  خورند و نه حتی به دینی که بدان منتسب می خیرات آن را

نکوهش و ها  گیري هایی که در اکثر موضع هاي اثنی عشري آن است، سیاست سیاستایران و 
 طرد شده است. 

 در یمن: 

و تـأثیر آن در نـا امنـی و ایجـاد     ) شـیعه ( باطنیـان در بـاره   قاضی حسین بن احمـد العرشـی  
بدان کـه باطنیـان از بـت پرسـتان بـراي اسـالم مضـرتر        «گوید:  می در سرزمین یمنها  شورش
 چون که در باطن خود کفر را پنهان کرده و تظاهر به اسالماند  باطنی نامیده شدهها  آن هستند،

به ها  آن توانایی یورش و اظهار کفر را بیابند،که  این کنند تا می کاري قدر پنهان کنند و آن می
شوند چون ائمه خود را به اسماعیل بـن جعفـر    می اجماع علما ملحد هستند و اسماعیلی نامیده

 شان به سوي عبیداهللا بن میمـون القـداح،   چنین به خاطر فراخوانی کنند و هم می صادق منسوب
از ها  آن کنند که ائمه می شوند چون چنین تظاهر می شوند و اآلن شیعه نامیده می عبیدي نامیده

تواننـد حـق را منحـرف     نمی اوالد پیامبر هستند و این تغییر موضع براي آن بود که دانستند که
کرده و وارد تونل فرار شوند جز با اظهار محبت و پیروي از اهل بیت، اینان از مسائلی زشـت  

گـري و امثـال آن برخوردارنـد و قـرآن و نبـوت و       مانند ابـاحی  و شنیع و قضایاي وحشتناکی
بهشت و جهنم را منکر هستند. اگر قدرتی پیدا کنند کارشان را آشـکار کـرده و کفرشـان را    

شـوند هماننـد مـار     می و اگر مغلوب شوند و روزگار وفق مرادشان نباشد پنهانکنند  می علنی
شود و با این حال آرزوي هجوم و یورش دارنـد تـا بنـدگان اهللا را     می که در سوراخش پنهان

                                           
 به نقل از روزنامه ایکونو میست بریطانیا. ) 2/1982( و جاء دور المجوس -1
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را شناخت و بر او چیـره  ها  آن بگزند. براي کسی که داراي شناخت و قدرت است و کسی از
حال خود رها کند، اینان را اهللا تعالی هالك کرده اسـت، اینـان   شد شایسته نیست که او را به 

 . 1»شیاطین زمین هستند
کردنـد و ایـن زمـانی بـود کـه       مـی  شیعیان زیدي در یمن اهل سنت را اذیـت و آزار  حتی

 خواسـتند هـا   زیر سایه دولت عثمانی قدرت را در دست داشتند و هنگامی که تـرك ها  زیدي
 .شان ترسیدند سنت از سیطره زیدیان بر سرزمین ترك کنند، اهلهجري  1337یمن را در سال 

و برخی از اهل سنت تالش کردند که مقاومت کنند اما نتوانستند بـا هـم متحـد شـوند و امـام      
سـنگینی  هـاي   شـد و جنـگ  ور  حمله زیدیه یمن در آن زمان با لشکري از قبائل زیدي بدانان

اهـل سـنت شکسـت خوردنـد و     هاي  توده میانشان درگرفت که شش ماه طول کشید و سپس
 حکومت امام و سیطره زیدیه را پذیرفتند.ها  آن تمامی

در منطقه الضالع جنگ میان زیدیه و اهل سنت دو سال کامل طول کشید که برد و باخت 
 . 2شد می دست به دست میان آن دو،

شـیخ محمـد   ماننـد   که شـکنجه و آزار داده و کشـتند،   چه بسیار علماي اهل سنت یمن را
دسـتگیر کردنـد و شـیخ مقبـل بـن      اش  صالح األخرم که او را با وجود پیري و از کار افتادگی

-از شاگردان امام شوکانی عبداهللا را دزدیدند و عالمه محمد بن علی العمرانی الصنعانی یکی
 . 3را کشتند-شان مشهور هستندای يکه هردو

هل سنت دیگـر فریـب نخـورد و نگویـد     امید است که بعد از آنچه ذکر نمودیم کسی از ا
رو بوده  تر هستند و معتدل و میانه که زیدیه از دیگر فرق شیعه به اهل سنت و جماعت نزدیک

 و از تندروي و غلو بدورند. 

                                           
قـاهره  -چاپخانـه التبریـز  ) 21ص( بلوغ المرام شرح مسک الختام فیمن تولی ملک الیمن من ملـک و امـام   -1

 میالدي.  1939
  .)585، 1/584( لعلميةو ا يةالنحرافات العقدا -2

 .)1/586( منبع سابق -3
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الزمان فی أخبار ملوك الحج  يةهد"خواهد در این باره بیشتر بداند به کتاب:  می کسی که

 مراجعه کند.  "موتالعبدلی مورخ حضر "تألیف  ، "و عدن
مذهب زیدي ضعیف شـده  «شیخ محمد ابو زهره را واداشته که بگوید:  ،شاید همین مسئله

برخی عقایـدش بـا   خود فرو برده و یا در در و مذاهب دیگر شیعه بر آن غلبه کرده و یا آن را 
همین خاطر کسانی که بعدها اسم این مذهب را بـه دوش کشـیدند   و به  اند آن هماهنگ شده

[بـا   رونـد و روافـض   می دانند و در نتیجه دیگر از روافض به شمار نمی امامت مفضول را جائز
 را رد م "ابـوبکر و عمـر  " کسـانی هسـتند کـه امامـت شـیخین     ) "رد کنندگان"معناي لغوي 

 . 1»پذیرند، بنابراین بارزترین خصائص زیدیان گذشته از بین رفته است نمی کنند و می
 هـاي شـیعیان زیـدي و اهـل سـنت در یمـن یـاد        ه در تـاریخ جنـگ  از ماجراهاي جالبی ک

دوستی این ماجرا را برایم تعریف کرد، او مدتی «گوید:  می شود آنست که شیخ الدفتردار می
هاي زیدیه و شافعیه بود و تصمیم گرفته بـود   طوالنی را در یمن گذرانده بود و شاهد شورش

به حقیقت پـی بـرد و فهمیـد کـه آتـش فتنـه از       ه ک این که علل و اسباب آن را بررسی کند تا
شیوخ عشائر از دین و قرآن است، او گفتگویی که میان این دو شیخ صورت گرفته بود  جهل

 این دو شیخ بهترین کسانی بودند که آنجا-گوید می چنانکه خود-را گوش داده و در نظرش
کـرد   می ند و بسیار آرزوبا هم محبت داشت وعشناخت چون آن دو با وجود اختالف در فر می

که با هم دشمن بودند نیز منتقل شود، او شنیده ها  آن که این مودت و دوستی به پیروان بیچاره
 کنند:  می چنین با هم گفتگوها  آن بود که

برادر ها  آن بفهمانیم کهها  آن شیخ شافعی مذهب گفت: آیا شایسته ما نیست که به
را گرد ها  آن کنند و یک وحی می ک آسمان زندگییکدیگر بوده و در یک وطن و زیر ی

ْ  - آورد می هم ِ  ِ�َۡبلِ  َوٱۡ�َتِصُموا زنانی که بیوه شده و چه بسیار چه بسیار  - َ�ِيٗعا ٱ�َّ
 گردد.  می به ما برها  این و گناه همهاند  که از هم پاشیدهی های خانواده

