
 
 
 
 
 
 

 مذهب شیعه
 علمای بزرگ ازهر از دیدگاه

 
 
 
 
 

 نویسنده:
 عبدالبصیر امین

 



 

 بزرگ ازهر یعلما یدگاهد از یعهمذهب ش :کتاب عنوان

 ینام یرعبدالبص :تألیف

 موضوع:
امامت و  یب،قبور، شفاعت، علم غ یارت(ز  یعهش یمذهب یدعقا یبررس

 خمس) یت،مهدو

 (دیجیتال)  اول نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 
 
 

 

http://www.shabnam.cc/


 

 
 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ ........................................................................ مقدمه

 ٥ .................................................................. عهیش و أزهر
 ٥..................... ستین شیب یدروغ یموسو یھایگوئ گزاف لیذ وجوھات بنابر

 ٦........................................................................کرد؟ چه شلتوت خیش
گاھ عهیش مذھب از شلتوت خیش  ٧ ............................................... ندارد یآ

 ٨ ........................................... دارد قرار خیش تفکر با تضاد در عهیش فرھنگ
 ١٠ ....... عهیش نید و »أزھر جامعة« یعلما هءینظر نیب سهیمقا و: إمامان یدانبیغ

 ١٠ ........................ است آمده نیچن أزھر جامعة یفتاوا در یدان بیغ به راجع

 ١٧ .......... د؟یانجام بکجا کنند اصالح را عهیش مذھب خواستند که یآنان سرنوشت

 ١٧ ......................................... یأصفھان یموسو الحسن أبو یالعظم الله تیآ

 ١٧ ........................................................................ یکسرو أحمد یآقا

 ١٧ .................................................... یبرقع الفضل أبو دیس بزرگ الله تیآ

 ١٨ .............................................................. یرازیش انیمظفر یعل دکتر

 ١٨ ........................................... زاده أحمد یمفت ،یأصفھان زنگنه رضا استاد

 ١٨ .............................................................. پاکستان در دعوتگران انجام

 ١٨ ............................................................. /ریظھ یالھ احسان موالنا

 ١٩ .................................................................. /دیشھ نواز حق موالنا

 ١٩ ..................................................................... /ینثارالقاسم موالنا

 ١٩ .......................................................... /یفاروق الرحمن اءیض موالنا

 ٢٠ ..................................................................... /طارق أعظم موالنا

 ٢٠ .............................................................. /یدریح ریش یعل موالنا

 ٢٠ ........................................................................................خاطره



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ب 

 ٢١ ............................................................. اند مظلوم رانیا در سنت أھل

 ٢١ .................................................................................. مشھور غلط

 ٢٢ .................................................................................. رانیا إنقالب

 ٢٢ ........................................................................... دمید من که آنچه

 ٢٣ ......................................................... یاسالم ممالک یھاپرچم نیتوھ

 ٢٣ ..................................................................................... آورشگفت

 ٢٤ .............. رانیا رخارجهیوز »یتیوال اکبر« دوکتور نزد آزاد القادر عبد اظھارات

 ٢٥ ............................... رانیا انقالب شدن یجھان یبرا بھانه کایامر هیعل شعار

 ٢٦ ............................................................ دارد یمذھب جواز رانیا در زنا

 ٢٧ ............................. ساخت رهیت کایآمر با را ینیخم روابط شاه برگشت خطر

 ٢٨ ............................................................................ شود ینم افشا راز

 ٢٩ ......................................................................... ینیخم یھا شهیاند

 ٣٤ ............. عیّ تش یهااستفاده و) وله لنا غفرالله( قطب دیس اشتباهات

 ٣٦ ...................................................... /قطب دیس یھاتبصره به ینگاھ

 ٤١ ............................................................. ربذه به Óیغفار ابوذر دیتبع

 ٤٣ .................................................................. Õامبریپ از بعد خالفت

 ٤٣ .......... کرد یم یرھبر را Óعثمان ضد شورش ت،یھودی تفکر و حرص ات،یماد

 ٤٤ ......................................................................... :بکر یأب بن محمد

 ٤٤ .................................................................... :فهیحذ یأب پسر محمد

 ٤٥ ............................................................................. :ضابئ بن ریعم

 ٤٥ ................................................................ یأشترنخع حارث بن مالک

 ٤٥ .................................................................. یھودی یسبا بن الله عبد

 ٤٥ ................................................................ سخن تناقض در قطب دیس

 ٤٦ ......... شد یقربان درآن Óعثمان که فتنهء به راجع میکر رسول گھربار سخنان

 ٤٨ ............................................................................. هیام یبن خالفت

 ٤٩ ................................................... Õامبریپ نظر از Óهیمعاو تیشخص

 ٥١ ............................................................................... هیمعاو بن دیزی



 ج   فهرست مطالب

 ٥١ .......... »کذاب ِمخَنف ابو« کندیم یمعرف ما به را اھکاریس ،یمردجان کی خیتار

 ٥٣ ........................... هیمعاو بن دیزی یساز نام بد در ابوِمخَنف لجوجانهء تالش

 ٥٥ ................................................................................... حره واقعهء

 ٥٦ .................................................................... یواقد: نیدوم خبرنگار

 ٥٩ .................................................... Óیعل پسر هیحنف بن حمدم هءینظر

 ٦١ ........................................................................... کعبه زدن آتش به

 ٦٤ ...................................................................... هایامو

 ٦٤ .......................................................... اسالم گسترش در ھایامو نقش

 ٦٤ .......................................................... تیمدن و تمدن عصر یامو عصر

 ٦٦ ................................................................................ غهیص × متعه

 ٦٦ ................................................................... ثیحد در متعه شناخت

 ٦٦ ........................................................................ ینیخم دید از متعه

 ٦٧ .......................................................... متعه جواز به راجع عیتش یفتوا

 ٦٧ ............................................................... بحاراألنوار از پاسخ و پرسش

 ٦٧ ............................................................................... استبضاع نکاح

 ٦٩ ......................................................... عهیش نزد غهیص لتیفض و یبرتر

 ٧١ .................................................................. متعه میتحر

گاھ Èعباس بن الله عبد  ٧٤ ........................................ نداشت نسخ از یآ

 ٧٤ .................................................. متعه مجوز و محرم اِت یروا نیب قیتطب

 ٧٤ ................................ دانست یم متعه مجّوز را یناچار و اضطرار عباس ابن

 ٧٥ ...................................................... ستین شیب اسیق متعه حل یفتوا

 ٧٥ ............................................................... است ثابت عباس ابن رجوع

 ٧٦ ......................................................................... یرسوا و ننگ متعه

 ٧٦ ............................................................... است جائز عهیش نزد لواطت

 ٧٦ ........................................ است ملعون یلوط و حرام لواطت اسالم دید از

 ٧٧ ......................................................................... هیتق

 ٧٧ .................................................. است سنت اھل از فقط عهیش نزد هیتق



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    د 

 ٧٨ ............................................. نمودند یم هیتق ھا یسن ابیغ در یحت أئمه

 ٧٩ ........................................................... سازد یم یسن فرا را هیتق یخوئ

 ٨٥ .......................................... األزهر جامعة بزرگ یعلما یفتوا

 ٨٥ ........................................ یخشوع یخشوع دوکتور، مقدمهء

 ٨٩ ............................ یشیقر ریالعز عبد بن عمر دوکتور استاد، بقلم

 ٩١ .......................................... میابراه یسری محمد دوکتور، بقلم

 ٩٣ .................... اند تیب اهل دوستداران و Óیعل روانیپ از عهیش گروه

 ٩٥ ............................................. عیُّ تش یامروز مطرح گروه پنج

 ٩٥ ..................................................................................... هیدیز -۱

 ٩٥ ......................................................................... ھا یامام دوازده -۲

 ٩٥ ............................................................................ /صادق جعفر

 ٩٧ ................................................ )ھا یامام دوازده( عیتش اصول نیترمھم

 ٩٧ .. عمر و ابوبکر بخصوص اسالم امبریپ اصحاب بر فرستادن نینفر و لعنت ر،یتکف

 ٩٧ ........................................................... پندارند یم ناقص را میکر قرآن

هء از که یاتیروا  معصوم را خود امامان رند،یپذینم باشد نشده نقل عهیش أئمَّ
ه عصمت که اند یمدع یجمع حتا دانند یم  ٩٨ ... است امبرانیپ عصمت از برتر أئمَّ

 ٩٩ ................................... دانند ینم مشروع را جھاد امام بودن بیغا علت به

 ١٠٠ ........................................ دیآیم بدست فوق اصول از که ثمرهء و جینتا

 ١٠٠ ........................................................................... ھایلیاسماع -۳

 ١٠١ .................................................................. :اندگروه دو ھایتناسخ

 ١٠٢ .............................................................................. ھایرِ یُنصَ  -۴

 ١٠٢ ....................................................... است Óیعل آن از خالفت: ألف

 ١٠٢ .................................................................... اند معصوم امامان: ب

 ١٠٢ ..................................................................................... هیتق: ج

 ١٠٢ .............................................................................. باطن علم: د

 ١٠٤ .................................................................................... دروز -۵



 ه   فهرست مطالب

 ١٠٧ ..... هاآن یها گروه و عهیش به راجع »فیشر هرأز« بزرگ یعلما یفتوا

 ١٠٨ .................................................................................. غالت: الف

 ١٠٨ ................................................................................ ھایباطن -

 ١٠٩ ........................................................................... هیدیز عهءیش: ب

 ١٠٩ ...................................................... )ھا یامام دوازده( هیامام عهیش: ج

 ١١٠ .......................................................... یامام دوازده افکار یھانمونه

 ١١١ ................................................................. نید از درست یھاآموزه

 ١١٢ .......................................................................... هیامام اعتقادات

 ١١٢ ............................................................................. سخن فشردهء

 ١١٢ .............................. دارند اسالم به یربط نه و اند مسلمان نه ھایلیاسماع

 ١١٤ ......................................................................................استفتاء

 ١١٥ ......................................... :میشو یم متذکر لیذ در را یھانمونه نکیا

 ١١٨ ............................................................. تینصران و تیعیش یھمگون

 ١١٨ ........................... است باطل مسلمان زن با یدرز نکاح عتیشر دگاهید از

 ١٢١ ....................... عهیش به ارتباط در »أزهر« بزرگ یعلما یریگجهت

 ١٢١ ............................ است؟ عیتش فرھنگ نیتردهیپسند مسلمانان ریتکف چرا

 ١٢٢ ................................... ندیبگو پاسخ را لیذ یھاپرسش بیتقر دعوتگران

 ١٢٥ ........... است آخرت روز و الله به مانیا بمثابهء اوالدش و یعل امامت به مانیا

 ١٢٦ .................................................................................. ثیحد. ۱

 ١٢٦ .................................................................................. ثیحد. ۲

 ١٢٧ .................................................................................. ثیحد. ۳

 ١٢٨ .................................................................................. ثیحد. ۴

 ١٣١ ......................... دینما یم شیستا نیچن را »یالواف« مؤلف روضات صاحب

 ١٣٢ ...................................................................... إمامت

 ١٣٢ .................................................. میخوان یم »هیالفق حضرهی ال من« در

 ١٣٣ ... شود یم ادآوری نگونهیا را یتیروا خود »اعتقادات« رسالهء در صدوق أبوجعفر

 ١٣٦ ............................................... عهیش نزد یبخار حیصح شھرت زهءیانگ



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    و 

 ١٣٧ ........................................... یسن از عهیش یساز یجدا در امت وحدت

 ١٣٩ .................................................. /نمر عبدالمنعم دکتور

 ١٤٢ ........................................................................ یکاف أصول گاهیجا

 ١٤٧ ......................................................... /نمر المنعم عبد

 ١٤٧ ............................................................................. ست؟یک عهیش

 ١٥١ ................................................ بندد یم اتھام نیخیش به األسرار کشف

 ١٥٣ ................................... دارند یآور شگفت سخنان ھاینیخم تأسف؟ چرا

 ١٥٥ ................................... اند کرده دییتأ لیذ یعلما را شیقر بت دو یدعا

 ١٥٧ ............................................................................... !اند نور ائمه

 ١٥٩................................... خشوع محمد یخشوع ،یخشوع دکتور

 ١٥٩ ..........................................................................سنت اھل به امیپ

 ١٥٩ ............................................. !سنت اھل نیمتد و مخلص اشخاص شما

 ١٦٠ ........................................ نسازد مانغافل لیذ قیحقا از اتحاد یآرزوھا

 ١٦٠ ............................................................ میکر قرآن دانستن دروغ -ا

 ١٦٢ ........................ نداشت یچندان تیموفق ارانشی تیترب در Õمحمد -۲

 ١٦٢ ..... یبعد یھانسل به آن یتعد عدم و نبوت عصر در اسالم یمحدودساز -۳



 

 

 

 مقدمه

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

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

 آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىلاهللا عليه وعىل  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صىلله، 

 أما بعد: .الدين وسلم تسليامً كثرياً يوم 
ھمین  حق تا که این ھستی ھست در گیر ھم اند، اقتضای حکمت پروردگار باطل و

 َخۡصَمانِ  ۞َ�َٰذانِ ﴿ یدنما میاره بندھای فکری اش بوده، قرآن کریم به جریان زد و
 ْ خداوند بخواھدبندگانش را در راه  شک نیست، اگر. ]١٩حج: ال[ ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِ�  ٱۡخَتَصُموا

 گیر ھمدیگر خواھند ماند.گروه در ولی این دو دھد میدرست سمت و سو 
الله متعال ھدایت انسان را ھمواره از راه ارسال پیامبران انتظام نمود، به آمدن ھر 

ید، جھان بارھا ردگ می ، با گذشت زمانه دین تحریفشد میپیامبر دین اسالم تجدید 
به عنوان آخرین پیامبر  Õألخیر محمدرا تجربه نمود، با تحریف ید وچنین تجد

  مبعوث گردید، عدم تحریف شریعت وی از طرف خداوند توانا تضمین شد.
اینک که ما در قرن پانزدھم بعثت قرار داریم، با گذشت صدھا سال اندک ترین 

 .کنیم نمیتحریف را در دین اسالم مشاھده 
ھای شوم خود قرار که اسالم عزیز را دستخوش آرزوست ابن سبای یھودی خوا

دھد ولی نتوانست، آری تودهء محدودی را ھم فکر خود ساخت ولی ھم فکرسازی 
به مفھوم دستخوش قرار گرفتن دین نیست، شیعیان تفکر سبائیت ھا  نادستهء از انس

راھی را پذیرفتند با حمل لوای ابن سبای یھودی کتلهء بزرگی بشریت را به کام گم
نکردند  حدیث پیدا قرآن و کشاندند، دانشمندان تشّیع از آنجای که اھداف خود را در

به دامن فلسفه چنگ زدند از آدرس فلسفه خواستند که تا حدی بر اوضاع حاکم شوند 
طنین قرآن  بر ولی این اقدام ھم بجای نرسید، چگونه ممکن است که سبک فلسفه

شفتهء خرد داحین خود را دارد، تعداد جوانانی که، آغالب آید، گرچه تا ھنوز فلسفه م
به  ،اند گشتهند عاشق ابروی فلسفه بر می ھای قرآن شناسی رنج سیاسی اند و از نارسای