                                           
 .1/51 : تاريخ املذاهب اإلسالميةابوزهره شیخ محمد 1
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 تفرقـه و اخـتالف هسـتند چـون    اهل ها  آن شیخ زیدي شیعه گفت: ولشان کن ولشان کن!
هـا   آن دهنـد، اگـر   نمـی  ما را دوست ندارند و مزدي که ما مسـتحق آن هسـتیم را بـه مـا    ها  آن

 کنند.  می کند به یکی از ما اکتفا می را متحدها  آن بفهمند که وحی الهی
شیخ شافعی گفت: ولی چطور باید خدا را در قیامت دیدار کنـیم در حالیکـه وضـعیت مـا     

 سراسر فتنه و تفرقه و اختالف است.  اینطور
خودشـان مسـئول تفرقـه خودشـان     هـا   آن شیخ زیدي گفت: نه!نه! تفرقه و اختالفی نیست،

 ایـم و  را به حال خودشـان رهـا کـرده   ها  آن که این ایم جز هستند و ما هیچ تأثیري برآن نداشته
 کنیم.  می عملها  آن هاي مطابق خواسته

-اگـر خبـردار شـود   -ما در مقابل خدا و انسـانیت و حکومـت   شیخ شافعی گفت: نه، بلکه
دانی که رسول اهللا مسجدي را که منافقان به منظور ایجاد تفرقه و فتنه  نمی مسئول هستیم، مگر

که مسجد بود! پس وضعیت ما چه  ساخته بودند تخریب کرد، بلکه آن را ویران کرد در حالی
 ایم.  کندهدشمنی و کینه افها  آن باید باشد که میان

 شوند؟ می را به حال خود رها کنیم، متحدها  آن کنی اگر ما می شیخ زیدي گفت: آیا فکر
شـوند آیـا    می شوند، حیوانات هم به دور هم جمع می شیخ شافعی گفت: حتماً حتماً متحد

 تر است؟ تر و پست وجدان تر و بی عقل انسان از حیوانات کم
 کنـی و از کجـا نـان    مـی  د تـو چطـور زنـدگی   متحـد شـون  هـا   آن شیخ زیدي گفـت: اگـر  

 بگوییم!ها  آن خوري؟ محال است که حقیقت را به می
گوید: زندگی شـما در   می در این هنگام این فرستاده به طور ناگهانی میانشان ظاهر شده و

خواهـد بـود چـون    ها  آن تر از زندگی شما در حالت اختالف بهتر و مرفهها  آن صورت اتحاد
 .1کند اي خبیثان! نمی کم را تغذیهگوشت انسان ش

                                           
 مطبعـةچـاپ  ) 130، 129ص( هاشم الدفتر دار المدنی و محمد علی الزغبـی  اإلسالم بني السنة و الشيعة: -1

 میالدي. 1950بیروت-اإلنصاف
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اي از تقدس و سـریت را بـه    این گفتگو نشان دهنده این است که بزرگان شیعه وجود هاله
 بینند، ال اله اال اهللا.  می دور خود، راه کسب و کار و زندگی مرفه و سلطنت و جاه و مقام

 در عراق: 

نیافته است، آنجا شـیعیانی هسـتند    زخمی عمیق در اعماق کالبد امت اسالم که هنوز التیام
ها به عنوان ابـزاري   را بیشتر وقتها  آن شان به ایران است و خمینی که وفاداري و سرسپردگی

 داد.  می ویرانگر در عراق مورد استفاده قرار
از هـا   آن و کینـه هـا   آن هـاي متـولی بـه احسـاس مظلومیـت      خیانت شیعیان عراق بـه رژیـم  

 گردد.  می اري رو به رشدشان به شیعیان ایران بازحاکمان اهل سنت و وفاد
دهند اما بـا ایـن حـال     می جمعیت کشور را تشکیل %70شعیان عراق معتقدند که بیشتر از «

شیعیان عراق بایـد خـود را از   ها  آن به عقیده و در محرومیت و مظلومیت و تحت فشار هستند
، 1کند رهـا کننـد   می فرمایی حکمها  نآ بر ست طوالنیهاي  که قرن ها بند رهبري سیاسی سنی

شیعیان عـراق   "نجف و کربالء و کاظمیه" گانه مقدس شیعه یعنی همچنین وجود شهرهاي سه
کند که در صورت اعالن انقالب از سوي تمامی شـیعیان جهـان تأییـد و یـاري      می را امیدوار

 . 2»شوند
اده کرده و جرقه انقـالب را  استف 5/2/1977در سال عمالً شیعیان از سالگرد اربعین حسینی

زدنـد کـه بیشـتر شـهرهاي     ی هـای  ها و خرابکاري روشن کردند و دست به تظاهرات و شورش
رسد که مسئله فراتر از یک تظاهرات و ناآرامی بود،  می جنوب عراق را در بر گرفت و به نظر

اي صـد "و  "عـراق آزاد "شیعیان در عراق و کشورهاي حوزه خلیج مجالتی را تحـت عنـوان  
دادند  می کردند و در این مجالت نداي انقالب علیه حکام بغداد را سر می منتشر "ملت مظلوم

فهمید که گردانندگان مجله شیعه هستند  می خواند در وهله اول می و کسی که این مجالت را

                                           
 با تصرف. ) 1/364( و جاء دور المجوس -1

 با تصرف. ) 183ص( العامل العربی يف األصولية -2
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را بـه  هـا   آن خواستند ظلم و بی عدالتی حکـام بغـداد را توصـیف کننـد     می چرا که مثالً وقتی
کردند، بعد از حـوادث نجـف و کـربالء شـیعیان      می الرشید یا حکام دوره اموي تشبیه هارون

اي تحت عنوان  در عراق تأسیس کردند و کتابچه"ميـةاالسال طنيةالو جلبهةا"حزبی را با عنوان

یعنـی دو هفتـه بعـد از آن حـوادث منتشـر       22/2/1977برنامه جبهـه ملـی اسـالمی در تـاریخ     
 .1کردند

ه ایـن حـزب در پرتـو تحریـک واضـح مبـارزات شـیعی توسـط خمینـی          حکومت عراق ب
 .نبـال متحـد کـردن عـراق و ایـران اسـت      نگریسته و آن را ستونی پنجمـی انگاشـت کـه بـه د    

ریزي براي  برخی رهبران شیعه را به برنامه و حکومت عراق دست به قلع و قعم گسترده اي زد
ا اعدام کرد که در رأسشان باقر الصدر و رها  آن برپایی حکومت شیعه در عراق متهم کرده و

 .2میالدي اعدام شدند 1980ر آوریل خواهرش بنت الهدي بودند که د
سیاسـت جلـب رضـایت را در پـیش گرفـت و       رژیم عراق بعـد از آن، که  این و علی رغم

هزینه کـرد و بـه رهبـران و     قمبالغ هنگفتی را براي تعمیر مساجد و مراکز دینی شیعی در عرا
اعطا کرد و حتی صدام حسین اعالن کرد که از نسل حسـین بـن علـی    ی های د شیعه مشوقافرا

بزرگـان  هـا   این اما به رغم تمامی ،است و روز تولد علی بن ابی طالب را عید ملی اعالن نمود
 .3اضر به همکاري با حزب بعث نشدندشیعه ح

بود که این حکام را و روح نارضایتی همچنان وجود خود را حفظ کرد و به دنبال فرصت 
 از پاي در آورد. 