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٢

 

داشت   می ، اگر فلسفه ربطی به موضوعاند دادهفرضیه گفتن ھای فلسفه خود را قناعت 
تیم ناگزیر رفگ می یقیاسات دروغش را به معرف ھا و ریشهء کرم خورده و فرضیه

 یم.بند میجا  اش را ھمین دوسیهء سیاه
ھرکشور طبق نبض آن  است ولی در ھا سنیسازی  فشان شیعهشیعیان گرچه ھد

 یند، در افغانستان در سه بعد به شدت فعالیت دارند:نما میرفتار 
 ، حاال علتش ھرچه باشد.اند گرفتهرجال سیاسی را در کنترول خود  •
 .اند کردهھای متمّلق را تطمیع   مالّ  رھبران جھادی و •
 در تشکیل نظام سھم فعال دارند. •

گاھی کامل از دو منبع  با تأسف باید عرض کرد که جامعهء ما به خاطر نداشتن آ
د حقیقت شیعه را درست درک کند، جامعهء ما با روش توان مین حدیث سرشار قرآن و

ھای سّنتی  ھا با روش حتا قیافه ھای سّنتی (خوب باشد یا خراب) پابندی شدید دارد،
ھا لباس بخصوص دارند شناخت مّال نزد عوام الناس از آدرس  ند، مالّ شو میشناسای 

سواد لباس  اوست، اگر یک فرد بی لباس ویژهء (دستار سفید، چادر سفید جامهء دراز)
لباس د خود را مالی برجسته معرفی نماید، توان میمّال را بتن کند بسیار به سادگی 

سوادان را مال ساخته است جھالی کاذب ازین شرکت  ویژهء مال تعداد چشم گیری بی
انتخاب  ! ھمان روش پیامبر دربود مین ، کاش اینطوراند بردهتولید مال، بھرهء وافر 

د، گاه کر میکاله آھنی بسر  ، پیامبر اسالم گاه زره بتن داشت گاهشد میلباس تعقب 
ه ھم دستار میزد، ولی دستار ھم نه ازین چھل مترهء ملتانی، گاه گا انداخت و کاله می

مسلمانان در لباس باھم ھیچ تفاوتی ندارند نباید لباس مال مجزا از لباس دیگر 
ھا لباس مخصوص دارند این طرز مخصوص گرای  کشش ھا و مسلمانان باشد، آری پاپ

 شیوهء مسیحیت است نه روش اسالمی.
یک چشم زدن ھفتاد تن ازینجور دستار داراِن سفید با ھوش در  آخوند زرنگ و

 دھد میبرای گول زدن عوام الناس نمایش  »تمّدن«در پردهء  نشاند و قطار می پوش را
 أھل سنت با شیعه اختالف ندارد. که گویا

د شیعه زدائی را از مفکورهء جوانان ما بیرون اھخو می ھای خود تشّیع با این نمایش
 ر شیعیت را در فکر جوانان بذر نماید. متعاقبا تفک و سازد

تأسیس شده است افراد: با  »شورای أخوت«کابل شورای بنام  برای ھمین ھدف در
تر  ند، گرگ ماھرورز میپیش پرده درین شورا اشتراک  ای و تفاوت معاشاِت پشت پرده
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تر دارد، شورای أخوت به شکل مرموز از پشتیبانی ایران برخودار است  طعمهء چرب
ھای متمّلق این  مالّ  ، برخی رجال سیاسی، ودکن می مینأکشور ایران تآن را  ھزینه

 أنصار براه انداخت تشبیه أخوت را به أخوتی که پیامبر اسالم در مدینه میان مھاجرین و

َما ﴿ و آیت ندکن می ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ  »الف الم«ند، متوجه آور می را استشھاد ﴾إِۡخَوة

را  Èعمر المؤمنون نشدند، أخوت در میان مؤمنین است نه میان آنانی که ابوبکر و
النار و أصحاب پیامبر را مرتد، تمامی   مخّلد فی را کافر و Èحفصه طاغوت، عائشه و

اصول دین، نزول وحی  از پیامبران، امامت را از اھل سنت را ناصبی، امامان خود را برتر
ف غیب دان و، أئّمه را áفاطمه را بر ، بدون تردید چنین ننددا می قرآن را محرَّ

 تشبیه سـازی اقدام به تحریف قرآن عظیم است.
د، با این رو میمنطقه تھدید بزرگ بحساب  مسلمانان باید بدانند که بروز شیعه در

 خر فرھنگ اصیل قرآن وباآل دباش می ای که ایران طّراح اصلی آن ھای پالن شده برنامه
ھای ابولؤلؤ مجوسی اند برای  نواده ھا حفید و تحت شعاع قرار خواھند داد، اینسنت را 

 .اند آمدهقتل عمر 
 

 من رشورهم كب نحورهم ونعوذ يف كاللهم إنا نجعل





 

 

 

 شیعه أزهر و

أزھر را ادعاء نموده است شک نیست که ھمیشه پدیدهء تشّیع جانبداری علمای 
ھای تقیه گرانهء خود درین دام پیچانیدند از جمله عالمی که شکار  تعدادی را با دجل

را به اثبات خواھیم ھا  آنبود، اینجا ما ادعای دروغین » محمود شلتوت«شد شیخ أزھر 
 .کنند مینفرھنگ تشیع را تزکیه و تأیید  رسانید که علمای أزھر آیین و

که در دام تقیه پیچیدند اگر حقیقت  شویم می آورآن تعدادی از علمای را یاد نیز و
 .دندکر مینبه ھیچ وقت ازین اندیشه خطیر حمایت  ستندندا می این گروه را
(عبد الحسین بن یوسف شرف الدین عاملی موسوی) درین » المراجعات«مؤلف 

 گفت و» یلبشرافرج  یم بن أبیسل«خ أزھر یشبا  کتاب دعوا نموده است که گویا او
 خیر شیخ أزھر پذیرفته است که مذھب شیعه برحق وھای کتابتی داشته باأل شنید

 اشد.ب مذھب اھل سنت باطل می
، این ننددا می تمام شود افتراء بر اھل سنت را جائزشان  شیعه مادامی که به نفع

است، وقتیکه ھا  آندروغ گفتن عادات دیرینهء  آور نیست افتراء و شگفت حرف جدید و
ست، ھا آسان ا خیلیھا  آنبر غیر  اند بستهاھلبیت رسول خدا افتراءاتی را  بر پیامبر و

درحالی که نسبت  اند دادهرا به ابوحامد غزالی نسبت  »سّرالعاملین«طوری که کتاب 
 .دباش می سرالعالمین درست نیست بلکه افترای محض بر غزالی

 های موسوی دروغی بیش نیست ابر وجوهات ذیل گزاف گوئیبن
) نامه عنوانی شیخ أزھر سلیم بشری فرستاده و ١١٢موسوی مدعی است که (

فت باید گ می موسوی راست ) نامه را به خط شیخ أزھر دریافت نموده است، اگر٥٦(
که واقعا این خط  شد مید تا دانسته کر میھا را در کتاب خود نقل  یک کاپی از آن نامه

 .یدوگ می که موسوی دروغ درسان میاز شیخ بشری است، روش مجھول وی 
ھایش را  ھـ) وفات نمود، موسوی خود ساخته١٣٣٥شیخ سلیم بشری در سال ( .١

 ) سال، بعد از وفات شیخ به نشر رسانید.٢٠( ھـ)١٣٥٥در سال (
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تبادله شود ولی ھای  موسوی نامه چگونه ممکن است که میان شیخ أزھر و  .٢
وی  نداند حتی کسانی که در دفتر باآن را  نزدیکترین شخص به شیخ أزھر

ھای  شریک کار بودند، روی ھمین علت تعداد بزرگی از علماء این دروغبافی
 موسوی را تردید نمودند.

بعد از نشر این افتراءات دوکتورعلی سالوس استاد فقه » جاد الحق«شیخ أزھر   .٣
مع فقه اسالمی در رابطهء عالم اسالمی را مکلف ساخت که عضو مج أصول و و

در رد مراجعات کتابی بنویسد، دوکتور سالوس در مقدمهء کتاب خود 
من «نویسد  می بری)کال یة، الفریخ األزھر البشریش علی ةالمراجعات المفترا(

» محمد بن سلیم بشری«ھای موسوی از پسر بشری  نامه راجع به مراجعات و
سی سال نزد « محمد بن سلیم بشری برایم چنین گفت: ،معلومات شدمطالب 

پدرم سلیم بشری حدیث خواندم درین مّدت طوالنی حرفی از وی (راجع به این 
 ».کرد میپدرم ھیچ چیز را از من پنھان ن شیعه) نشنیدم و ھای گوئیگزاف 

که دروغ شیعه را  شود میمقدمهء خود یاد آور  دوکتور سالوس نمونهء دیگری را در
نزد  :یکتن از علمای شیعه سرخوردم برایم گفت که قاھره با در :یدوگ می د،رسان می

رفتم با وی راجع به شیعه گفتگوئی را براه انداختم ولی » عالمه محمود محمد شاکر«
من برای دریافت به خانهء  :یدوگ می محمد شاکر درین گفتگو عاجز آمد، د/ سالوس

کر رفتم از نزدیک جریان را با وی مطرح ساختم استاد فرمود: ھیچ استادم محمد شا
شخصی نزد من نیامده است، من خیلی شگفت زده شدم استاد برایم گفت: علی ! چرا 

ت ند چه جای تعجب اسبند میرسولش دروغ  اگر بر الله وھا  آناینقدر متحّیر شدی؟ 
 که بر محمود شاکر دروغ ببندند؟

که  دکن می انسان اگر دقیق شود درک اند شدهھا به سبک واحد نوشته  نامه  .٤
 خود پاسخ داده است. موسوی خود سوال نموده و

، نخیر شخصیتی با این شھرت دکن می موسوی شیخ أزھر را مرد نادان معّرفی  .٥
 .دتوان مینجھانی مرد نادان شده 

 شیخ شلتوت چه کرد؟
ضمن یک فتوا اعالم داشت که  یرفت وشلتوت تشیع را به عنوان مذھب پنجم پذ

 نند مذاھب چھارگانهء اھل سنت است.ھای تشیعی ھما تعبد به شیوه
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 عبارات شلتوت با فتوایش جنگ دارد:
ا أربابًا من دون اهللا، وأن نطرح وراء ظهورنا « قال شيخ شلتوت: أن ال يتخذ بعضنا بعضً

وسنّة صحيحة، وأن نفهمها كام فهمها تلكم التأويالت البعيدة للنصوص الرشعية من كتاب 

ا ا لديننا، وال نجعل ديننا تبعً نا تبعً ألهوائنا، وأن  املعارصون للتنزيل، وأن نجعل أهواءَ

اجٍ ال يعرفها إال  نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين؛ فام كان اإلسالم دين أرسار وأحَ

إىل الرفيق األعىل  Ìء؛ فام انتقل الرسول طائفة خاصة تُطْلِع عليها من تشاء ومتنعها عمن تشا

 .١»حتى بلّغ الرسالة وأد األمانة، وطلب من أصحابه وأتباعه أن يبلّغوا ما علموه..

 شلتوت از مذھب شیعه آگاھی ندارد شیخ

نة «تاب کصاحب  - یتور ناصر بن عبد الله قفارکد ل السُّ مسألةُ التّقريب بني أهْ

ة يعَ گاھی کامل راجع به رسان میاظھارات شیخ شلتوت « :فرماید می »والشّ د که شیخ، آ
اظھارات  فتوای او بنا برمطالعهء وی از مذھب شیعه نیست، اینک مذھب شیعه ندارد، و

تضاد است مثال شلتوت درین عبارت امکـان  عبارت فوق با فتوای او در شیخ شلتوت در
 :نددا می وحدت امت را در اشیای ذیل تحقق

o  ا أربابًا من دون اهللايأن ال با یکدیگر تعامل رب گونه نداشته  - تخذ بعضنا بعضً
 باشیم.

o سنت را با این تأویالت دور از حقیقت رد نکنیم. نصوص صریحی قرآن و 
o سنت ھمان برداشت أصحاب پیامبر باشد. برداشت مان از قرآن و 
o .خواھشات خود را پیرو دین بسازیم نه دین را پیرو خواشات 
o دیگران  خواستند بر تا زورمند اگر ار پوشیده ندارد، اسراری که چنددین اسر

، نخیر ھرکس خواسته باشد سازند میاگر نخواستند پنھانش  ندکن می إفشاء
فھمد، اینطور نیست که فقط بودند افراد  زحمت کند علم بیاموزد دین را می

گاه و پیامبر از دنیا پیاده،  دیگران فقط تماشا بین و محدودی دین شناس و آ
کاست رسانید،  رحلت کرد تمامی دین را ابالغ نمود، امانت خدای را بدون کم و

 اتباعش خواست تا این امانت پروردگار را تبلیغ کنند. یاران خود و از

                                                           
 .٦ص  »إسالم بال مذاھب«ء مقدمته -١
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 قرار دارد تضاد با تفکر شیخ فرھنگ شیعه در 
o ننددا می شیعه امامان خود را رب. 
o ندکن می نصوص شرع را تأویالت بعیده. 
o پذیرند. آن طوری که صحابه قرآن را فھمیده است نمی 
o  د.توان میناسرار دین را جز اھلبیت احدی درک کرده 
o  دیگران از او  بخش از دین را پیامبر برای امامان آموخته است وھا  آنبگمان

 .»ھیچ اطالعی ندارند
شت ھیچ وقت این مذھب را دا می اگر شلتوت مطالعهء دقیق از مذھب شیعه 

پذیرد نه  ، شما دید که شلتوت حتی تأویالت بعیده را نمیکرد میمذھب پنجم قبول ن
، تأویالت بعیده نزد تشّیع خیلی چیزی نددا می پذیرد بلکه سبب افتراق امت تنھا نمی

درخریطهء خود چیزھای دارند که اگر دھانش باز شود بوی بد آن ھا  آنساده است 
شیعه برای شلتوت پیغام تقریب را بین » محمد قّمی«، سازد میفضای جھان را متعّفن 

آورد و شیعیت را مانند مذھب پنجم تلقی نمود، خواھان صدور فتوا  سنی و شیعه
گردید برای شلتوت گفت: اگر درین راستا فتوای صادر شود؟ بنا بردرخواست 

جواز چابلوسانهء قّمی شلتوت بدون اینکه مذھب شیعه را مطالعه کند فتوای مبنی بر 
د برشیوهء شیعیت را صادرنمود.  تعبُّ

یرند و به فتوای غیر تحقیقی شلتوت گ می تعداد نظریات جمھور اھل سنت را نادیده
ند تردیدی نیست که چنین روش از عادات اھل زیغ است، فتوای شلتوت ورز میاستناد 

ریهء چرا نظ بود میبھانهء برای پول ستانی گردیده است، اگر مسئلهء پولی مطرح ن
نیفه، امام احمد بن اینقدر نزد ایشان محترم گردید ولی نظریهء امام ابوح شلتوت