                                           
 .با تصرف) 367، 1/366( و جاء دور المجوس 1
 با تصرف. ) 185ص ( األصولية فی العامل العربی 2
  .)189ص( منبع سایق 3
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 شیعه در جنگ آمریکا علیه عراق:  هاي درباره خیانت

شان جدا نشدنی بود و بـا  های روح نارضایتی و خشم نزد شیعیان عراق موجود بود و از سینه
هر طلوع آفتاب به دنبال اعالن حکومت شیعه در عراق یا اتحاد با مادر شیعه یعنی ایران بودند 

 این کار ممکن نبود جز با نابود کردن رژیم حاکم و رهایی از بند آن. که 
فرصت دست داد و امریکا و بریطانیا به بهانه مبـارزه بـا تروریسـم و ایجـاد     که  این به مجرد
علیه عراق اعالن جنگ کردند، شیعیان راه نجات خود را از رژیم صـدام حسـین    ،دموکراسی

 یافتند. 
که چه از سوي ارتـش و چـه از سـوي    ی های ر شد که در مقاومتآنجا آشکاها  آن خیانت

صورت گرفت مشارکت نکردند و به تماشا نشستند و چه  مردم عراق در برابر دشمن اشغالگر
کمک کرده باشند ها  آن صلیبیان را یاري داده و با دادن اطالعات بهها  آن داند شاید می کسی

 دوران مغوالن چنین کردند.  همانطور که ابن علقمی و طوسی در قدیم در
ریختنـد و  هـا   آنهـاي هـار بـه خیابـ     چون سـگ  و هنگامی که بغداد سقوط کرد شیعیان هم

زیر سایه ها  این وهمه را ویران کردندها  ناربودند و چپاول کردند و همه چیز را حتی بیمارست
 حمایت آمریکاییان بود. 

راق بوجود آورده بودنـد بـراي نشـان    که شیعیان در عی های آمریکاي دشمن، از این صحنه
 دادن خود به عنوان یکی منجی مخلص این ملت مظلوم استفاده کرد. 

حقیقت این است که ما فعـالً دچـار مشـکل کمبـود اطالعـاتی هسـتیم کـه بـه کمـک آن          
حقیقت امر به تفصیل شناخته شود و این به خاطر ابهاماتی اسـت کـه ایـن جنـگ را پوشـانده      

شود  می برطرفهاي بعدي  براي ما و یا براي نسلان شاء اهللا این ابهامات  است اما یک روزي
 .1ها یعنی همدستی و خیانت آن ،تا حقیقتی که از این قوم بعید نیست آشکار شود

                                           
ا و هـم  شـیعه در جریـان حملـه صـلیبی آمریکـ     هـاي   خیانت در سالهاي بعد از تألیف این کتاب بسیاري از -1

 پیمانانش به عراق و نیز افغانستان فاش شـد و مسـئولین بلندپایـه حکومـت رافضـی ایـران بـه همکـاري و        
دستی خود با آمریکا در اشغال عراق و افغانستان اعتراف کرده و حتی بدان افتخار کردند و آمریکا را  هم
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توانیم ببینیم که چگونه شیعیان آرزوي از بین رفتن رژیـم   می از برخی از گزارشات خبري
اکثریـت آن شـیعه باشـند را    و یا ایجاد حکومتی کـه   عراقی و ایجاد رژیمی شیعی به جاي آن

 داشتند.
را به خاطر ایجاد آشوب ها  آن جالب اینجاست که بسیاري از رهبران شیعه که رژیم صدام

و شورش در کشور تبعید کرده بود به عراق بازگشته و بعد از بازگشت خواستار آن شدند که 
هبـري کـرد بیشـترین تعـداد ممکـن از      حکومت جدیـد انتقـالی کـه آمریکـا تشـکیل آن را ر     

 روحانیون حوزه دینی شیعه را به خود ملحق کند. 
ایـن خبـر را منتشـر کـرد کـه محمـد بـاقر         12/7/2003یخ راروزنامه األهرام مصـري در تـ  

به عراق بازگشـته و هنگـامی کـه آمریکـا     ) شیعی( الحکیم رئیس مجل اعالي انقالب اسالمی
اداره عـراق ارائـه داد او شـرط کـرده کـه ایـن مجلـس         طرح تشکیل مجلس مـوقتی را بـراي  

که غالبیـت اعضـاء را تشـکیل     بیشترین تعداد ممکن از شیعیان را در خود جاي دهد به طوري
دهند و فرمی نوشته شود که صالحیت مجلس مجریه را به عنوان ضمانتی براي عدم بازگشت 

 به عهده گیرد.  )شیعی( تأیید کند. و ریاست مجلس جدید را مسعود بارزانی

                                                                                                             
همکـاري و همدسـتی ایـران    مدیون خود دانسته و در عوض خواهان آن شدند که آمریکا در جبران این 

 ي و سایر مسائل مربوط به ایران با آن همکاري کند. ه ارافضی، در قضایاي انرژي هست
ها و بلکه صدها مسـجد اهـل    کند ده امروز مدارك و اسناد و شواهد بسیاري در دست است که ثابت می

یران شد و امامان مساجد و سنت در عراق بعداز حمله آمریکا به آن و قدرت دادن به شیعه، توسط شیعه و
ها و علما و دانشمندان اهل سنت توسط شیعه ربوده و شکنجه و ترور شدند و حتی بسـیاري از   امام جمعه

عوام به جرم اینکه نامشان عمرو ابوبکر بوده به وحشیانه ترین شکل شکنجه شـدند و بسـیاري از نـوامیس    
هاي رسمی و غیر رسمی شیعیان ربوده شـده و   اهل سنت و دختران و زنان پاکدامن سنی توسط گروهک

توسـط   2003مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند و شمار زیادي از کشته شدگان عراقـی بعـد از سـال   
آنقـدر زیـاد اسـت کـه بررسـی آن      هـا   جنایت وها  خیانت هاي ترور شیعه به قتل رسیده اند. این گروهک

 ) مترجم( خواهد. کتابی دیگر می
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امــام مهــدي مدرســی یکــی از « :در همــان روزنامــه و در همــان شــماره آمــده اســت کــه 
سال زنـدگی در تبعیـد بـه عـراق     30 بعد از  11/7/2003مشهورتین علماي شیعه عراق در روز

بازگشته است. مدرسی در مسجد کاظمیه جلوي طرفدارانش سخنرانی کرده و خواستار نصب 
در ها  ترین زمان ممکن شد و تأکید کرد که حقوق اقلیت راق در کوتاهحکومت منتخبی در ع

 ». عراق در صورت ایجاد حکومتی که نماینده اکثریت مردم باشد مورد حمایت خواهد بود
کند کـه در   می نگرد و ادعا می می بینید که چگونه شیعه به اهل سنت به عنوان یک اقلیت

 !کند می ست شیعه باشد، حقوقشان را تضمینصورت تشکیل حکومتی که اکثریت آن در د
تومی فرانکس فرمانده سـابق سـتاد رهبـري مرکـزي آمریکـا      «خوانیم:  می در همان شماره

کند که در عراق عناصري ایرانی مشغول فعالیـت هسـتند و بـه دنبـال تـأثیر در       می خاطر نشان
از جانـب ایـران    باشند و توضـیح داد کـه روحـانیونی در عـراق هسـتند کـه       می روند حوادث

حمایت شده و در گفتمان سیاسی در چـارچوب فرقـه تشـیع مشـارکت دارنـد و نیـز دسـتگاه        
کند البته بدون هیچ گونه حمایـت نظـامی بـر ضـد      می اطالعات ایران در جنوب عراق فعالیت

 ». سربازان آمریکا
 !شوند نمی کنند و مزاحم آمریکاي خونخوار می براي چیدن میوه فعالیتها  آن

نوشـته شـد کـه جمـع بزرگـی از شـیعیان عـراق         22/6/2003در روزنامه األهرام به تـاریخ  
-آمیــزي را شــکل داده و بــه ســوي مقــر فرمانــدهی نیروهــاي آمریکــایی تظــاهرات مســالمت

را تقـدیم کردنـد کـه طـی آن     ی هـای  عریضـه هـا   آن بریطانیایی حرکـت کردنـد و نماینـدگان   
 عراقی و تأسیس مجالس محلی و دولتـی تحـت   خواستار سرعت بخشیدن به تشکیل حکومت

این تظـاهرات را طرفـداران مقتـدي الصـدر فرزنـد امـام        .اشراف حوزه دینی شیعه شده بودند
 تشکیل داده بودند.  در نجف ترور شده بود، 1995آیت اهللا محمد صادق الصدر که در سال 

رهبـران اپوزسـیون   "تحـت عنـوان   16/5/2003هچنین در همین روزنامه األهرام در تاریخ 
بازسـازي  "ذکر شـد کـه وقتـی آمریکـا آنچـه را کـه        "عراق مزدوران مستقیم اسرائیل هستند

اي چه در آمریکا و چه در اسـرائیل   صهیونیستی عدیدههاي  می نامید شروع کرد گروه"عراق
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را ترویج دادند و او یکی از رهبـران اپوزسـیون عـراق بـود کـه بـه رژیـم         "احمد الجلبی" نام
یونیستی معترف بوده و همکاري با این رژیم را درآینده در مرحله ما بعد باز سازي عـراق  صه

اي واضح موضع خـود را در برابـر رژیـم صهیونیسـتی بیـان       دانست. جلبی در اشاره می ممکن
بهتر است  :منتشر کرد گفته بود که"هاآرتس عبري"اي که روزنامه  کرده بود، او در مصاحبه

نبایـد  ها  آن و افزود: .یلی به ما نزدیک نشوند و به دنبال برقراري رابطه نباشندکه رهبران اسرائ
و این فریب و دور کردن  -وقتی که ما در حکومت هستیم در برقراري ارتباط با ما عجله کنند

. احمد جلبـی کـه یکـی از رهبـران شـیعه مخـالف       -اذهان از رابطه او با رژیم صهیونیستی بود
تـرین مخالفــان معـروف در عرصــه    هــا یکـی از مهــم  اه صهیونیسـت از دیــدگ حکومـت اسـت  

به خصوص بعد از شکست شورش شیعه در آن سال  ،رود می به شمار 1991المللی از سال  بین
الزم به ذکر است که او بارهـا بـه اسـرائیل سـفر کـرده و مسـئولین        .که به دنبال آن تبعید شد.

رئیس مؤسسه امنیتی اسرائیل  "افرایم هالیفی"ها  آن ترین صهیونیسم را مالقات کرد که از مهم
بودند و فقط احمـد   "موساد"با نام مجلس امنیت ملی و رئیس سابق دستگاه اطالعات اسرائیل

 کند بلکه غیر او بسیاري بر ایـن شـکل و منـوال کـار     می جلبی نیست که در این عرصه تالش
مارد که باید بیشترین مقـدار غنیمـت   ش می دستان ترین هم خود را محقها  آن کنند و اغلب می
 جمله صندلی حکومت را بدست آورد.  از

اسـت کـه یکـی از     "نجیب صالحی"یکی دیگر از این مخالفان که ساکن واشنگتن است 
به ایاالت متحده فرار کنـد تـا بـا تمـام تـوان بـه       که  این افسران بلندپایه ارتش عراق بود قبل از

 دشمنان عراق خدمت کند. 
در بـاره   طور که در یکی از مجالت تحقیقی که مرکز تحقیقات اسرائیل گر: همانیکی دی
کند آمده است، الشریف علی بن الحسین است که از نسل  می لبان در بغداد منتشراحکومت ط

او معتقـد   .ردکـ  مـی  خاندانی است که قبل از سرنگونی حکومت پادشاهی در عراق حکومـت 
 هی برگردد. است که عراق باید به نظام پادشا
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گویند کـه او دوسـت مخلـص     می اودر باره  یکی دیگر: سعید صالح جعفر که اسرائیلیان
پدر سعید در دورانی که وزیر کشور عراق بود خدمات بزرگی به یهود کرد و «اسرائیل است: 

عشـق بـه    گوینـد کـه سـعید    مـی  شـد و نیـز   نمی اگر کمک او نبود برنامه مهاجرت یهود موفق
هود را از پدرش به ارث برده است. او به لندن فرار کرد تـا بـراي برقـراري اتحـاد     اسرائیل و ی

میان نیروهاي اپوزسیون عراقی تالش کند و به عنوان رئیس پارلمان در تبعید انتخـاب شـد بـه    
 خصوص بعد از پشتیبانی آمریکا از او. 

بریطانیـا دارد و  سعید صالح روابط بسیار محکمی با رهبران یهود به خصوص در آمریکا و 
کند تا بیشترین تعداد ممکن از مخالفان رژیـم عـراق    می اسرائیل این مخالفان را حمایت مالی

 ». را به نفع اسرائیل جذب کند
شیعیان از آمریکا خواستار "تحت عنوان  13/7/2003در روزنامه األخبار مصري در تاریخ 

در اولین «می گوید:  "هستند صدامشان در حکومت مظلومیتها  پرداخت غرامت در ازاي دهه
کرسـی و   13جلسه اي که مجلس حکومـت انتقـالی منعقـد کـرد، مجلسـی کـه شـیعه داراي        

کرسـی داشـتند، رئـیس مجلـس اعـالي       1و مسـیحیان   1هـا   و ترکمن 5ها  و کرد 5سنت  اهل
از نیروهاي اشـغالگر آمریکـا خواسـتار پرداخـت      "محمد باقر الحکیم" انقالب اسالمی عراق
ظلم و ستم و محرومیت شیعه شد، او همچنین صراحتاً بـه خبرگـزاري   ها  غرامت در ازاي دهه

رویتر گفته بود که شیعیان عراق ممکن است تغییر موضع داده و بر ضد نیروهاي اشغالگر قیام 
آزار و اذیتی که زیـر سـایه   ها  کنند و این در صورتی خواهد بود که غرامت مناسبی بابت دهه

 ». بدست نیاورند اند، ق دیدهحکومت ساب
 اعـالن  صـراحتاً هـا   آن این قوم جز منـافع شخصـی چیـز دیگـري برایشـان اهمیتـی نـدارد،       

را هـا   آن هـاي  خواسـته کـه   ایـن  شوند مگر نمی هیچ وقت مزاحم اشغالگرانها  آن کنند که می
داخت نکنـد،  غرامت پرها  آن بهاند  ظلم سیاسی نامیده برآورده نکرده و بابت چیزي که آن را

کند چـون در خریـد وفـاداري خائنـان      می شان را برآورده من معتقدم که دشمن حتما خواسته
 ماهر است. 
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خواستار پرداخت غرامـت بـه خـاطر ظلـم سیاسـی در       -به خیال خود-حالی که شیعیان در
 ، اهل سنت در برابر اشغالگران آمریکایی و بریطانیایی مقاومـت 1گذشته هستندهاي  ازاي دهه