 سالم ابن تیمیه، امام غزالی، امام أوزاعی، امام أبوزرعه و نظریهء سائرحنبل، شیخ اإل
أزھر ھیچ ارزشی نزد ایشان ندارد؟ انصاف نخواھد بود که قرآن، حدیث، نظریات  شیوخ

دلیل یک شخص  به فتوای بی محققین را نادیده گرفته شود واظھارات  سلف امت و
شلتوت برای تعّبد بر مذھب شیعه  ،جنابان این است که عمل کرده شود، سؤال ما از

باب استدالل شخص نزد ما  چه دلیلی معقولی را آورده است؟ این سوال پاسخ ندارد، در
ھرکس که باشد قابل  دلیل از چندان معتبر نیست حرف آن ارزش مند است، حرف بی

 پذیرش نیست.
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زمان شلتوت شیعیان از وی مطالبه نمودند که فقه جعفری مانند فقه مذاھب  در
 األزھر تدریس شود. معةچھارگانه در جا

شلتوت خواست که فقه جعفری در  : محمد قّمی ازیدگو  می ن مخلوفیخ حسنیش
گاه شدم علیه این مفکوره  معةجا األزھر تدریس شود من وقتی که از ین جریان آ

دهء را ترتیب دادم و اھل  و بطالن آن را نزد اھل سنت نوشتم جواز نکاح متعه و مسوَّ
جریان گذاشتم، ھمگی قرار صادر نمودند که این کار ناممکن  عقد مصر را در حل و

 نطفه خنثی گردید. این دسیسهء قمی در والمّنةاست بحمد الله 
کتبی که مفکورهء شیعیت  جراید و ) شماری از٣/١٢/٢٠٠٦( سال در األزھر معةجا

 :یریمگ می را در ذیل نامھا  آنمصادره کرد برخی  درسان مینشر  هبرا 
دو صحابی  بر : درین کتاب خود:یمطھر یمرتض -) الملحمة الحسینیة(تاب ک .1

 أزھر قرار .ده استتاخت نموÔ بن جندب ةسمر ان ویسف یة بن أبیمعاو بزرگوار
 نمود که نشر این کتاب حرام است. صادر

ھای  ، مخالفتکرد میمجّلهء أھلبیت: این مجّله نظریات شیعهء امامیه را نشر  .2
أصحاب پیامبر  تاز بر ھدف اصلی آن تاخت و اصولی با اھل سنت داشت و

 بود. Õاسالم
در آن عمر بن  دند کهرک را نشر یمضمون »الغد« »الفجر« در دو جریدهء: .3

مورد طعن قرار گرفته  طرف شیعه زاÔ عائشه مغیره بن شعبه و الخطاب و
ن یبا ا در نمود که بایدقرار صا )٢٠٠٦/ ١١/١٠األزھر روز ( ةمعجا عجالةبودند 

 دو جریده رفتار قانونی صورت گیرد.
باید از ھمچو تعرضاتی که  -متعاقبا مجمع فقه اسالمی قطع نامهء را تحت عنوان 

یرد جلو گیری شود گ می علیه اصحاب پیامبر صورت دارد و تضاد با روح اسالم قرار در
 قرآئت نمود.  -

دار االفتای مصر از تمامی مسلمانان جھان خواست با چنین نوشتارھای که افکار 
اصحاب  ند ورسان میإنکار وحی را به نشر  و إلحاد و سازد میمسلمانان را مسموم 

 قطع روابط نمایند. دھند میپیامبر را دشنام 
مجلس عالی شؤن اسالمی در مسجد نور واقع  شیخ فعلی أزھر در -طنطاوی 
تقبیح عملکرد دشمنان اصحاب پیامبر چنین اظھار  رانی داشت بعد از عباسیه سخن
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ین چنین مرتکب »من يقرتف هذا الذنب العظيم كافرٌ وخارجٌ عن ملة اإلسالم« :نمود نظر
 از دین اسالم بیرون اند. جرائم نابخشودنی کافر و

نشان  و سازد میھا ھمه شواھدی اند که نظریات علمای جامعة أزھر را منعکس  این
را مذھب پنجم ھا  آننه  که علمای ازھر به ھیچ وجه با شیعه ھم صدا نیستند و دھد می

 قبول دارند.

 دین شیعه و» جامعة أزهر«علمای مقایسه بین نظریهء  دانی إمامان: و غیب
طوری که کلینی در أصول کافی  ننددا می است که أئّمه غیب را شیعه بدین باور

 :رددا می چنین ابراز

»: ءُ  بَابُ ْ مُ اليشَّ يْهِ لَ ى عَ ْفَ أَنَّهُ الَ خيَ ونُ وَ ا يَكُ مَ انَ وَ ا كَ لْمَ مَ ونَ عِ لَمُ عْ ةَ يَ َئِمَّ  .١»أَنَّ األْ
مخفی ھا  آنھیچ چیز بر  ننددا می از ازل تا أبد ھمه چیز رانا أئّمه یقیترجمه: 

 نخواھد ماند.

َ « عن جعفر الصادق: اتِ وَ إِينِّ ألَ وَ امَ ا يفِ السَّ لَمُ مَ ، عْ َنَّةِ ا يفِ اجلْ لَمُ مَ أَعْ ، وَ ضِ َرْ ا يفِ األْ مَ

ونُ  ا يَكُ مَ انَ وَ ا كَ لَمُ مَ أَعْ ، وَ ا يفِ النَّارِ لَمُ مَ أَعْ  .٢»وَ

 در جنت و چه در زمین و آسمان ونآ یمن تمام« :یدوگ می صادق ترجمه: جعفر
مت به وقوع به آن چه تا قیا چه تاحال به وقوع پیوسته وبه آن نم ودا می دوزخ است

 .»خواھد پیوست علم دارم

 چنین آمده است راجع به غیب دانی در فتاوای جامعة أزھر

رٌ بام جاء ىف القرآن الكريم أن االعتقاد بأن غري اهللا يعلم الغيب علامً « فْ يقينيًا شامالً كُ

ا بذلك  .٣»..خاصً
کفر محض  نددا می از الله کسی دیگری غیب را داشتن بدین که غیر ترجمه: باور

 . دکن می است زیرا که قرآن کریم غیب را صفت خاصهء خداوند تلقی

                                                           
 .)٢٦١/ ١الکافي( -١
 ).261/ 1(أصول الکافي -٢
 ).1997) (فتوی عن علم الغیب، المفتي: الشیخ عطیة صقر/. مایو 374/ 7(مجموع فتاوی األزھر -٣
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دانی را صفت د درک کند که علمای أزھر غیب توان میخوانندهء محترم به سادگی 
غیر  :که ، ھرکس بگویدننددا می اثبات غیب را به غیر الله کفر ،خاصهء خداوند دانسته

ما «مزمان شیعه برای أئّمهء خود علم است ھ کافر نددا می از الله کسی دیگری غیب را
 روشن است.  نتیجه کامال واضح و سازند میرا ثابت  »ونکان ومایک

الشيعة ـ إمجاع الشيعة اإلمامية االثني عرشية عىلَ أن من أنكر حكى املفيد ـ أحد علامء 

إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبه اهللا تعاىل له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق 

 .١للخلود يف النار
اجماع علمای شیعهء دوازده امامی را  -یکتن از علمای شیعه  -ترجمه: مفید 

اطاعتی که  اگر امامت یکی از امامان را انکار کند و از : ھر کسشود می اینطور یاد آور
 .دباش می ھمیشه در دوزخ گمراه و خداوند بر او فرض گردانیده است سرباز زند کافر و

واضح است که علمای أزھر شیعه گونه به امامان شیعه باور ندارند، پس مفکورهء 
 ساند که علمای أزھر ھم مسلمان نیستند.ر تشّیعی می

منکر متعه منکر دین به شمار  أصلی از أصولھای دین است و نزد شیعه ٢متعه

إن املتعة ديني ودين آبائي فمن عمل هبا عمل « :دکن می د، صدوق از صادق روایترو می

 .٣»بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغري ديننا

نیاکان من است  دین پدران و یقینا متعه دین من و« :یدوگ می ترجمه: جعفر صادق
ھر کس که از متعه انکار  به دین ما عمل کرده است و دکن می ھرکس که به متعه عمل

 .»به دین دیگری گرویده است کند از دین ما انکار نموده و
األزھر به  معةعلمای جا و دکن می را تکفیر -صیغه  -عبارت فوق منکرین متعه 

 .)زھر گویا کّفاراند (العیاذ باللهای أمتعه اعتقاد نداردند، پس ازین دیدگاه ھم علم

                                                           
 ).٤٤، أوائل المقاالت ص٣٩٠/ ٢٣، ٣٦٦/ ٨بحار األنوار ( -١
زن موّقتی، زن غیر دائمی، زنی که برای مدت معین با مرد آمزیش کند ولو برای یکبار جماع ھم  -٢

رود و مرتکب آن اگر عروسی شده باشد  باشد این نوع عقد از دیدگاه اھل سنت زنا به شمار می
 موجب سنگار است و اگر غیر عروسی باشد باید دّره زده شود. 

 ).366/ 3(من ال یحضره الفقیه  -٣
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که خود یکی از دعات / عالمه خطیب اند کردهھای راجع به شیعه  علماء بحث
به اثبات رسانید که داعیهء تقریب فریب  تقریب بود بعد از تحقیق کتابی را نوشت و

 راه اندازی شده است، نی این جریانسازی جوانان س بیش نیست فقط بخاطر شیعه
د، گاه گاھی از رو میدقیق پیش  ھا ماھرانه و سازی خیلی شیعه افغانستان حرکتدر 

گاھی سنی استفاده نا گاه گاھی ھم از راه تطمیع، من اینجا چند نمونه را  و شود میآ
 :شوم میور آیاد

ھای که نشر تفکر شیعیت را بعھده دارند کم نیستند ولی معروف ترین  تلویزون
عین  ، درشود میاست که از طرف حاجی آغا آیت الله محسنی رھبری  »تمدن«ھا  آن

 دباش می مسائل دینی این شبکه گر در ترین شخص تحلیلحال جناب محسنی بارز
تا  شویم میغیر منطقی آیت الله محسنی را یادآور  اینک چند تحلیل غیر شرعی و

برای نابود سازی اھل سنت اینجا  خوانندهء محترم بداند که اینھا دعوتگران تشّیع اند و
 کوتاه مدت دارند: ھای طویل المدت و پالن ، واند آمده

فت: آن گ می این حرف محسنی را بنشر رسانید که» تمّدن«بارھا شبکهء تلویزونی 
خدیجه او را نزد  روایتی که گویا پیامبر در ابتدای نزول وحی برایش تشویش خلق شد و

آن نصرانی به وی تسلی داد کامال  بن نوفل است) برد و آن عالم نصرانی (ھدفش ورقه
 شود میمیان قوس نگاشته  دکن می اساس است، جملهء که محسنی دکلمه حرف بی

 اندخو می (این حرفھای مزخرف اند) خوانندهء محترم حرفی را که محسنی مزخرف
حدیث را در ذیل  روایت صحیح بخاری است، قسمت مورد نظر از حدیث پیامبر اسالم و

 :دھیم میتذکر 

َقُّ وَُهَو يِف اَغِر ِحَراٍء فََجاَءُه الَْملَُك «قالت..... هنا أ áنيعن عائشة أم املؤمن
ْ
َجاَءُه احل

 قَاَل  :َ�َقاَل 
ْ
نَا بَِقاِرٍئ قَاَل  :اقَْرأ

َ
رَْسلَِ� َ�َقاَل  :َما أ

َ
َْهَد ُ�مَّ أ

ْ
ِ� َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
 :فَأ

 قُلُْت 
ْ
رَْسلَِ� َ�َقاَل  :اقَْرأ

َ
َْهَد ُ�مَّ أ

ْ
ِ� اثلَّاِ�يََة َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
نَا بَِقاِرٍئ فَأ

َ
  :َما أ

ْ
اقَْرأ

خَ  :َ�ُقلُْت 
َ
نَا بَِقاِرٍئ فَأ

َ
رَْسلَِ� َ�َقاَل َما أ

َ
ِ� اثلَّاثِلََة ُ�مَّ أ ي َخلََق  :َذِ� َ�َغطَّ ِ

َّ
 بِاْسِم َر�َِّك اذل

ْ
 *اقَْرأ

�َْساَن ِمْن َعلٍَق  َخلََق  ِ
ْ

ْ�َرمُ  *اإل
َ ْ
 َوَر�َُّك األ

ْ
ِ  *اقَْرأ يَرُْجُف فَُؤاُدُه فََدَخَل  Ìفَرََجَع بَِها رَُسوُل ا�َّ

ْوُع َ�َقاَل  :َ�َقاَل  áىلَعَ َخِد�ََة بِنِْت ُخَو�ِْ�ٍ  لُوُه َحىتَّ َذَهَب َ�نُْه الرَّ لُوِ� فََزمَّ لُوِ� َزمِّ َزمِّ
رََبَ لََقْد َخِشيُت ىلَعَ َ�ْفيِس َ�َقالَْت َخِد�َةُ 

ْ
ْخرَبََها اخل

َ
ُ  :خِلَِد�ََة َوأ ِ َما ُ�ِْز�َك ا�َّ الَكَّ َوا�َّ

ِْمُل 
َ

بًَدا إِنََّك تَلَِصُل الرَِّحَم َوحت
َ
يَْف َوتُِعُ� ىلَعَ نََوائِِب  أ لَكَّ َوتَْ�ِسُب الَْمْعُدوَم َوَ�ْقرِي الضَّ

ْ
ال
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ُعزَّى ا�َْن َ�مِّ 
ْ
َسِد بِْن َ�بِْد ال

َ
تَْت بِِه َوَرقََة �َْن نَْوفَِل بِْن أ

َ
َقِّ فَاْ�َطلََقْت بِِه َخِد�َُة َحىتَّ أ

ْ
 احل

 َ
ْ
َ يِف اجل  قَْد َ�نرَصَّ

ً
اِ�َّ َ�يَْكتُُب ِمْن َخِد�ََة َوَ�َن اْمَرأ ِعرْبَ

ْ
ِكتَاَب ال

ْ
اِهِليَِّة َوَ�َن يَْ�تُُب ال

ُ َخِد�َةُ 
َ

ْن يَْ�تَُب َوَ�َن َشيًْخا َكِبً�ا قَْد َعِ�َ َ�َقالَْت هل
َ
ُ أ اِ�يَِّة َما َشاَء ا�َّ ِعرْبَ

ْ
يِل بِال ِ

ْ
� ِ

ْ
 يَا اإل

ُ وَ 
َ

ِخيَك َ�َقاَل هل
َ
ِ  :َرقَةُ اْ�َن َ�مِّ اْسَمْع ِمْن ابِْن أ ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ

َ
يِخ َماَذا تََرى فَأ

َ
َخرَبَ  Ìيَا اْ�َن أ

ُ َوَرقَةُ 
َ

ى َ�َقاَل هل
َ
ُ ىلَعَ ُموىَس يَا يَلْتَِ� ِ�يَها َجَذاًع يَلْتَِ�  :َما َرأ َل ا�َّ ي نَزَّ ِ