 کنند.  می کنند و خونشان را در راه اهللا عزو جل فدا می
تصـویري از جمـع بزرگـی از     13/7/2003در گزارشی خبري روزنامه األخبـار در تـاریخ   

کردنـد و   مـی  مردم منتشر کرد که در مسجد جمع شده و براي مجروحان مقاومت خون هدیه
بعـد از نمـاز جمعـه در مسـجد      مسلمانان اهل سنت در عراق«در شرح تصویر نوشته شده بود: 

 ». کنند/تصویر توسط أ. ف. ب تهیه شده است می جامع عبدالقادر گیالنی در بغداد خون اهدا
شـود   مـی  اوضـاع عـراق منتشـر   در باره  به همین ترتیب اگر در انبوه اخبار و گزارشاتی که

سخت نخواهد  نشان با یهود و صلیبیاشیعه در عراق و همکاریهاي  خیانت جستجو کنی، یافتن
گرداننـد و در تأسـیس حکومـت     مـی  حکومت را به حوزه شیعه بـر  ها آن که این دلیلبه  ،بود

 کنند.  می همکاريها  آن شیعه با
اشـغالگران را بیـرون   که  این خواهد ماند تا-مقاومت اهل سنت-اما به خواست اهللا مقاومت

خائنان بیشتر و بیشتر هاي  د که خیانتدر این راه فدا شوند و آنگاه خواهد بوکه  این کنند و یا
کشف خواهد شد، هر اندازه هم که تحقق این هدف طوالنی و یـا کوتـاه شـود امـا سـرانجام      

 شود. می محقق خواهد شد و فقط امیدمان به اهللا است و از او یاري طلبیده

                                           
 هاي مکرر و پایان ناپذیر آنان بود.  و آشوب طلبیها  خیانت نبود بلکه جواب لمظاین  -1



 :مبحث بیستم
 داند  می ماندنشان بهتر را از سنیها  شدن سنی شیعه نصرانی

شیعه به اوج خود رسیده است تا جایی که براي مقابله با اهل سنت یکـی از حکـام   خیانت 
بـه هـدف   هـا   آن افتد که از مبلغین مسیحی کمک بگیـرد و پیمـانی را بـا    می ایران به این فکر

 مسیحی کردن مسلمانان سنی کرد منعقد کند. 
از جملـه  «نویسـد:   مـی  تاریخ سیاسی ایـران در باره  خانم دکتر أمال السبکی درکتاب خود

هـاي   اي با حکومت مسائل بسیار مشکوك در سیاست تبشیري آمریکا این است که توافق نامه
شود که صراحتاً بـر حـق    می میالدي بسته1910ایران و عراق و ترکیه در ادینبورگ در تاریخ 

کلیساي لوتري انجیلی در تبشیر و دعوت به سوي دین مسیحی در میان کردهـاي مسـلمان در   
حکومت ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوي در سـال   .کند می ین سه منطقه اسالمی تأکیدا

 کد:  می کند و شاه ایران از این کار چند هدف را دنبال می این توافق نامه را تجدید 1928
اوال: رها شدن از تراکم جمعیت کردها کـه صـدها سـال اسـت کـه در آذربایجـان ایـران        

 تا از ظلم و سـتم کـه بـدانان   اند  ا ترکیه سنی را بر ضد ایران یاري دادهکنند و باره می زندگی
 شود نجات یابند.  می

از طریق گرویدن بسـیاري از آنـان بـه مسـیحیت بعـد از آنکـه موضـع        ها  آن ثاینا: تضعیف
 حکومت ترکیه تغییر یافته و بعد از انقالب کمال آتاتورك در ربـع اول قـرن بیسـتم دیگـر از    

 کرد.  نمی حمایتها  آن
و هـا   آن در قومیت ایرانی به منظور سیطره یافتن بر) سنی( ثالثا: ذوب کردن هویت کردي

جلوگیري از سامان یافتن وضعیت قومیت کردي و متحد شدن با سائر اکراد در عراق و ترکیه 
 . 1»و سوریه
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 تفکر این خائنان عجیب است: 

شـود کـه یـک نفـر از اسـالم بـه        مـی  یآیا علی بن ابی طالب یا یک نفر از اهل بیت راضـ 
 نصرانیت یا دینی دیگر در آید؟

مسـیحی بشـوند نـرم شـده و دیگـر از      ) که سنی هستند( معتقد هستند که اگر کردهاها  آن
 شرشان در امان خواهند بود. 

از نصـرانی و  ) سـنی ( این یک سیاست نیست بلکه عقیده این قـوم ایـن اسـت کـه ناصـبی     
داننـد امـا بـه     مـی  اي همین بزرگان شیعه صدقه را به کافر ذمی جـایز یهودي کافرتر است و بر

 دانند.  نمی سنی جایز
شود فقر شـرط اسـت نـه     می در فردي که به او صدقه داده«گوید:  می شان خمینی اهللا آیت

است اما بـه ناصـبی و    ایمان. پس صدقه دادن به ثروتمند ذمی و مخالف اگر بیگانه باشد جایز
 . 1»اگر نزدیک و خویشاوند باشد جایز نیستنیز حربی حتی 

ها  معنی این سخن این است که این کار یعنی توافق با مبلغان مسیحیت براي تبلیغ میان کرد
و نظـر عمـوم    نظر فردي رضا شاه پهلوي که خمینی ضد او بوده است نبوده بلکه نظر خمینـی 

 روافض غالی همین است.
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 :مبحث بیست و یکم
 1غدادکنار دیوارهاي ب

 قصه سقوط در گذشته و حال:  ،نمایشنامه فصل یکم

 هجري656زمان: 
 مکان: دار الخالفۀ در بغداد

شـود و پشـت آن دو نگهبـان     مـی  تخت خلیفه دیده ؛"مستعصم" محل نمایش: قصر خلیفه
ایـوان را پوشـیده   هـاي   ورودي طالیـی هـاي   مرتب شده و پـرده هاي  پشتی اند، نیرومند ایستاده

 است. 
زند انگـار   می در رداي سیاه و عمامه سیاهش در ایوان قصر قدم) وزیر( : ابن علقمیصحنه

 شود و آثار وحشـت از او دیـده   می کند، ناگهان یک نفر با سرعت وارد می که به چیزي فکر
 شود.  می

 به دادمان برس! ...نجاتمان بده. ...اي ابن علقمی. ..مرد: ابن علقمی.
 اي اي مرد؟ هعلقمی: چه خبر با خود آورد

 اي سرورم.  ..اي میان اهل سنت و شیعه افتاده است. مرد: فتنه
 آیا اتفاقی افتاده؟ : چی!) خاراند می رااش  چانه( علقمی:

 مرد: بله، با هم درگیر شدند حتی با شمشیر زد و خورد کردند. 
 قمی: به ضرر چه کسی تمام شد؟عل

 مرد: به ضرر ما اي سرورم!
 گویی؟ می : واي بر تو! چه)مرد را با دستانش گرفته استدر حالیکه ( علقمی

 و چپاول شدند.  ..بسیاري از شیعیان کشته شدند. ..مرد: این حقیقت است.
 !علقمی: کشته شدند! و چپاول شدند

   ...و. ...: و.) با حالت تزلزل( مرد
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 واي بر تو.  ..علقمی: باز چه؟ زود باش حرف بزن.
 اي سرورم! ..نزدیکان و دوستان تو بودند.از ها  آن مرد: و بعضی از

 واي بر آنها.  ...: واي بر آنها) با خشم( علقمی
 اآلن چه باید کنیم؟ ..مرد: مشورت چیست اي سرورم.

بیـا   ..گیـرم.  مـی  شما فقط صبر کنید و من خودم انتقام شما را از اهل سنت ...علقمی: خب.
  .)شوند می خارج( برویم

  .)نشیند می و روي تختششود  می خلیفه داخل( 
 کجاست؟! ..: این وزیر کجا رفته.) گوید می با خودش سخن( مستعصم

 ) شود می ابن علقمی وارد( 

 برکاته. اهللا و محةو ر خلليفةعلقمی: السالم علی موالنا ا

 مستعصم: و علیکم السالم. کجا بودي اي مرد؟
  علقمی: مشغول بررسی احوال رعیت شما بودم اي موالي من.

 احواالت رعیت ما چگونه بود؟ ...مستعصم: هه.
البتـه شـکرگذار هسـتند اي     ..نوشـند.  می خورند و می ..خواهیم. می علقمی: همانطور که ما

 موالي من!
نوازنـدگان و آوازخوانـان و    ..مستعصم: پس بگذار ما هم بخوریم و بنوشیم و شاد باشـیم. 

 را حاضر کنید.  کنیزان زیبا رو
 آید اي موالي من.  می او دارد ..است. "عرفه"شما  علقمی: خواسته

  .چه صداي زیبایی دارد. .مستعصم: آه اي عرفه.
 فاصـله هـا   آن اي اسـت کـه میـان تـو و     امـا مسـئله   ..و. ..و. ..)می خندد( ..ها. ...علقمی: ها.

 اندازد اي موالي من! می
 ! منظورت چیست؟!: میان من و آنهامستعصم
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شود که کنیزان بیشتري بیـاوریم   می کمبود مال مانع ما ..مال است. علقمی: منظورم کمبود
 اي موالي من!

 بیت المال کجا رفته؟! .مستعصم: واي بر تو.
 و علت ارتش شماست اي موالي من.  ..یا کم مانده که تمام شود. .علقمی: مال تمام شده.

 !ارتش مامستعصم: 
 ی زیاد هستند. خیل ..علقمی: منظورم تعداد زیاد ارتشیان است.

 !مستعصم: زیاد هستند
و کنیـزان   ..تـوانیم امـوال را پـس انـداز کنـیم.      مـی  ..علقمی: اگر این تعداد را کمتر کنـیم. 

 زیبارو را براي موالیمان بیاوریم. 
هر چـه   ..)شود می براي خروج آماده( ..کنی. می تو مرا با این سخن نگران ..مستعصم: اوه.

 ) شود می خارج( نیزان را به خوابگاهم بفرست.و ک ..دانی بکن. می صالح
زنـد و بـه دنبـال آن یکـی از      می کف( امر موالیم ..ها ها.ها  .علقمی: امر امر موالیم است.

  .)شود می یارانش از پشت ظاهر
 مرد: فرمان بده اي سرورم!

 بـه او  نامـه را ( و به او خبر بـده کـه راه صـاف اسـت     ..نزد هوالکو ببر. علقمی: این نامه را
  .)دهد می

 ) شود می خارج( مرد: فرمان فرمان توست اي سرورم!
اي  .و پایانتان رسـیده اسـت.   ..وقت شما نزدیک شده است. ..ها ها.ها  :) با خباثت( علقمی
 ) شود می خارج( بنی عباس!

آینـد، خلیفـه    مـی  صداهاي مختلف، فریاد، فغان و شیون، صداي اسبانی کـه  سر و صدا،( 
  .)شود می واردوحشت زده 

 کجایی اي ابن علقمی؟ ..مستعصم: ابن علقمی.
 او را نزدم بیاور.  فوراً) رو به نگهبان( 
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 ) شود می ابن علقمی با سرعت وارد( 
 چه شده است؟ ..بله اي سرورم. .علقمی: بله.

  اند. شدهور  حمله مانند سیاه زخم به شهرها  آن ..آیند. می مغوالن دارند ..مستعصم: مغول.
 اند؟! علقمی: آیا رسیده

 او را کشتند.  ..را جلویم کشتند. "عرفه" کنیزم ..کنند. می به ما تیراندازيها  آن مستعصم:
 محافظت از قصر را تشدید کنید و بیشتر احتیاط کنید. ) رو به نگهبان( علقمی:

 مگر با آنان گفتگو نکردي؟! .مستعصم: مگر نزد آنان نرفتی.
 اي موالي من! .دم.علقمی: بله چنین کر

 حرف بزن.  ..جواب بده. مستعصم: چه جوابی به تو دادند؟
 به صلح راضی شدند. ها  آن علقمی:

چگونـه دسـتمان را وارد سـوراخ     ..مانند افعی زهردار هسـتند. ها  آن ..صلح کنیم!.ها  آن با
 چگونه؟! ..افعی کنیم.

کنـیم سـپس خـود را     می صلحها  آن اآلن با ..ما چاره دیگري نداریم. ..علقمی: موالي من.
یک روز به نفع توست و  ..جنگ برد و باخت دارد. ..کنیم. می غلبهها  آن کنیم و بر می تقویت

 روزي به ضرر توست. 
 براي صلح چیست؟!ها  آن مستعصم: شروط

  ..و. ..علقمی: نصف خراج بغداد.
 ؟..مستعصم: باز دیگر چه.

 رجال حکومتت نزد آنان بروي.  شما با اطرافیان وکه  این علقمی: و
 !مستعصم: اطرافیان و رجال حکومتم
  ..بله. ..علقمی: و همچنین علماء و قضات.

 باشند؟ها  این مستعصم: چرا باید همه
  ..خواهد. می این مرد ضمانت ..علقمی: تا در عقد صلح حضور داشته باشند اي موالي من.
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 روم.  نمی من نزد آنان ..نه. ...نیرنگی در کار است فقهاء! ..مستعصم: قضات.
  .)کند می به گردنش اشاره( ..آیند. می آنان نزد تو ..علقمی: موالي من اگر نزد آنان نروي.

روم و تمـام بزرگـان و رجـال     مـی  اآلن ..روم. مـی  باشـد  ..ح. .: ح.) وحشت زده( مستعصم
 آیم.  می کنم و فوراً می حکومت را جمع
 م!اي موالی ..علقمی: فوراً.

 ) زند می مستعصم انگار که وحشت زده شده و با خود حرف( 
 ..خـدایا.  ..کـنم کـه اتفـاقی خواهـد افتـاد.      مـی  احسـاس  ..روم. می نزد آنان ..مستعصم: آه.