َّ
َهَذا انلَّاُموُس اذل
ُ�وُن َحيًّا إِْذ ُ�ْرُِجَك قَْوُمَك َ�َقاَل رَُسوُل 

َ
ِ  أ وَ  :Ìا�َّ

َ
ِت رَُجٌل َ�طُّ  :قَاَل  ؟ُ�ِْريِجَّ ُهمْ  أ

ْ
َ�َعْم لَْم يَأ

ًرا ُ�مَّ لَْم يَنَْشْب َوَرقَةُ  ا ُمَؤزَّ نرُْصَْك نرَْصً
َ
ِ� يَْوُمَك أ

ْ
 ُعوِدَي َو�ِْن يُْدِر�

َّ
ْن بِِمثِْل َما ِجئَْت بِِه إِال

َ
 أ

َ َوَ�رَتَ الَْويْحُ   .١»تُُو�ِّ
 :شویم میحاصل ترجمه را در ذیل یادآور 

بخوان؟  :پیامبر درغار حراء بود که وحی نازل گردید: ملک نزد وی آمد برایش گفت
گرفت چنان فشار  : ملک مرا در آغوشیدوگ می من توان خواندن را ندارم، پیامبر :گفت

خواننده  :بخوان؟ گفتم :گفت رنج شدم، مرا گذاشت و داد که گرفتار ناخشنودی و

 ﴿ :گفت نیستم، تاکتیک قبلی را تکرار نمود، بار سوم ھم این عمل تکرار شد و
ۡ
 ٱۡقَرأ

 ِ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلَقَ  ٱ�َّ   ٢مِۡن َعلَقٍ  ٱۡ�ِ
ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
پیامبرخدا  ﴾٣ٱۡ�

چانید؟ مرا بپ :آمد گفتá که سخت پریشان حال ھراسان بود نزد خدیجه حالی در
ترس از وی زدوده گشت، برای خدیجه جریان را تذّکر  استراحت فرمود تا که آرام شد و

کنم خدیجه فرمود: نخیر به ھیچ  نسبت بخود نگرانم و احساس خطر می :گفت داد
رس ھر داد وی کن می سازد: تو صلهء رحم را مراعات صورت خداوند ترا رسوا نمی

 در ، مھمان را نوازش میدھی ویرسان میدست را یاری  تھی بیچاره ھستی، تنگدست و
ھر رویداد مشروع سھم فّعال داری، خدیجه پیامبر را نزد پسر کاکای خود ورقة بن 

(موحد و مسلمان دوران جاھیلت) برد، ابن نوفل در جاھلیت نصرانی شده بود  نوفل
ولی نابینا گردیده نوشت، مرد بزرگ سال  نویسنده بود انجیل را از عبرانی به عربی می

بود، خدیجه ماجرای شوھر خود را به ابن نوفل عرض کرد، ورقه از پیامبر جریان را 
کرد که این ھمان ناموسی ھست که به موسی آمده بود، کاش  ز نظرابرا شنید متعاقبا

گفت: آیا مرا  م، پیامبربود مییا زنده  و ی جوانشو میبھنگامی که از وطن اخراج 

                                                           
 صحیح البخاری. -١
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 وحی فرود آید با وی دشمنی صورت آری به ھر شخصی که :کرد؟ گفتاخراج خواھند 
ولی  حمایت خواھم کرد آن روزگار زنده باشم با تمام نیرو از تو یرد اگر من درگ می

 دیری نگذشت که ورقه زندگی را پدرود گفت. 
 ھا سنیاین گوشهء از روایتی است که محسنی را به درد آورده است آخر چرا مح

 !ند؟ خوانندهء گرانقدرشو میقبال حدیث پیامبر اسالم اینقدر حقده مند  گاه گاھی در
آیت الله محسنی در حقیقت از نام راوی نفرت دارد او ھمان ھمسر پیامبر اسالم 

 را ندارند،á ، اینھا تحّمل شنیدن روایت عائشهدباش میá عائشهء صّدیقه، عفیفه
اھند از اعتبار واالی صحیح بخاری بکاھند این تنھا سخن خو می طرف دیگر از و

محسنی نیست تعداد چشمگیری علمای شیعه نفرت خود را راجع به صحیح بخاری 
 .اند نمودهأصح الکتاب بعد از کتاب الله ابراز 

طریق شبکهء  از و دکن می ارایه» خاتم النبیین«محسنی در حوزهء  ھای که درس
شنوم، خیلی ماھرانه ضرباتی خود را علیه  ھا را می غالبا این درس شود مینشر » تمّدن«

زد  : روزی غالبا تفسیر نمونه را ورق میسازد مینظریات مسلمانان وارد  اھل سنت و
که از ابجد  شد مینمود فکر  صفات بحث می سطحی از أسماء و به شکل ابتدای و بسیار

گاھی ندارد، شاید ھم از بی اع أسماء و  تنائی برخی آیات قرآن را اشتباهصفات آ
من باچند تن از حّفاظ قرآن نشسته بودیم برای حّفاظ گفتم متوجه باشید که  اندخو می

خواند حقیقت ھمان بود که من گفتم آیات را چون  محسنی قرآن خدا را درست نمی
 حفاظ که آنجا نشسته بودند متحّیر شدند. اندخو می دید اشتباه تفسیر می که در

نظریهء مسلمانان راجع به صفات خداوند این است که ھمه صفات پروردگار 
فت: خداوند مادامی که گ می ھای خود جھانیان ازلی و ابدی اند ولی محسنی در درس

یم، این نظریه کامال نظریهء اعتزال است، جای توان مینرزق ندھد ما او را رازق گفته 
 د.ھای اعتزالی دارن تعّجب نیست شیعه گرایش

رازق بود بدون این که  کند خالق بود و خداوند متعال قبل از این که کسی را پیدا

 -ما زال بصفاته قديام قبل خلقه « :فرماید می/ شت، امام طحاویدا می مرزوقی وجود
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له معنى الربوبية وال مربوب ومعنى  -وكام كان بصفاته أزليا كذلك ال يزال عليها أبديا 

 .١»اخلالق وال خملوق
ھمیشه ھست، مربوبی وجود نداشت اما  صفات پروردگار جھانیان ھمیشه بود و

 مخلوقی وجود نداشت ولی خالق بود. ربوبیت بود و

لق خي يقبل أ وكان اهللا تعالی خالقاً «: فرماید می ٢فقه أکبر در/ امام أبوحنیفه

 .٣»رزقيقبل أن  ورازقاً 
 روزی بدھد رازق بود. قبل از این که آفرینش خالق بود، و خداوند قبل از

ابتداء ندارد اگر ما بگویم که خداوند بعد از  معنای ازلی بودن صفات این است که
یا بعد از اعطای روزی رازق گشت، الزمهء انکار از ازلی بودن  آفرینش خالق گشت و

 صفات خدای متعال است.
اشاره نموده  دین زنان که پیامبر اسالم به نقصان عقل و روایتی را آیت الله محسنی
 این روایت ھم در بخاری است: اساس خواند و است کامال روایت بی

: يِّ قَالَ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ ِ « عَ  الُْمَص�َّ َ�َمرَّ ىلَعَ  Ìَخَرَج رَُسوُل ا�َّ
َ

ْو فِْطٍر إىِل
َ
ْضىَح أ

َ
يِف أ

ْهِل انلَّاِر َ�ُقلْنَ  :النَِّساِء َ�َقاَل 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
ِر�تُُ�نَّ أ

ُ
ْ�َن فَإِ�ِّ أ َو�َِم يَا رَُسوَل  :يَا َمْعرَشَ النَِّساِء تََصدَّ

 ِ ْذَهَب لِلُبِّ  :قَاَل  ؟ا�َّ
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َ�ْقٍل وَِديٍن أ

َ
َعِشَ� َما َرأ

ْ
َن اللَّْعَن َوتَْ�ُفْرَن ال تُْ�رِثْ

َاِزِم 
ْ
ِ  :ِمْن إِْحَداُ�نَّ قُلْنَ الرَُّجِل احل لَيَْس  :قَاَل  ؟َوَما ُ�ْقَصاُن ِدينِنَا َوَ�ْقِلنَا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ِة ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَُّجلِ 
َ
لَيَْس إَِذا  :بََ� قَاَل  :قُلْنَ  ؟َشَهاَدُة الَْمْرأ

َ
فََذلِِك ِمْن ُ�ْقَصاِن َ�ْقِلَها أ

 .٤»فََذلِِك ِمْن ُ�ْقَصاِن ِديِنَها :بََ� قَاَل  :قُلْنَ  ؟ُصمْ َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَ 
یا فطر بسوی  در عید أضحی و Õ: پیامبرفرماید میÓ ترجمه: ابوسعید خدری

گفت: ای گروه زنان صدقه کنید ھا  آناز نزد زنان عبور کرد خطاب به  آمد میعیدگاه 
نمودند که چرا؟ پیامبر اسالم خواب بیشترین دوزخیان یافتم، دریافت  من شما را در

ناقص  گوئی تان من ھیچ ناقص عقل وبد فرمود: به علت ناسپاسی شوھرھا و بد زبانی و

                                                           
 العقیدة الطحاویة. -١
 است. /فقه أکبر منسوب بسوی امام أبوحنیفه -٢
 ). 72أبوالمنتھی (ص /  –الفقه األکبر  -٣
ْوَم.  -ِکَتاب اْلَحْیِض  -صحیح البخاری  -٤  َباب َتْرِك اْلَحاِئِض الصَّ
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مندترین انسان را برباید، جویای این نقصانات که عقل خردام  ندیدهدین چون شما 
بلی،  :شھادت جای یک مرد را ندارد؟ گفتند شدند، رسول أکرم فرمود: آیا دو زن در

روزه  و خواند مینماز ن است، زن بھنگام ماھواریھا  آناین بسبب نقصان عقل  :گفت
 است. ھا  آنبلی، فرمود: این ھم نقص دینی  :؟ گفتندگیرد نمی

ھای روز است،  محسنی در زیر بغل دیموکراسی دارد، غرب منشی ھم از ضرورت
که یک دو تا حدیث پیامبر بزرگ  دکن می پس باید زنان را خوش نگاه داشت، چه فرق

 اسالم قربانی دیموکراسی شود؟
پخش » تمدن«که از شبکهء » شورای أخوت«یکی از جلسات  آیت الله محسنی در

که قاضی » شورای علمای سرتا سری.....«داشت أعضای ردهء اول  شد در حضور
اختالف را میان « :أسبق جناب شینواری ھم تشریف داشتند چنین ابراز نمود ١القضات
به تعقیب  »وغالت أھل تشّیع ھای أھل سنت سنی دو گروه دامن زد ناصبی شیعه و

سخنان خود چنین ابراز نظر  آیت الله محسنی، آیت الله سنی جناب شینواری در
 عقلخوده جناب محسنی أمو شیه یای خودشه بگیره مام سنی یای بی« :فرمود

ب این دو آیت الله یکتن از علمای کندز که به تعقی »دیگه خیر خیرت اس یریمگ می
سنی ھر چه  این دو بزرگوار شیعه و« :نامش دقیق بیادم نیست چنین قضاوت نمود

 .»ھستیمھا  آنگفتند ما تابع 
ھا ھمان گروه معروف و  جالبی سخن اینجاست که اھل سنت ناصبی ندارند: ناصبی

دند ولی محسنی به دا می تشکیلدشمنان اھل بیت بودند که خود شاخهء جدا گانه را 
 تر این که چگونه ھمگان ھا را ضمیمهء اھل سنت ساخت، تعجب کدام جرأت ناصبی

ھیچ واکنش دیده  یا ترفندگونهء محسنی را پذیرفتند و جاھالنه و تحلیل غیر معقول و
 داشت: دتوان مینشد؟ بگمان بنده سه علت 

سبب کوتاھی مطالعه از واژهء  ی که در آن محفل اشتراک داشتند بهھا سنی  .١
ما ھرچه گفتیم «ین جنابان یک حرف رابیاد دارند: یبی اطالع بودند، فقط اناص

 »اش ھمان پلچرخی أدبی خواھید شد نتیجه ّتھم به بیصحیح است در غیر آن م
 پنا بادت اگر ریشش بجنبد نزد سلطان.–به ھرچه خواجه گوید کّله جنبان 

                                                           
 مخلوق را قاضی القضات خطاب نمودن اشتباه است. -١
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 نار.....يعبد الدرهم والد تعسپل خیلی مؤّثر است:   .٢

 مورد. بی جا و رشنگری بی ھمگرای و ھمسوی و برابر شریعت و اعتنای در بی  .٣
الله محسنی را دنبال کنیم، باید  یةبرداشت نادرست آ اگر به ھمین منوال تفّکر و

 رسالهء مستقل بنویسیم.
قبیح، روئی این جملهء  ھای خود با کمال بی یکی از بیانیه محسنی روزی در

د، ازین کر میرا حدیث عنوان  »ةيما يبغض بنين اهللا إ«گندیدهء  خودساخته، دروغ و
عیار است  که محسنی مرد مکار، کّذاب و شود میاین شخص دانسته  ھای گوئیخرافه 

، حاال از وی پرسان شود دھد میبرای نفع مذھب باطلش بسوی پیامبر دروغ را نسبت 
به کدام سند از پیامبر روایت شده  کدام کتاب حدیث و دردروغ  که این جملهء منفور و

است؟ جای تعجب نیست محسنی ھمانند پیشوایان خود در جعل حدیث دست باال 
بلکه  دھند میھا را بسوی پیامبر اسالم نسبت مھم نیست که چه نارواھا  آندارند برای 

ام دین جلوه خواھشات خود را برای عو مھم برایشان این است که چگونه خرافه و
 دھند.

 انجامید؟ بکجا سرنوشت آنانی که خواستند مذهب شیعه را اصالح کنند

 الحسن موسوی أصفھانی أبوالعظمی  آیت الله
موسوی ھنگامی که تصمیم گرفت خرافات تشّیع را اصالح کند تحملش نکردند 

مانند گوسفند ش را انع ایجاد کرده باشند فرزند عزیزمھایش  راه برنامه سر برای آنکه
 در محراب مسجد سر بریدند.