 خدایا... 
 شود: می صدایی بلند

ــــــم  ــــــك الظل  بغــــــداد مــــــاذا أر يف حال

 بغـــــــداد أيـــــــن زمـــــــان العـــــــز يف بلـــــــد

ـــت ـــزن إذا حكم ـــحاب امل ـــن الس ـــداد أي  بغ

 ن اجلحافــــل يـــــا بغــــداد عــــن زمـــــنأيــــ
 

 نجــــــامً يلــــــوح لنــــــا أم لفحــــــة احلمــــــم؟ 

ــــم؟ ــــن العل ــــمى م ــــه أس ــــالم ب ــــان الس  ك

ـــــــم؟ ـــــــد الرشـــــــيد بعـــــــدل اهللا يف األم  ي

 ختــــاذل العــــرب عــــن أفعــــال معتصــــم؟
 

درخشد  می اي که برایمان ستاره بینیم؟ می من در حال تاریکت چه اي بغداد!ترجمه شعر: 
کجاست روزگار عزت در شهري که صلح و امن از پرچم  اي بغداد! هاست؟ یا آتش گدازه

کجایند ابرهاي بارانی در روزگاري که دست هارون الرشید  اي بغداد! بود؟ در آن بلندتر
اي بغداد! کجایند لشگران عظیم در روزگاري  کرد؟ می ها اجرا عدالت الهی را در میان امت

 که عرب افعال معتصم را رها کرده است؟
تـو   ..چـه کسـی آنجاسـت؟.    ...: چـه کسـی اسـت؟.   ) سـتجوي منبـع صـدا   در ج( مستعصم

 تو کجایی؟ ..کجایی؟.
شود که لباس سفیدي پوشیده و مو و لباسش تمامـاً سـفید اسـت و     می شبح سفیدي ظاهر(

 ) شود می یک لکه سیاه در لباسش دیده
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اژدي را در من هستم که این تـر  ..من تاریخ پرافتخار شما هستم. ..تاریخ: من تاریخ هستم.
 ..کنم. می هاي بعدي نقل کنم و براي نسل می ام ثبت حافظه

 مستعصم: تراژدي! کدام تراژدي؟
 ..و اینجـا.  ..هـاي اسـالم و مسـلمین اسـت.     تاریخ: به این لکه سیاه نگاه کـن، ایـن تـراژدي   

  .)کند می به لباس خود اشاره( ..تراژدي شما خواهد بود.
 ما؟هاي  مستعصم: تراژدي

 ..طوفـانی کـه آن را خواهـد بلعیـد.     ..زودي رخ خواهـد داد. ه تراژدي بغداد کـه بـ   تاریخ:
  ..طوفانی که در شرف آمدن است اي خلیفه.

دیـار   ..سـرزمین زیبـایی.   .تمـدنگاه رشـید.   ...دار السـالم.  ..بغـداد.  .: نه.) با فریاد( مستعصم
طوفـان آن را   .سخن سـواران. و  ..آهنگ گوشنواز زمان. ..نور چشمان. .نواده افتخار. ..جالل.

  .)افتاد می به زانو( .نه. ..توانم باور کنم. نمی .خواهد بلعید.
و تو مانند مردان از آن محافظت  ...رود. می تاریخ: مانند زنان گریه کن بر ملکی که از بین

 نکردي. 
اي نـدارم؟ عـرب و مسـلمین مـرا تنهـا       مستعصم: چه کـنم اي تـاریخ، مـن هـیچ راه چـاره     

حتـی   ..به دشمن اجازه دادند که از سرزمینشان براي حمله به مـن اسـتفاده کنـد.    ..اند. شتهگذا
 حاکم موصل از ترس جانش چنین کرد. 

 ) شود می ابن علقمی با سرعت وارد( 
 ..اي موالي من. ..کاروان در انتظار توست. ..علقمی: موالي من.

  .)شوند می خارج( ...مستعصم: باشد برویم.
 ) شیطانیهاي  شود، چکاچک شمشیرها و قهقهه می بلندها  ریادها و نالهصداي ف( 

غم  .و اي زمان شاهد باش. ..بنویس اي تاریخ. .: تراژدي آغاز شد.) رو به مخاطبان( تاریخ
  .)شود می خارج( نامه برادرانمان را در بغداد بنویس و اي زمان تو گواه باش.

 شود: می صدایی پخش
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 اد قــــد نحــــرتحــــان الــــوداع يــــا بغــــد

ــــــوداع وعــــــذر القــــــوم أهنــــــم  حــــــان ال

ـــــمة ـــــري عاص ـــــويت خ ـــــوداع فم ـــــذا ال  ه
 

 رجولــــــــة القــــــــوم يف ميــــــــدان منــــــــتقم 

ــــــم ــــــاح واحلم ــــــىل األرم ــــــدرون ع  ال يق

ــــــــال أمل ــــــــت ب ــــــــام مات ــــــــة.. رب  مذبوح
 

وقت خداحافظی رسید، مردانگی این قوم در میدان انتقام سر بریده شـد. وقـت    اي بغداد!«
وم این است که توانایی مقاومت در برابر تیر و آتش را ندارند، خداحافظی رسید و عذر این ق

و اي بسا بـدون درد مـرده    ..این خداحافظی مرگ من است و بهترین پایتخت ذبح شده است.
 .»است



 پایان

 خواهیم می از اهللا تعالی در همه امور پایان خیر
ا، کـه یـادآوري و   هـ  هـا، خـالق دریـاي طوفـان     سپاس و ستایش اهللا را، آسان کننده سختی

تذکر را براي خردمندان سودمند گردانیده است و سالم و درود بر بهترین بشر که نور دیـنش  
زمین را فرا گرفت و آن را نه مانند شهاب بلکه مانند ماه روشن کرد و از رحمت او حتی امت 

آن  برخوردار شدند و سالم و دورد بر تمام آل و اصحاب، سالم و دوردي کـه ثـواب   1سگان
 تا روز قیامت ادامه داشته باشد. 

 و اما بعد: 
ش را هـای  به این ترتیب گردشی در تاریخ کردیم و حوادث آن را مطالعه کرده و گـواهی 

 ثبت کـردیم و مسـئله خیانـت شـیعیان غـالی را دنبـال کـردیم؛ و آن قـدر خیانـت یـافتیم کـه           
 ز بایگانی تـاریخ برگزیـدیم. چگونـه   ای های آوردیم و نمونهها  مثال توانیم به شمار آوریم، نمی
هـا   آن توانیم خیاناتشان را بشماریم در حالیکه خیانت با خون و رگشان عجین شده و براي می

که آوردیم ی های براي هر روز تاریخ خیاناتی دارند و نمونهها  آن همانند آب و اکسیژن است،
اند  ر بیرون آمده و هویدا گشتهو از داالن اسرااند  فقط برخی از مواردي است که مشهور شده
کنند فقط اهللا تعـالی از کثـرت آن خبـر دارد.     می اما آنچه که همدیگر را به کتمان آن توصیه

و یا بر فریبی کـه  -این تحقیق فقط به مثابه ندایی بود تا دیگر کسی از اهل سنت فریب نخورد
 وهـا   وارد مسبب عقب ماندگیدر بیشتر م و تا اهل سنت بداند که این قوم -خورده باقی نماند

 هاي امت در گذشته و حال بوده است و تـا کسـی کـه نـداي تقریـب و وحـدت سـر        شکست
دهد بیدار شود. شاید شنیدن این ماجرا جالب باشد که در کنفرانش تقریب مذاهب که در  می

 در هجري برگزار شد یکی از علماي شـیعه کـه   1432ربیع االول  11لغایت 8 قاهره در تاریخ
کرد پیشنهاد داد که مصر محدودیت مذاهب اسالمی را که اصـول و   می تقریب سخنرانیباره 

                                           
دادم کـه سـگان کشـته     شـد دسـتور مـی    اگر موجب نابودي امتـی نمـی  «. . . در حدیث بخاري امده است:  -1