 کسروی أحمدآقای 
اصالح  در پی ھای مذھب شیعه إعالن کرد و کسروی بیزاری خودش را از کجروی

 تکه تکه نمودند. این مذھب قدم گذاشت این بزرگ مرد را کشتند و

 سید أبو الفضل برقعی بزرگت الله آی 
) از رفقای نزدیک خمینی ھنگامی ١٤١٣/ ف:  ١٣٢٩عالمه برقعی مرحوم (ت:  

) نفر از روحانیون امضاء کردند که ٦٠٠عرصهء اصالح مذھب شیعه پاگذاشت ( که در
برقعی یھودی است سر انجام برقعی این عالم بزرگ را سر نماز تیر باران نمودند، عالمه 

 نددھ میچنگشان است به ھیچ وجه اجازه ن رآنانی که زمام امور د« :گوید میبرقعی 
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/ تألیف عبد العزیز دھلوی، شاه راه امامت.... تألیف: کتبی از قبیل: تحفهء اثنی عشریه
حیدرعلی، راز دلیرانه: تألیف عبدالرحمان سربازی، باقیات صالحات: تألیف عالم شیعه 

نظائر  ن حقیر ومحمد عبد الشکور لکنوی، رھنمود سنت در رد أھل بدعت ترجمهء ای
ند اسم این کتب دھ میکه برای فارسی زبانان قابل استفاده است چاپ شود اجازه ن آنھا

که راه درست را انتخاب کنند،  دھند میبه گوش مردم برسد....... به مردم اجازه ن
 .١»دھند میبلکه جواب امثال مرا به گلوله یا به زندانی کردن 

پرسید: آقا بفرمائید مگر امام زمان سگ پرور  کسی روزی از من« :گوید میبرقعی 
آید؟ گفتم: چطور؟ گفت: من در مسجد گوھر شاد  از سگبانی خوشش می است و

مردم را جمع  دیدم شیخ أحمد کافی (که روضه خوانی خوش صدا بود و مشھد بودم و
فته مقدسین منبر ر کشید) در حضور ھزاران نفر از علماء و بھره از ایشان می و کرد می

 ! ھمه سرھا را زمین بگذارید، وزاری زیاد، گفت: ای مردم گریه و پس از سخنرانی و و
ھمه بگوئید: ای امام زمان، ھمه  پای دیگر را بلند کنید و یک پای خود را به زمین و

 ، در این حال، چندین ھزار مردم حاضر سر به زمین نھاده و-عوعوعو -سگ توئیم، 
 –عوعوعو  -ھمه با ھم گفتند: ما سگ توئیم،  بلند کرده ویک قدم خود را مانند سگ 

کوفته افتادند، متحیر شدم که جواب سائل را  این جمله را مکرر کردند تا خسته و و
م که جواب اھخو می از دانشمندان دیگر نتوانستم جواب صحیحی بدھم، و چه بگویم و

 .٢»این سائل را بدھند
 الجنان با قرآن) باید خوانده شود.(تضاد مفاتیح / کتاب عالمه برقعی

 را قتل نمودند. دکتر علی مظفریان شیرازی
کسانی که به سرنوشت  و...... دیگر أحمد زاده یمفت استاد رضا زنگنه أصفھانی،

 .٣مشابھی گرفتار شدند

 انجام دعوتگران در پاکستان
 /موالنا احسان الھی ظھیر

                                                           
 ) تألیف سید أبو الفضل برقعی.27مفاتیح الجنان با قرآن (ص / تضاد  -١
 برقعی.  –تضاد مفاتیح الجنان با قرآن  -٢
 لله ثم للناریخ: تألیف دکتر حسین موسوی اسم مستعار. -٣
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ھا و  اندیشهء خرافی تشّیع را در بیانهاین بزرگ مرد، با استعداد باالی که داشت 
تألیفات خود به جھانیان معرفی کرد احسان الھی ظھیر با اینکه یک عالم نامور بود 

گاه ھم بود سردمداران ایران از تأثیر گذاری این شخص  ھمزمان یک مرد سیاسی و آ
) در ١٤٠٧/ رجب / ٢٣پالن ایران به معرض اجرا در آمد، بتاریخ ( دند أخیراً بر می رنج

رسید، قرار  می ) نفر٢٠٠٠به ( شھر الھور کنفرانسی ترتیب گردید که تعداد سامعین
بود که احسان الھی ظھیر در آن گردھمای بیانهء را ایراد کند در جریان سخنرانی 

مجروح گردید به سعودی  انفجار مھیبی رخداد احسان الھی شدیداً  ) شب١١ساعت (
) زندگی را پدرود گفت، بعد ازینکه شیخ عبد ١٤٠٧عبان // ش١انتقال داده شد بتاریخ (

مفتی اعظم سعودی جنازه را خواند، شھادت مظلومانهء این مجاھد  /العزیز بن باز
ھای تودهء مردم دل ھر صاحب جگر را به درد  ناله ھا و صدای گریه باعث گردید که

المؤمنین دفن گردید روحش امھات  آل بیت و آورد، در بقیع در کنار اصحاب پیامبر و
 یادش گرامی باد.  شاد و

 /موالنا حق نواز شھید
خدا ھمان  مرد دلیری بود، بیانیهء سحر آمیز داشت شعار این مرد با عالم پرتالش و

ھای خرافی بود، بارھا به زندان رفت  تردید پدیده دفاع از یاران پیامبر اسالم و
گفت:  متحمل شد، حق نواز شھید می ھای طاقت فرسای جّباران مقتدر را شکنجه

زندان زیر شالق قرار داشتم یک تن از عساکر مؤّظف شد تا مرا شّالق بزند  روزی در
زمین خوابیده بودم قبل ازینکه عسکر به شّالق زدن آغاز کند از من پرسید: تو  من بر

ن عالم دین ھستی؟ گفتم بلی، گفت: تو حافظ قرآنی؟ گفتم بلی، عسکر از شالق زد
 زه واعمال ایران این عالم پرآو نتیجه وظیفه دولتی را ترک گفت، اخیراً  انکار کرد در

 خوش سخن را شھید ساختند یادش گرامی باد.

  /موالنا نثارالقاسمی
ستود جام شھادت را  ھا با استعداد به جرم این که یاران رسول خدا را می عالم خیلی

 نوشید.

 /موالنا ضیاء الرحمن فاروقی
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خبر ازینکه زیر  از بازداشت در دھلیز دادگاه انتظار داشت که محاکمه شود بی بعد
 چوکی بمب گذاشته اند، درین انفجار شدید مجروح شد ولی جان به سالمت برد اخیراً 

 عمال این بزرگ مرد را ھم شھید ساختند.

 /موالنا أعظم طارق
تپید  ضد اسالمی می ھای وی بالید علیه ھر نوع دسیسه بایست با مردی بود که می

د، بارھا به زندان رفت لت کوب شد، در گلگت کر میپارلمان ندای حق را بلند  در
تر بود، جریان د گرفت اشتراک مردم از تصور باالپاکستان اندیشهء تشّیع را بباد انتقا

سرداده شد حکومت ایران از شبکهء  شعارھایجلسه را رادیوی بی بی سی نشر کرد 
، باز ایران عّمال سازد میھا تفّکر شیعیت را مجروح انتقاد کرد که این شعاربی بی سی 

یم اخیرا در مسیر را توان مینخود را دستور داد که ما چنین دعوتگران را تحّمل کرده 
 ھا قرار گرفت برای ھمیش ما را وداع گفت. مورد شلیک خون پاره

 /موالنا علی شیر حیدری
واخر انید گرایش تسّننی پیدا کرد درین شیعیت روی گرداعالم با استعدادی بود از 

 عاطفه دفتر زندگی این مرد را ھم بستند. ھای بی شنیدیم که ایرانی
که ایران به شھادت رسانید بنویسیم این رسالهء ما فھرست  اگر فھرست علمای را

اھل سنت ھای  این خون ریزی ھا امامینامه خواھد گشت، نباید از یاد ببریم که دوازده 
 .اند گرفتهھا به میراث  نیاکان خود فاطمی را از

سازی دعوتگران را به ھمین منوال ادامه خواھد داد  خفه تشّیع: روند انسان کشی و
 ی نادرست وھا اندیشه خیرخواھی که اقدام به اصالح انسانیت کند و ھر مصلح و

 ه سراغش خواھد شتافت وبکشاند تیغ سردمداران ایران بھا  آندلیل شیعه را به رخ  بی
 مزدوران خود حلقومش قطع خواھد شد.  به وسیلهء عّمال و

ھای که شیعه دارد ما حق به جانب ایم که این پدیدهء  سّفاکی با این جنایات و
 رحم بنامیم. بی خونخوار را یک جریان خون آشام و

 خاطره
به شھادت رسید رادیوی ایران خبرداد که  »موالنا حق نواز«جالب بود ھنگامی که 

 یکتن از علمای وھابی در پاکستان کشته شد، حق نواز مرحوم از لحاظ مذھب حنفی و
ھا در کتـاب خود (کشف  ند بود، بابا خمینی ھم ازینجور نسخهبتابع مکتب دیو
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انسان  ھای حیات بخش و سرار) استفاده کرده است، آری برای سرکوب کردن حرکتاأل
 از، بدنام ساختن نسخهء مؤّثری است.س

 أهل سنت در ایران مظلوم اند
کنم برادرانی که به انترنیت دست رسی دارند  درین راستا تفصیلی صحبت نمی

چیزھای را خواھند دید که به یکبارگی تکان » أھل سنت ایران«ھای  برگردند به سایت
بستند، سکان آن را  خواھند خورد، مساجد اھل سنت را در شھر ھای بزرگ ایران

حسب مقدور اخراج نمودند، بستند، زدند، کشتند، دریدند، فریاد آن مظلومان را ھیچ 
مّالکان خصوصی، نه  نه تجاران وکس نشنید، نه شاھان سعودی، نه رھبران جھادی، 

 نه شما. ھم ما و
 در جلسات شورای اخوت اشتراک اند اشخاصی که خود را رھبران جھادی تراشیده

 .سازند میانصار مشابه  این پدیدهء شوم را به اخوت مھاجرین و ندکن می

 غلط مشهور
ھای  باجریان مردی که در نمای مّالی اوقاف نعمت الله شھرانی وزیر اسبق حج و

به  شود میھای مختلف برفراز منبر تشّیع ظاھر  به مناسبت آید، و گوناگون کنار می
ما با أھل تشّیع در « :یدنما مینمایندگی از اھل سنت سخناِن......... را چنین آغاز 

ام، ھیچ فرق  ھای طرفین را خوانده یچ اختالف نداریم، من تمامی کتاباصول ھ
 .»دو قرائت متواتر است ی ھریا مسح کن که پا ھا را در وضو بشوی و کند مین

با زنان اجنبی  یرد وگ می با کمال تأسف شھرانی گاه در مخالفت حدیث صریح قرار 
چشم دید است اشخاص  مستند و این واقعیت و دھد میبیگانه ھنگام مصافحه دست  و

من خود این جریمهء نا بخشودنی را در مقر وزارت  ،اند دیده ثقه این روش وی را مکرراً 
: پیامبر اکرم دست ھیچ زن بیگانه را فرماید میá مشاھده کردم، عایشهء صدیقه

 .١لمس نکرده است
شھرانی از دید علماء به صفت عالم مطرح نیست و استعداد علمی جنابشان  آقای

 ھا وجود دارد. است میان خواندن و درک مطالب فاصله مورد نظر

                                                           
 صحیح مسلم. .»بيده امرأة قط Ì ما مس رسول اهللا«أن عائشة قالت:  -١
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انسان حاجی  معیوب و معلول و بیوه و میل نمودن حقوق یتیم و گاه گاھی حیف و
کاخ شیرپور آدم را  گاھی ھم استراحت آرام بخش در ، وسازد میمست  را مدھوش و

کاھد، بھتر است تا بجای  اری به استعمار از نور ایمان میزخدمتگ گاھی فریبد، و می
پر مشقت رھای  را از زندگی دشوار و اریم که مازھتک حریم اھل سنت ارج نعمتی را گ

را به  ھای جامعه ما نبودیم کاخ نشین شدیم، ضرورتبخشید کلوخ نشنیان بیش 
 ھای وزارت رسانید. مقام

 إنقالب ایران
اولین شخصی که اھداف انقالب ایران را دقیق درک کرد انور سادات رئیس جمھور 

شورشی که از فرانسه « مصر بود بعد از پیروزی انقالب ایران سادات اعالم نمود:
جھان  اھدخو می بلکه یک شورش تشیعی است کهبپاخواست شورش اسالمی نیست 

اسالم را در سیطرهء خود داشته باشد، بر مسلمانان است که علیه این انقالب شوم 
 .»فرانسوی در اھداف خود موفق نشود یکدست شوند تا این انقالب

ھدف انقالب ایران نابود سازی اھل « پادشاه اردن ملک حسین اعالم نمود: متعاقباً 
تفکر تشّیعی را در تمامی  اھدخو می سرتاسر جھان است، زعامت سیاسی ایرانسنت در 

کشورھای اسالمی پرچم ایران بلند  دیوار بر فراز در و ھای اسالمی حاکم سازد، وکشور
 »شود

 نچه که من دیدمآ
بار از ایران دیدن نمودم  ھای رسمی دو دعوت : دریدوگ می ١موالنا عبد القادر آزاد

ھای سرخوردم که ھیچ  یافتم با پدیده تضاد با روح اسالم در چیزھای را دردوبار  ھر در
با اھداف دین اسالم سازگاری نداشت. بار اول در ماه فروری  عکس قابل توجیه نبود بر

م) به مناسبت سومین سالگرد جشن پیروزی انقالب ایران از آن کشور ١٩٨٠سال (
 :دھم میا در ذیل تذّکر دیدن نمودم اینک چندی از چشم دیدھای خود ر

اسکان داده  »ھلتون«متی در شھر طھران در ھوتلی بنام از طرف مقامات حکو
 شدیم، بر دیوارآن ھوتل بر تکهء سفید با خط درشت شعار ذیل نوشته شده بود:

 .»سازیم فلسطین را از سلطهء کفار آزاد می قدس و ما کعبه و«

                                                           
 و با خرد سیاسی.امام مسجد شاھی الھور مرد زیرک و باھوش  -١
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اند،  کشور سعودی یکسان کافر اسرائیل ود که از دید گاه شیعه رسان میشعار فوق 
سعودی بر کعبه باید این مکان مقدس را از چنگال  اسرائیل بر فلسطین سلطه دارد و

 این دو اشغالگر کافر برھانیم.
ھای اسالمی مخصوصا علیه پادشاه  ایرانیانی را دیدیم که کتابی را بر ضد دولت

 .ندکن می عربستان سعودی مجانا توزیع

 های ممالک اسالمی پرچمن یتوه
موتر اتومبیل ظاھر شد که پیکر خالد بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی را 

بسیار به شکل توھین آمیز پرچم سعودی را گرد پیکر اش پیچانیده  د وکر میحمل 

 بر آن نوشته است. »إله إال اهللا حممد رسول اهللا ال« بودند، یگانه پرچمی که کلمهء توحید:
پاکستان پیچانیده  جنرال ضیاء الحق رئیس جمھور پاکستان پرچم کشور پیکربر  و
ھای مشابھی بر دیگر رؤسای  نعل آویزان بود توھین گردنش کفش و بر و شده

 رد.خو می کشورھای اسالمی بچشم
اھانت به نمایندگانی که از کشورھای اسالمی دعوت شده بودند  چنین تمسخر و

یرد گ می عیار بود، این چگونه برخوردی است که از مھمانان رسمی صورت مرگ کامالً 
 تحقیر نمائی. کسی را دعوت کنی و او را توھین و

 آور شگفت
امریکا را در مراسم جشن لگد کوب نمودند  از عساکر ایرانی پرچم روس و یتعداد

وزیر خارجهء ایران  »اکبر والیتی«دوکتور  لتامراسم را ترک گفت، عجانمایندهء روس 
 برادران و« افون ظاھر شد از نمایندهء روس بدین الفاظ عذر خواھی نمود:میکرعقب 

دولت اتحاد جماھیر شوری محبت داریم، معمولی ترین  دوستان روسی! ما به مردم و
نگریم، اتحاد  قدر می شما وجود ندارد، ما کشور روسیه را به نظر اختالف میان ما و

وجود  کشور بین دو ناگسستنی روابط صمیمانه و و ریمدا می گرامی اجماھیر.... ر
اکرام بلند کنیم  ما پرچم کشور دوست روسیه را با احترام و دارد، اجازه بدھید که

ذرت وزیر خارجهء ایران را اکرام بلند شد وفد روس مع پرچم روسیه با اجالل و
 .»پذیرفت
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ولی پرچم سعودی  شود میتکریم افراشته  وبا اعزاز ھا  آنھا کافرند، اما پرچم  روس
 یرد، آفرین به قضاوت انقالبگ می که کلمهء توحید بر آن نوشته است مورد اھانت قرار

 برای نام اسالمی ایران.

 وزیرخارجه ایران» اکبر والیتی«آزاد نزد دوکتور  اظهارات عبد القادر
د که نیدا می خوبھای خود به دوکتور والیتی گفتم که شما  جریان صحبت در

ھای اسالمی را  حرکت فلسطین و پناھندگان افعانستان و حکومت سعودی مجاھدین و
 .دکن می سرتاسر جھان از شرق تا غرب امداد در

روی قضیهء فلسطین بحث صورت گرفت امریکا از  د که در ملل متحدنیدا می شما و
بخاطر جانبداری اش از  اسرائیل حمایت کرد ولی تمامی کشورھای اسالمی علیه امریکا

که قضاوت شما راجع به  شود میاسرائیل جھت گیری نمودند، از اینجا دانسته 
نیست،  روس اند بجا ھای اسالمی مبنی براین که گویا ھمه بردهء امریکا وکشور

کشورھای  پاکستان از روابط مستحکم شما به اسرائیل، آلمان و عربستان و برعکس
بینیم که  ، اینک میدھند میحکومت تان را مورد انتقاد قرار نغربی اطالع دارند ولی 

 پاسداران شما ھمگان با اسلحهء اسرائیل مسّلح اند.
خیلی تعجب آور است کسی که دشمنی اسرائیل را شعار خود گردانیده است ولی  

 .ندکن می پشت صحنه با اھداف مشترک حرکت پرده پرتکل اسلحه با اسرائیل دارد و در
ای که سپاه ایران را مسّلح با اسلحهء اسرائیل یافتیم صد در صد یقین نمودیم از آنج

 این حرکت شوم که انقالب ایران برای نابودی مسلمانان براه انداخته شده است و
 وحدت مسلمانان را ازھم بپاشد. اھدخو می

 بینند ولی با اینکه کشورھای اسالمی اردوی شما را با اسلحهء اسرائیل مسّلح می
 علماء تان ھمواره میان سنی و ھا و ماه نامه ھا و عکس روزنامه تعرضی به شما ندارند بر

 .زنند میفتنه را دامن  شیعه آشوب و
در، ھا  آنفرستید  م که شما آیت الله ھای خود را به کشورھای اسالمی مینیدا می ما

 شیعیان آنجا پول وفساد به  بغرض تخریب و زینندگ می مراکز شیعه اقامت تکیه خانه و
م) در اسالم آباد ١٩٨٠پردازند طوری که ما شاھد صحنهء مشابھی در سال ( اسلحه می

 بودیم، شیعیان جمع شدند ھدفشان تصرف اسالم آباد بود.
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م) رخداد از تکایای تشّیع ١٩٨٣سنی در سال ( کراچی درگیری که میان شیعه و در
شیعیان تحت فرماندھی مسؤل خانهء فرھنگی ایران واقع  اسلحهء ایرانی بدست آمد، و

 ھـ) سی تأسیسات تجاری را آتش زدند. ١٣٠٢الھور در ماه محرم (
یا متھم به  محاکم ایرانی ھرکسی را که متھم به مخالفت علیه مذھب شیعه و

، در اصطالح نظام، متھمین کند می مخالفت از انقالب خمینی باشد بدون تحقیق اعدام
ند، گاه گاھی مورد ترحم رو مییا منافق، در ھردو صورت مباح الدم به شمار  اند وکافر 

ھای زندان  ھا تمامی زندگی خود را در پشت سلول با انواع شکنجه یرند وگ می نظام قرار
 نمایند در طھران پای تخت ایران سه نوع زندان وجود دارد: سپری می

 زندان مخصوص مرتدین.  .١
 ین.زندان مخصوص منافق  .٢
 زندان مخصوص کفار.  .٣

سازد، ولی نظام شیعی  اسالم با این چیزھای اندک انسان را محکوم به مرگ نمی
کام مرگ سقوط  مرتد در ھای منافق و ایران به اندک بھانهء مسلمانان را به نام گذاری

 .دھد می
خطبای  برای بار دوم به ایران دعوت شدیم، این بار کنفرانس جھانی برای أئّمه و

 .مساجد منعقد گریده بود در محفل از چھل کشور علمای نخبه حضور داشت

 رانیشدن انقالب ا یجهان یا بهانه براکیه امریشعار عل
ایران مانند خمینی،  هیاز طرف مقامات بلند پا یمشابھ یھا انهیبخالل جلسه  در

الله قمی آذری ایرایه گردید، مجموعه آنچه که به مھمانان خود ابراز  یةآ خامنهء و
 :شود میذیل نگاشته  داشتند در

 ھای فعلی. براه اندازی شورش علیه نظام •
 ھا نظامھای طاغوتی دارند.تمامی کشور •
نگفتی را ھثروت  در صورت پیاده ساختن انقالب خمینی در کشورھای تان •

آیندهء  مسکن و خوراک و راستا کشته شوید، لباس وبدست خواھید آورد اگر درین 
درصورت پیروزی بلندترین  و دردگ می اوالد تان از طرف حکومت ایران تضمین

 ھای دولتی را خواھید داشت. پست
 ھای جمعه علیه حکومت ھایتان تحریک کنید. خطبه اتباع کشورتان را در •
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 امریکا اند.  ھای فعلی ھمگان گماشته گان روس و نظام •
 میتشیعی در تمامی کشورھای اسال ھا بخاطر حاکم ساختن تفکر ھمه این تشویق

 .بود
 بازار و گذار در گشت و مردم ایران و مدتی که ایران بودیم اجازهء مالقات با ما در
را نداشت،  اعضای مجلس احدی اجازهء مالقات با ما دوستان را نداشتیم، جز دیدار با

ماند، حتا سفیر مالیزیا بخاطراستقبال از وفد مالیزیای آمد  رفتار با اسیر را میرفتار با ما 
 ن ھوای مانع وی شد اجازهء مالقات را به سفیر مالیزیا نداد.دامی مسؤل

 –الله نکند  –از برخی علمای شیعه دریافت نمودم اگر برحرمین دست یابید 
آویزان کردید با حرمین ھم  ھای مساجد تصویر خمینی رادیوار طوری که اینجا بر

آری، درین حکم مسجد حرمین نزد ما بر دیگر  ھمین جور رفتار خواھید نمود؟ گفتند:
دیوار حرمین ھم نصب خواھد  آنصورت تصویر خمینی بر در و مساجد برتری ندارد در

د این تصاویر را یکبار پیامبر اسالم از کعبه بیرون انداخت برای بار دیگر مانن :شد، گفتم
شما اصال از روند  :سازید؟ گفتند که تصاویر پر می مشرکین مکه حرم را از تماثیل و

گاه نیستید، الحمد لله که از نیرنگ گاھی  جھانی سازی انقالب ایران آ ھای انقالب آ
 نداریم.

 ایران جواز مذهبی دارد زنا در
ده اخانو صیغه) به اوج افتضاح خود رسیده است نکاحی که نه –زنا به اسم (متعه 

نه با دوام سر آشنای دارد، نکاح متعه فقط  و سازد میشناسد، نه خانهء را آباد  را می
ھا عادت شراب نوشی دارند، این عمل  بخاطر اشباع غریزهء جنسی است، اکثریت ایرانی

ھا ھم ظرفیت پنھان سازی  ، گاه گاھی برخی رستورانتشود میھا عموما تکرار  در خانه
 ندارند.این فضیحت را 

از روابط نا ھا  آندر صد  ٩٠ند تقریا ردگ می (قشر کارگر افغانی که از ایران بر
لواطت در ایران آب جویبار  ، زنا وندکن می ھا صحبت مشروع جنسی خود با ایرانی

 ھا سوغات مذھب تشیع است که اخالق جوانان را اساس گذاری است، تمامی این روش
جوانان مجرد عاشق ایران اند، اشخاصی که از تلخی روز گار به ، کتلهء بزرگی از دکن می

زنند به مراتب کمتر از آنانی اند که برای خوش گذرانی و روابط جنسی به  ایران سر می
  .)ندرو می ایران
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با  ھیئت اھل سنت زاھدان راجع به تأسیس یک مسجد برای اھل سنت در طھران
پول زمین را پرداختند ولی با  مثبت داد و وعدهءھا  آنخمینی دیدن نمود خمینی به 

کسی را که کمک پولی نموده بود زندانی ساخت، من سال  تأسف پول را غصب و
طھران وفا کند؟  گذشته از خمینی خواستم که به وعدهء خود راجع به اعمار مسجد در

 سال بعدی که در کنفرانس علماء و خطباء دعوت شدم برخی از ھواداران خمینی
 مسجد ضرار است. فتند، اجازهء بنای مسجد برای اھل سنت بمثابهء اعمارگ می

انند، خو می از ده سال بدین سو اھل سنت طھران در فضای باز نماز عیدین را
گذاران اھل سنت را متفرق ساختند  اضحی پاسداران ایران جماعت نماز عید امسال در

 ن باز را ھم ندادند.دامی اجازهء نماز حتا در و
فوق ذکر گردید  طرف علمای اھل سنت برای سخنرانی منتخب شدم آنچه که در از

گان  ھای من اشتراک کنندنجا ایراد نمودم، بعد از پیشنھادبرخی از سخنانی بود که آ
داران خمینی به من اتھام بستند که (عبد القادرآزاد) به دو دسته تقسیم شدند، ھوا

 از منافقین است. جاسوس سعودی و

 گشت شاه روابط خمینی را با آمریکا تیره ساختخطر بر
ھا نیک بود، تعداد اعضای حکومت تابعیت  روابط ایران با آمریکا خیلی در آغاز

ھای اقتصادی، نظامی از تصور باالتر بود ولی  را داشتند مانند یزدی و..... پیمان امریکا
که  کرد میسید وجود شاه در امریکا بود، خمینی گمان تر میچیزی که خمینی از آن 

 اند.ردگ میامریکا شاه را بر
 د سفارت امریکا را اشغال نموده ورک کین را تحریماھرانه محصل ینیخم

تسلیم ھا  آناست که شاه به خو می ھا را در اسارت درآوردند حکومت ایران دیپلومات
 و...... سرداده شد.» امریکا شیطان بزرگ« شعارھایجا بود که  داده شود، از ھمین

خمینی از کرده پشیمان گشت، ولی اظھار ندامت نزد مردم ایران کار ساده نبود، 
صادق طباطبائی داماد خود را به آلمان غربی فرستاد از آن طریق با رئیس جمھور 

 خواست که راز مذاکره افشا شود، امریکا جیمی کارتر در ارتباط شد، خمینی نمی
حزب جمھوری خواه  امریکا در آن روزگار مشکل خود را داشت، انتقادھای ریگن و

ین که ریگن به کاخ تشدید یافت اخیرا قبل از حزب دیموکرات علیه جیمی کارتر و
نست که بقای اسراء بعد دا می شود اسراء به امریکا تسلیم داده شد، خمینی سفید وارد

 برای ایران است.از به قدرت رسیدن ریگن تھدید بزرگی 



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٢٨

 

 شود میراز افشا ن
ترشده این است که اندکترین فشار بر  چیزی که برای ھمگان از بداھت بداھت

 سازد میدرد با اسرائیل شریک  ھر د امریکا خود را درآور می اسرائیل امریکا را به درد
مستقیما صدا  برای کم سازی سر و و دھد میاسرائیل به اشارات امریکا جرایم را انجام 

، چگونه ممکن سازد میریزاند، بینی خمیری  ، اشک تمساح میدکن می قضایا مداخله در
با امریکا دشمن؟ نخیر نظام آخوندی را  است که ایران با اسرائیل دوست باشد و

، اند کردهھا ھمانند اسرائیل چون سرطان دوم برای نابودی اھل سنت ایجاد  غربی
 ھا را که تشّیع نوادهء ابن سبای یھودی است، ناتوانی فکری غربی ننددا می ھا غربی

نزدیک مراقب اوضاع اند، ضربهء را که علیه اسالم از  به دقت ازھا  آن، کند میتھدید ن
 موشک وارد نخواھند کرد، حمایت امریکا و از طریق اتم و سازند میآدرس تشّیع وارد 

ھای این  نمونه ربهء نخست نیست، تأریخاسرائیل از نظام ایران در لباس دشمنی تج
کشاند  زا میھا سخن را به درا ، یاد آوری نمونهدکن می نوع دسیسه را به ما نشان دھی

ھای  نمونه یم اما اگر اندکترین توجھی بر اطراف خود نمایمکن می تذکر آن خود داری از
مسلمانان فلسطین مشابھی را درخواھیم یافت، از طرف دیگر ما ندیدیم که ایران به 

ھا را زیر چادر رشد  کرده باشد، استعمار پدیده یا نظامی قابل ذکر ھای اقتصادی و کمک
، حاصالتش را از طریق بازار سیاه دکن می اش را محرمانه آبیاری ، شجرهء ملعونهدھد می

در آغاز ریشش  د، با تأسف انقالب فرانسوی که عمامه به سر داشت، وآور می بدست
دروغین  شعارھایی بعدھا کوتاه شد از ھمین قبیل است، مسلمانان نباید با این بلند ول

را به اشکال مختلف ھا  آناھداف  یرد وگ می ، ایران از بادران خود برنامهفریب بخورند
ھای  که در عرصه تا کشورھای را ید، نظام شیعی ایران مأمور استنما میتطبیق 

دارند مورد انتقاد قرار دھد بگونهء مثال: کشور  ھای بسزای مختلف بنفع اسالم فعالیت
تربیهء دینی، اعمار تأسیسات دینی،  سعودی در تمامی عرصه ھا: جھاد، دعوت، تعلیم و

، ولی این روند کمک رسانی به دکن می ھای اسالمی به مسلمانان کمک تشکیل نظام
وقت  نا م که وقت وبین مسلمانان، ایران را به اشارهء بادارانش بستوه آورده است، می

 .یدوگ می ھذیان کشد و زبان می
لفظ ادعای سنی بودن را داشت، امریکا تحمل این  صدام رھبر حزب بعث فقط در

 عوض نظام درید نما میرا حلق آویز  او مرد برای نام سنی را ندارد و در محضر تشّیع
آقای  آویخته شدسپارد از طرف دیگر روزی که صدام به دار  عراق را به شیعه می
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نمونه عدل الھی  ھای امریکا را رفسنجانی این مرد جبون با کمال بزدلی اجرای آرمان
امریکا  ، فقط مرگ بر امریکا وشویم میعنوان نمود، چرا این ھم آھنگی را متوجه ن

کل اروپا  مند نیست که در توان ؟ ایران آنقدر مقتدر ودھد میرا فریب  شیطان بزرگ ما
 ایران زانو زنند، بلکه پشت پرده قھرمان سازی درکار است.غرب نزد  و

ایران دشمن امریکا است، ولی  کشور سعودی ھم پیمان امریکا و :که شود میگفته 
از  ، امریکا در افغانستان بالفعل وجود نظامی دارد ودھد میھا عکس را نشان  واقعیت

کسی را  دارد، کسی را پس وبند را در اختیار  دار است لگام باز وقدرت بسزای برخور
د که دھ می، امریکا برای سعودی اجازه نسازد میکسی را بلند  کسی را پست و پیش و

گذشته مؤسسهء خیریهء که فقط حلقات محدودی ھای  سال یک معھد باز کند، و احت
ھا مسدود شد، اما ایران مؤسسه  نمود از طرف آمریکای از حفظ قرآن کریم را اکمال می

خیری دارد مثال: مؤسسهء عالی نور، غرجستان، جامعهء مصطفی،  از تعلیمی و ھا: اعم
دانشگاه آزادی، مؤسسهء خیریهء بنام کمیتهء امداد خمینی، دار الفنون و........... 