 ». شوند
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یعنی در واقع پیشنهاد نشر مذهب شیعه داد با این ادعا کـه   ،را بر دارد 1دارند معتقداتی یکسان
. منظـورم ایـن   -وایـن دورغ اسـت  -تشیع با مذاهب چهارگانه اهل سنت در اصول فرق نـدارد 

از ادعاي تقریب ها  آن بسیار مهم است و االن بسیار واضح شده است، اهداف است که مسئله
، دوم: شیعه کردن 2شود: اول: تخدیر و خواباندن اهل سنت می و وحدت در دو هدف خالصه

 اهل سنت. 
کنند و نه با عقل  می کنم که بعد از این براي کسی که با امور احساساتی برخورد می گمان

شی جایز نباشد که از امکان وحدت و تقریب با کسانی سخن بگوید که و حکمت و دور اندی
اي  یعنی همان صـحابه  ،شکنند می به اهللا و رسولش خیانت ورزیده و حرمت نسل اول اسالم را

که اهللا تعالی اسالم را با آنان نصرت داد و خدمات بزرگ غیـر دیـن و امـت کردنـد کـه جـز       
نه با کسانی وحدت کنیم که با شیاطین انـس و جـن در   براي معاند غیر قابل انکار است، چگو

گذشته و حال به هدف ذلیل کردن اهل سنت همدست شـدند، چقـدر امـت اسـالم بـه سـبب       
این قوم زیان دیده و عقب مانـده اسـت، دیگـر بـراي آنچـه کـه       هاي  و خیانتها  پیمان شکنی

ده است چـرا کـه مـا در    می نامند وقتی باقی نمان "حسن ظن" برخی از ساده لوحان اهل سنت
کـنم آن کسـانی    مـی  مقابل قومی هستیم که براي از بین بردن ما منتظر فرصت هستند و گمان

شـان بـی خبـر    و خیاناتهـا   خواننـد از ضـاللت   می هم که به حسن نیت و حسن ظن به شیعه فرا
یج و بلکه شیعه در کشورهاي حوزه خلهاي  باید بروند و در باره اهداف و برنامهها  آن نیستند.

 خصوص اهدافشـان در مصـر کـه آن را مهـد دولـت فـاطمی      ه در بالد حجاز مطالعه کنند و ب
ترین سهم را در تحقق افتخـارات شـیعه داشـته اسـت و دولـت متحـدي از        بزرگ دانند که می

 مغرب تا مصر برایشان تأسیس کرد. 
ز خطـر صـلیبیان و   شاید کسی بگوید: این یعنی توجه دادن به خطر شیعیان غالی و غفلت ا

 و دیگر دشمنان؟ ..صهیونیسم.

                                           
 میالدي.  2001اگوست-هجري1422شماره جمادي االولی) 120، 119ص( مجله منبراالسالم -1
 باشد.  و این وفق عقیده تقیه است که از اعتقادات آنان می -2
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 جواب این است: نه. 
اي که علیـه او اسـت باشـد و     چرا که مسلمان باید زرنگ و هوشیار باشد و متوجه هر نقشه

بــراي تمــامی جبهــات آمــاده باشــد و اي بســا در آن واحــد بــا چنــدین دشــمن درگیــر شــود، 
کـه در آن واحـد بـا چنـدین     انـد   ي شـده هاي متعدد اسالمی در گذشه وارد جنگهاي  دولت

و هـیچ جبهـه اي آنـان را از جبهـه دیگـر مشـغول نکـرده و هـیچ         اند  جبهه متصل درگیر بوده
 دشمنی آنان را از دشمن دیگر غافل نکرده است. 

کنم که این تحقیق ساده که در این کتاب ارائه شد از باب آنسـت   می در پایان خاطر نشان
اهـل بـدعت نـزد    در باره  سخن گفتن«گوید:  میاش  در باره رحمه اهللاکه امام احمد بن حنبل 

 بـه هـدف  هـا   آن بنابراین افشـاي افتضـاحات و جنایـات   ». تر از برخی نوافل است من پسندیده
 مسلمین فریب آنان را نخورند به خواست خدا از قربات و عبادات است. که  این

 السـالم ابـن تیمیـه رحمـه اهللا حکایـت     ار از شیخش شـیخ ا رگوو از قبیل آنست که امام بز
نوشت، علت را جویـا شـدم و از او    می اصول و اعتقادات زیاددر باره  آن مرحوم :کند که می

خواستم که کتابی در فقه تألیف کند که اختیارات و ترجیحـات فقهـی او در آن گـرد آمـده     
 : )کنم می قلمفهوم سخنش را ن( باشد تا تکیه گاهی براي فتوا باشد، او به من گفت

مسئله فروع آسان است و اگر مسلمان در فروع از یکی از علماي مرجـع و معتبـر، تقلیـد    "
 کند عمل به فتاواي او برایش جایز است مادامی که خطاي آن را به یقین در نیابد. 

اصول: من دیدم که اهل بدعت و ضاللت و اهواء در بـاره اصـول و اعتقـادات    در باره  اما
هدفشان ابطال و نـابودي  ها  آن و برایم روشن شد که بسیاري ازاند  وجود آوردهه بها  گمراهی

شریعت محمدي است، شریعتی که بر هر دین برتر و چیره است. وقتی این وضـعیت را دیـدم   
برایم روشن شد که بر من هر کسی که توانایی رد شبهات و اباطیل و قطع استدالالت باطلشان 
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شان را افشا کـرده و پـوچی   م تالشش را به کار بندد تا رذائلکه تما را داشته باشد واجب است
 . 1»استدالالتشان را نمایان کند تا از دین حنیف و سنت صحیح دفاع کرده باشد

خواهم که این عملم را برایش خودش خالص گردانـد و تمـام مسـلمین را     می از اهللا تعالی
 ی آله وصحبه وسلم. صلی اهللا علی سیدنا محمد وعل و بدان سود رساند

 ) نیازمند گذشت خداوند مهربان( به قلم:
 عماد علی عبدالسمیع حسین

 غفراهللا له و لوالدیه و المسلمین
 هجري1424/جمادي اآلخر/21

                                           
-چـاپ المکتـب االسـالمی   ) 36، 35ص( حافظ عمر بن علی البزار: األعـالم العلیـا فـی مناقـب ابـن تیمیـه       -1

 ري. هج1396بیروت



 يعهكند تا �شان دهد كه هراگه ش � را بررىس يعهش یها يانتخ �خكتاب، تار ينا
جز اهل سنت. هراگه كه قدرت و شناخته است  خود ن� یبرا كسب كرده دشم� قدر�

 يعهندارد كه ش  يادبه  �خاگه تار يچوه يدهبدست آورده فقط با اهل سنت جنگ حكومىت
ده شاشغال  یها �از رسزم وجىب ياباشد و  دهكفار را فتح كر یها �از رسزم وجىب
 را آزاد كرده باشد. �مسلم

 
 نادل. � يعهش يانتخ كتاب غم نامه امت اسالم است كه از دست آلوده به اين
امت اسالم را كه به دست  �فاجعه آم یها یاست كه تراژد ینامه ا �هكتاب مو اين

 �شرس نداده باشد، نما �هگر هنوز كىس يداز آنها شا اند و بر برىخ رقم خورده يعهش يدپل
 دياو گذشته است با خرب نما یشینياندهد تا اهل سنت خفته امروز را از آ�ه كه بر پ �

 شود. �دهزهر دار دو�اره گز افىع ينتا مبادا از سوراخ ا دهدرس  یشداره �ادو فر
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