سد تر میخیریهء دشمن خود ن نیمه عالی و مریکا چرا ازین تراکم مؤسسات عالی وآ
خوانند ھراس دارد؟  در آن درس نمی بیش یولی از یک حلقهء حفظ که چند کودک

درین  ،دباش می ھای ایران آخوند ھا و ھا ھمه اسراری اند که مھرش نزد آمریکای این
اواخر خانم کلتون وزیر خارجهء آمریکا ابراز داشت که عربستان بزرگترین تمویل 

 ھا در جھان است. جھادی ھای بنیاد گرا و کنندهء شبکه

 ی خمینیها اندیشه
 یریمگ می مذھب رھبر انقالب ایران را طور اختصار در ذیل به بر رسی آیین و دین،

 خوانیم:  آن را تومار گردن خود سازند، در ذیل می ،تا خمینی زدگان سنی
 کمتر از خطرات بنی امیه نیست. دکن می خطراتی که امروز اسالم را تھدید .١

 اروپا و ھای چین و دیوارشوکت اسالم را تا  بنی امیه جالل و« :یدوگ می نویسنده
 .»پندارد میھند رسانیدند ولی خمینی گسترش اسالم را خطر 

 ھمگان جاھل و ÷خلفاء از ابوبکر تا ھارون الرشید جز أمیرالمؤمنین علی .٢
 .١نادان بودند

                                                           
 ).132الحکومة اإلسالمیة (ص  -١
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حصول دنیا به پیامبر پیوسته بودند، اصال  اصحاب رسول برای کسب قدرت و .٣
نداشتند، فقط أئّمهء معصومین بودند که مفاھیم گرایش فراگیری دینی  نیاز و

را حفظ نمودند، اھل سنت اعتماد به اصحاب  آن واالی دین را درک کردند و
 .١ناقص استشان  دین کفایت دارند ازینجاست که بی

را باتمامی  آن از پیامبر فراگرفت و ÷قرآنی را که امیر المؤمنین علی .٤
 .٢تضاد دارد وجود مغایرت وخصوصیاتش جمع نمود با قرآن متداول م

ب ترین ملک به آن مقام  .٥ أئّمه جایگاھی را دارند که پیامبران مرسل و مقرَّ
 .٣نشینند میرسد، أئّمه درخلوت با خدا  نمی

اگر حکم مسئله برایت معلوم نبود ھر آنچه اھل سنت گفت مخالف آن صحت  .٦
 .٤دارد

 .دھد میعدم مخالفت با اھل سنت نقصان ایمان شخص را نشان  .٧
نکاح با سنی جائز نیست اگر بغرض تقیه باشد حرج ندارد، طوری که رسول  .٨

 .٥حفصه طور تقیه نکاح نموده بود الله با عائشه و
 .٦است ز پشت پیغمبرپشت سنی به نیت تقیه بمثابهء نمانماز  .٩

 .٧استفاده شود» تقیه«از روش ھای  ھا سنیبا  .١٠
مناسک را  ھا سنیشیعه باید با  ھـ) فتوا صادر نمود که١٤٠٠خمینی در سال (

 بدون اختالف انجام بدھند، این فتوای خمینی به اساس تقیه بود.

                                                           
ھـ ) ضمیمهء رسائل 1385) طبع مطبعهء علمیهء قم ربیع األول سال (26التعادل والترجیح (ص  -١

 طبع گردیده.
 ).26مرجع سابق (ص  -٢
 الحکو الحکومة اإلسالمیة.  -٣
 ).82تا  80التعادل والترجیح (ص  -٤
 ).198التقیة (ص  -٥
 ). 198مرجع سابق (ص  -٦
 ). 200مرجع سابق (ص  -٧
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یا مرد مسلمان با یک زن  جائز نیست که زن مسلمان با مرد ناصبی (سنی) و .١١
گرچه خود را به اسالم نسبت  ھا سنیکه  ناصبی (سنی) نکاح کند زیرا

 .١ولی کافر اند دھند می
 .٢روانیستھا  آنحکم کفار اند نماز جنازه بر  ) درھا سنیچونکه ناصبی ( .١٢
 .٣در قبر أبوحنیفه سگ سیاه دفن شده است .١٣
÷ ھمفکرانشان در صدر اسالم خالفت از علی ھا و به اساس کوشش اموی .١٤

منحرف  غصب شد خالفتی که خداوند بدان رضایت داشت، نظام ضد اسالمی و
ای غاصب سرتاسر در تضاد با روح از ھمان روز اول پایه گذاری شد، نظام خلف

به سبک خلفای قبلی رفتار نمودند، در  ھا ھم اسالم قرار داشت، عباسی
حکمروای مشابه به  مجموع چه این چه آن تمامًا خالفت را از پای در آوردند و

 .٤قیصر داشتند حکمروای کسرا و
از راه  ر طریقی که بدست آید حکم مال غنیمت را دارد ولوھ به ھا سنیاموال  .١٥

 .٥حکم کافر حربی را دارندھا  آنکه  دزدی یا غصب باشد، زیرا
 .٦یمشناس نمیرا به خدای  خدای که به معاویه خالفت داد چنین خدائی .١٦
 .٧دکر میابوبکر با قرآن مخالفت  .١٧
 .٨عمر دین اسالم را تغییر داد .١٨
وسیلهء قرآن را  اسالم آورده بودند، و عمر و.... برای دنیا ظاھراً  ابوبکر و .١٩

 .٩اجرای نیات فاسدهء خود کرده بودند

                                                           
 .286/ 2تحریر الوسیلة ازخمیني  -١
 ).79/ (ص 1تحریر الوسیلة ج  -٢
 ).24تا  23مرجع سابق (ص  -٣
 ).33الحکومة اإلسالمیة (ص  -٤
 ).352/ (ص 1تحریر الوسیلة از خمیني ج  -٥
 ). 110تا  119کشف األسرار (ص  -٦
 . )114مرجع سابق (ص  -٧
 ). 122مرجع سابق (ص  -٨
 ). 114مرجع سابق (ص  -٩
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برای رسیدن به ھدف شوم خود حدیث  استند وخو می عمر ریاست ابوبکر و .٢٠
 .١نمودند میجعل 

گویندهء « :یدوگ می چناچه نددا می زندیق را یاوه گو، کافر و Óعمر ،خمینی .٢١
 واین کالم یاوه که از اصل کفر  -این سخن کفر آمیز عمر بن الخطاب بوده 

 .٢»زندقه ظاھر شده است
 .٣عمر) از قرآن امر خیلی مھمی نبود مخالفت کردن شیخین (ابوبکر و .٢٢
 .٤ھای فرعونی را اختیارنمودند روش اصحاب بعد از وفات پیامبر مرتد شدند و .٢٣
 حرام کردن از پیش خود حالل و (کار) شیخین بازیچه قرار دادن احکام خدا و .٢٤

 .٥بود
 .٦ھا کردند ستم اوالد او ر وشیخین به فاطمه دختر پیغمب .٢٥
 .٧قبال احکام دین و دستورات خدا جاھل بودند شیخین در .٢٦
خرد چپاول چی، ستمگر بودند  معاویه اشخاص جاھل بی ابوبکر، عمر، عثمان و .٢٧

 .٨مر نیستنداولواأل این طور اشخاص الیق امامت و
برایش سوی خدا  که از پیغمبر آن عدالت خدای را تکمیل نکرد، ھمه آنچه را .٢٨

 .٩فرود گردید ابالغ نکرد، وحی را علی التمام نرساند
الھور به نشر میرسید، ولی مجله ایم  مجّلهء ایم پکت از طرف دو دوست خمینی در

م) ١٩٨٤سبتمبر ٢٣ھـ) مطابق به (١٤٠٤شمارهء بعدی خود (ذوالحجه،  پکت در
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اسالم را یکسره  تاریخ این (اندیشهء خمینی) اسالم و«خمینی را تحت عنوان نظریهء 
 رد نمود.  »سازد مینابود  محو و
صدھا امراض دیگر مبتال  به امراض چون ایدز، شراب نوشی وه ک یانیعیش ینیخم

من به جرأت «: یدوگ می در وصیت خود چنین و دھد میاند بر اصحاب پیامر ترجیح 
تر از  کشور در عصر حاضر به مراتب افضل اتباع این م که مردم ایران وتوان میگفته 

، برای این دندکر میناز پیامبر اطاعت ھا  آنمبر بودند، اھای اند که در اطراف پی حجازی
 »تراشیدند میھای مختلف  که از حکم وی سرپیچی کنند بھانه

ھای فوق را در سر  مفکوره نددا می سنی کسی که خود را داعی تقریب بین شیعه و
ی ھا سنیھا باشند، من به آنعده  اھل سنت باید عمیقا متوجه این دسیسهپرورد،  می

انقالبش را  و حکومتش را اسالمی م که خمینی را امام، احیاگر، مجدد، وکن می تأسف
 ھم در پرده از ھمان کاسهء که خمینی ھا سنیانند، بفکرم این خو می نوید بزرگ

ممکن است که خمینی را با این ھمه  فرمایند در غیر آن چگونه نوشیده است تناول می
یغمبر پبیخردانهء خمینی در خصوص اصحاب  تجاوزھای از بستایند؟ و جنایتش

سخنان او  مخصوصا سخن اخیر وی راجع به عدم تبلیغ وحی از طرف رسول اکرم و
 چشم پوشی نمایند.È عمر فاوق درخصوص ابوبکر صدیق و

يوالون الكفار، وهذا إمام الضاللة يستمد فالرافضة من زمن قديم « قال الوادعي:

القوات من روسيا ومن أمريكا، وفتكهم بأهل املخيامت دليل عىل أنه ممالئ مع إرسائيل فهو 

 .١»منافق خطري
یام با کفار دوست بودند، اینک این امام ضاللت از قدبم األ (شیعه) رافضیت

 انیدن مسلمانان در، بقتل رسدکن می امریکا نیرو دریافت (خمینی) از روس و
پنھانی دلیل روشنی است که امام ضاللت با اسرائیل  ھای مھاجرت طور مرموز و کمپ

 ھمدست است بیاد داشته باشید که این شخص بزرگترین منافق است.
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 های تشّیع استفاده و (غفرالله لنا وله) قطب اشتباهات سید

، برداشت رداصحاب پیامبر موضعگیری ھای غیر منطقی دا در قبال/ سید قطب
غیر عادالنه است در عین  برداشت انحرافی و Õسید قطب راجع به اصحاب پیامبر

حال نظریات جمھور اھل سنت را کنار گذاشته است، سّنیانی که اشتباھات سید قطب 
نمایند، این  ھای وی دفاع می کجروی کورکورانه از یرند ولجوجانه وگ می را نادیده

سید  ریزند، بلکه برآسیای تشّیع آب می اند شدهگناھی را مرتکب  ایون نه تنھاقآ
شیعه مانند غریق به ھر چیز دست میزند  مانند دیگر علماء معصوم نیست/ قطب

غاصب  سخنان سید قطب یاران رسول خدا را ستمگر و گاه گاھی به استشھاد از
اشتباه شده است استدالل از  قطب خود دچار، باید بدانیم که سید دکن می خطاب
ھای نادرست سید  نیست. اینک در ذیل برداشت ھای شخص روند خردمندان لغزش

 .دھیم میقطب را تذّکر 
مرض وفات پیامبر اشارهء به جانشینی وی بعد از  کسانی که امامت ابوبکر را در •

 ١.اند نمودهرسول خدا دانسته اند اشتباه 
 .٢مھاجرین این یک واجب اسالمی نبودبودن خالفت در  •
. ٣خزرج یکدیگر را سبب شد که ابوبکر انتخاب شود دوست نداشتن أوس و •

نسب  ترین مردم از نظر نزدیک داماد وی و و عموی که پسر مسلمانان علی را
 .٤زدند مخصوصا بعد از عمر بوی بود ھمواره از خالفت عقب می

دثه در تاریخ اسالم این است که علی بعد از ناگوارترین حا به عقیدهء ما بدترین و •
 .٥حق علی بود این جفا در عمر ھم عقب ماند و
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او خیال  -مردی بود که تصمیمش از تصمیمھای اسالمی سست بود  عثمان پیر •
د که دھ میکرد که پیشوا شدن وی به او آزادی تصرف در دارایی مسلمانان را 

 بسیاری اوقات به انتقاد کنندگان طبق دلخواه خود ھبه کند و بخشش بنماید و
 .١»ام؟ پس برای چه من پیشوا شده« فت:گ می

برای  و -عثمان خویشان خود را که از بنی امیه بودند بر گردن مردم سوارکرد،  •
بیت المال  درھم از ٢٠٠، ٠٠٠شوھر دخترش حارث بن حکم در شب عروسی

 درھم داد و ٢ ٠٠، ٠٠٠ »طلحه«به  و ٦٠٠،٠٠٠ »زبیر«روزی به  -بخشید، 
 .٢دییک پنجم مالیات افریقا را به مروان بن حکم بخش

اصحاب  ید وبخش میصدھا ھزار ھا  آنبه  د وکر میعثمان خویش خود را مقدم  •
ابوذر را  –آورد  می دشمنان پیامبر را به روی کار د وکر میپیامبر را از کار برکنار 

را به  مردم و ×بود ھا  آنھای  خوشگذرانی عیاشی و -چون که مخالف 
نیز ھدف از تبعید أبوذر) این بود که عدهء  تبعید کرد (و اندخو می پاکدامنی فرا

آنان با اصل اسالم آمیزشی ھای  دل که اسالم را به مثابه لباسی پوشیده اند ولی
کشاند شکست نخورند، ھمه این اوضاع  را ھر سو میھا  آنمطامع دنیا  ندارد و

دوران سیزده سالهء حکومت عثمان  -حکومت عثمان وجود داشت،واخر ادر 
نیروی حکومتی در  سرباز و برای وی مال و ساخت و بود که از معاویه، معاویه

 ) معاویه ھرگزبود میھای عثمان ن (اگر این کمک –چھارگوشهء شام گرد آورد 
 .٣روح دینی مردم مقابله کند ست با قدرت خالفت وتوان مین
ھای عبد الله بن  شورشی که در نتیجهء کوشش ن فتنه وراجع به آسید قطب  •

به شھادت  خلیفه مسلمانان راه اندازی شد و Óسبای یھودی علیه عثمان
روح اسالم  این انقالب از نظر کلی به روش و« :یدوگ می عثمان انجامید،

 .٤»نزدیکتر بود
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 و –معاویه خالفت اسالمی را به حکومت موروثی دودمان بنی امیه تبدیل کرد  •
گارھای دوران جاھلیت بود بود بلکه از یادبه ھیج وجه خواست اسالم ن این امر

این اقدام ضربهء  –پرتو افکنی اسالم نور آن را خاموش ساخته بود  که تجلی و
روش اسالم بود، به  نامه وبر نظام اسالم و دردناکی بر قلب اسالم و کاری و

یزید پسر وی) مردک بود که  (و -حکومت رسیدن معاویه روح اسالم را کوبید،
 خواند مینماز ن نوشید و شراب می د وکر میخواھران زنا  دختران و با مادران و

جلو افتادن  عقب ماندن علی از خالفت و بلکه بدترین تصادفھا ھمان تأخر و –
 .١عثمان بود

 در اسالم را شکست، بدون شک روح اسالم کار آمدن بنی امیه کمربه روی  •
آن را  بین رفت و ازھا  آنزمان  حدود بیت المال در -ضعیف گشت، ھا  آنزمان 

 .٢غارت کردند تاراج و

 /های سید قطب نگاهی به تبصره
مروری داریم پیرامون سخنان سید قطب تا بدانیم که این مرد تا چه حد در 

، قبل ازینکه است ردهک رسیبه کدام انداز وقائع را دقیق بر تا خود موفق وھای  تحلیل
قطب قضاوت مغرضانه نموده و  دیسکه  شویم می به بررسی موضوع بپردازیم یاد آور

کمانش  قرار داده، متوجه تیری که ازھایش  سند تاریخی را مدار حرف ھای بی افسانه
قطب یاران پاک طینت  دیس نشده است، تیر جفاییا با اختیار رھا گردیده  اختیار و بی

بزرگی  رسول خدا را ھدف قرار داده است، یارانی که خدای بزرگ با آن ھمه عظمت و
از  ھوشدار داد وھا  آناش از ایشان ستود، یارانی که رسول خدا امت را أکیدا راجع به 

ای قطب را قآ ھای نادرست بد گوئی بازداشت، اینک برخی تحلیل ھرنوع بد گمانی و
ه ترازوی شریعت به نفع چه کسی یم تا بدانیم ککن می حدیث وزن در میزان قرآن و

 ید قطب؟ یا اصحاب پیامبر اسالم؟چرخد، س می
د، کر میبا اخالص تالوت  سید قطب قرآن نخوانده است اگر کالم الله را درست و

بیرون  اش از سینهخصوص اصحاب پیامبر  ھای درونی او را در حتما قرآن عظیم کینه
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 خزرج بد بینی وجود داشت و درمیان اوس و :یدوگ می قطب دیس ایقساخت، آ می
سبب شد که در پست خالفت شخصی را از خود تحمل نکنند، این ھا  آنھمین بد بینی 

دیگر زمینه خالفت قبیله نسبت به یک اعتمادی این دو بی ھا و قبیله گرائی و کشمکش
آوریم که خداوند متعال در متعلق  می ساخت، اینک آیت را از قرآنرا به ابوبکر مساعد 

قطب زده گان بخود  محبت آن دوگروه را با ھمدیگر ستود، تا أوس وخزرج فرود آورد و

ْ وَ ﴿ بیایند ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ۡصَبۡحتُم  ٱ�َّ
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

  .]١٠٣ عمران: آل[ ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ ۡعَمتِهِ بِنِ 
 ترجمه: نعمت خدا را بخود یاد کنید آن گاه که دشمنان ھمدیگر بودید پس میان

  .شما الفت انداخت تا به نعمت او برادران ھمدیگر شدیدھای  دل

لََّف َ�ۡ�َ ﴿ :فرماید میخزرج در آیت دیگری  خداوند متعال راجع به الفت أوس و
َ
َو�

نَفۡقَت َما ِ� 
َ
�ِض قُلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�

َ
� ٓ ا َ َ�ِيٗعا مَّ لََّف بَۡينَُهۡمۚ  ٱ�َّ

َ
�

 .]٦٣ نفال:[األ ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥإِنَّهُ 
الفت ایجاد نمود، اگر تمام آنچه روی زمین ھا  آنھای  دل خداوند در میان«ترجمه: 
ستی ولی خداوند توان میالفت بیفگنی نھا  آنھای  دل ی که درمیانکرد میاست صرف 

 .»حکیم است الفت ایجاد کرد او توانا وھا  آنمیان  در
خداوند  خزرج باھم دوست اند و که أوس و رددا می قرآن کریم با صراحت اعالم

کرده است ولی سید قطب تا ھنوز اطمینانش حاصل نشده را تضمین ھا  آندوستی 
تا ھدف قرآن را درست  دھد میھای درونی که دارد برایش اجازه ن یا کینه توزی است و

 .درک کند
که علی عقب زده شد  دکن می تاکید د وبر می رنج Óای قطب از عقب ماندن علیقآ

مسلمانان Ó قبل از علی و ھم از خالفت عقب میزد چه کسی علی را پی حاال ببنیم که
چند بار به خالفت رسیدند؟ روشن است که فقط سه بار سید قطب بدین نظر است که 

ای ق، آشد مید باید متعاقبا خلیفه مان میعلی نباید بعد از وفات پیامبر از خالفت عقب 
را  ÓعلیÓ باید بجای ابوبکر صدیقھا  آنقطب از اصحاب پیامبر درک باالتر دارد که 

کدام کمی را در  ماشتند سوال اینجاست که سید قطب چه بدی وگ می به خالفت
قطب دیس ایقگردیده است؟ آÓ ابوبکر دیده که بعد از وفات پیامبر شایق خالفت علی

انتخاب نشدن  گوید مینه؟ او  چرا دکن می به وضاحت اصحاب پیامبر را مجرم معرفی
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عدالتی را چه کسی مرتکب شد؟ ھمین یاران  بیعدالتی بود حاال این  بی علی یک جفا و
درین ھا  آنرا مناسب به جانشینی پیامبر دانستند پس Ó پیامبر بودند که ابوبکر صدیق

قطب از  قضاوت عادالنه نکردند، سوال اینجا است انتخاب خود از حق عدول کردند و
به این مقام  اگر علی بود میبھتر  کجا دانست که ابوبکر مناسب برای خالفت نبود و

 ١؟شد میمعرفی 

                                                           
ھای  از گفته –یا مترجم کتاب عدالت اجتماعی به فارسی  -ھای نویسنده این کتاب  بیشتر برداشت -١

البته ما روی این قضیه زیاد  بیشتر موارد با آنچه سید قطب نوشته ھمخوانی ندارد.سید قطب، در 
کنیم تا سخن به درازا نکشد، و مجبور نشویم صفحاتی طوالنی از کتاب عدالت  بحث نمی

 اجتماعی را بار دگر به فارسی برگردانیم.
و دشمن صحابه رسول توز  متأسفانه اسلوب نویسنده محترم در برخورد با سید که او را کینه

کند از شیوه اھل علم و پژوھشگران فرسنگھا فاصله داشته، بیشتر حالت  معرفی می Ìاکرم
 گیری و تھمت و افترازنی دارد. انتقام

تواند به جزم بگوید نویسنده محترم کتاب عدالت اجتماعی سید قطب را نخوانده، و  و نگارنده می
را از برخی کتابھای دروغگویان مغرض شیعه نقل کرده تنھا این اقتباساتی که در کتابش آمده 

حتی اگر پرده تار دشمنی و تعصب  –است. امکان ندارد کسی عدالت اجتماعی را بخواند 
شیدایی و شیفتگی نویسنده کتاب به این دین و  –کورکورانه جلوی چشمانش را گرفته باشد 

رد تند سید بر دکتر ھیکل که  مکتب رسالت و شاگردان او را درک نکند؟! چطور ممکن است
با ترازو سیاست امروزی  Ìھای ابوبکر و عمر را بدور از تربیت اسالمی رسول خدا  سیاست

 سنجد نبیند؟! می
داد و  آیا بھتر نبود نویسنده عزیز پیش از این ھجوم تند و این اتھامات ناروا به خود زحمت می

حابه پیامبر و بخصوص ابوبکر و عمر و عشق زد تا از جایگاه و مکانت ص کتاب سید را ورق می
منتھای نویسنده به آنھا سر درآورد. و دریابد آیا واقعا خبری یا اثری از افتراھایش به نویسنده  بی

و گمراھی یاران مکتب رسالت در  –رضوان الله علیھم اجمعین  –در برتری علی بر ابوبکر و عمر 
 یابد! حاشا ... و کال... کتابش می

 دھید برای روشن نمودن این قضیه به دو مورد اشاره کنم: اجازه
 مکانت صحابه نزد اھل سنت )۱

ویژگی مکتب اصیل اھل سنت بر مذاھب و افکاری که چون علف ھرزه در مسیر دعوت توحیدی 
اند در این است که رسالت الھی را در قرآن و پیکی که از جانب  و پیام رسای الھی روئیدن گرفته

کند. و از دیدگاه آنھا عصمت تنھا از آن ذات پاک پیامبر  فرستاده شده خالصه میپروردگار 
 خداست.
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باشند از  که دست پروردگان و میوه زحمات آن مقام اقدس می Ìشاگردان مکتب رسول خدا 

احترام و مکانت خاصی برخوردارند. ولی با این وجود ھرگز معصوم و پاک از گناه و اشتباه شمرده 
 شوند. نمی

این دقیقا ھمان بازتاب برخورد قرآن با صحابه و یاران بزرگوار پیامبر خداست. قرآنی که 
 –را ثبت کرده تا مؤمنان از آنھا درس گیرند  Ìاشتباھات و لغزشھای صحابه رسول اکرم 

درست خودش با صدای  - ]۱، الممتحنة/۱۱، الجمعة/۲۹-۲۷، األحزاب/۱۷-۱۲، نور/ ۱۵۲عمران/ [آل
کند که خداوند از آنھا گذشته و لغزشھا و اشتباھات و  بلند و رسا در گوشھای عالمیان تالوت می

مْ رَ «گناھانشان را آمرزیده، به بلندای درجه کمال رضایت الھی نایلشان کرده است:  نْهُ َ اهللاُّ عَ يضِ

واْ  ضُ رَ نهُ  وَ  .»عَ

را به شدت بازخواست نموده (سوره تحریم) آنھا را  Ìھمان قرآنی که ھمسران پیامبر اکرم 
 کند. اند معرفی می مادران مؤمنان و وارستگانی که بر سایر امت برتری یافته

پژواک این برنامه قرآنی و اسلوب و شیوای الھی که با کسی تعارفات و مدارا ندارد، و به ما 
د وارسته گردد باز ھم در معرض آموزاند که انسان جایز الخطاست، و فطرت انسانی ھر چن می

كل ابن آدم «کوبند.  لغزشھاست. و بھترین مردمان آنانی ھستند که ھمیشه دروازه توبه الھی می

ابون کند، و بھترین اشتباه کنندگان توبه  ھر انسانی اشتباه می – »خطاء، وخري اخلطَّائني التوّ
صفات رحمانیت و رحیمیت پروردگار  و در سایه لغزش انسانھا و توبه و بازگشتشان –گذارانند 
 کند. تجلی می

ای برخوردارند، نه به این  مادران مؤمنان و صحابه کرام در نزد اھل سنت از جایگاه و مکانت ویژه
اند، اگر  کنند، بلکه به این دلیل که قرآن و پیامبر آنھا را تربیت کرده دلیل که اشتباه و گناه نمی

و یا وحی آسمان و آیات کالم الله مجید دست آنھا  Ìرا یا رسول خدا زد فو اشتباھی از آنھا سر می
 کردند. گرفتند و به راه راست راھنمایی می را می

صحابه نزد اھل سنت بشرند و جایز الخطا و از دیدگاه آنان کسی حق ندارد دانسته یا نادانسته 
صمت پیامبری و یا رنگ و روی درباره آنھا مبالغه کند و آنھا را به مقام فرابشری سوق دھد، و ع

 مالیک و یا صفات الھی به آنھا نسبت دھد.
و شاید یکی از اھداف قرآن از تسجیل اشتباھات و لغزشھای صحابه و مادران مؤمنان در بین 

گیرند، و در کنار آنھا ثبت دھھا و بلکه صدھا  آیاتی که تا روز قیامت زبانھا با خواندن آنھا رونق می
 دھد بر رضایت الھی از آنھا، رساندن ھمین معنا و مفھوم باشد. گواھی میآیه دیگر که 

 سید قطب شیدای صحابه و عاشق تربیت یافتگان مکتب رسالت! )۲
ورزد  سید قطبی که سر و گردنی باال گرفته در زیر پتک شکنجه طاغوتیان به امتش افتخار می

حبشی، و صھیب رومی، و سلمان "امتی که از شاگردان اول مکتب آن؛ ابوبکر عربی، و بالل 
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فارسی، و برادران بزرگوارشان ھستند. امتی که نسلھای آن پی در پی بر این مسیر در حرکتند.. 
ملیتشان عقیده است، و کشورشان سرزمین اسالم، و حاکمشان پروردگار یکتا، و دستورشان 

 قرآن پاک". (معالم فی الطریق)
صحابه پیامبر اکرم را نسلی نمونه از فرزندان قرآن  –ه چراغی بر فراز را -سید قطب در معالم 

ای از وارستگان در یک جا  آیی چنین کوکبه داند که تاریخ بشریت ھرگز نتوانسته شاھد گرد ھم می
 باشد!

از معدود قلمھای تاریخ  –صلی الله علیه وسلم  –سید قطب عاشق ولھان و شیفته رسول خدا 
یبا و شیوا از شاگردان مکتب رسالت به بشریت ھدیه کند، آنگاه معاصر است که توانسته تصویری ز

ھایی را ترور کنند.  در کمال تأسف دوستانی نادان یا متعصبانی مغرض سعی دارند چنین شخصیت
 ریزند؟!  آیا این قلمھای کوته آستین ناخواسته آب به آسیاب دشمن نمی

 .۱۳۸۶، چ/ نشر احسان،  ۱۶۶ -۱۵۵(نگا: درختان سایه دار، حمیرا مودودی، ص/ 
}http://www.aqeedeh.com/book/1192 /{ 

تر سید قطب خوانندگان گرامی را به خواندن کتاب "مرگ و زندگی" سید  و برای شناختن دقیق
 کنم). ، توصیه می۱۳۸۵قطب، نشر احسان، 

 -اش از مدرسه العقاد  شناختن خود و بقول خودش تولد دوبارهنباید فراموش کرد سید قبل از 
بود که بعدھا به مدرسه اسالمی گروید. عدالت اجتماعی کتاب مرحله  –لیبرالھای آزاداندیش 

 تواند باشد. ھای اصیل او نمی انتقالی اوست. و به ھیچ وجه ترجمان صادقی از افکار و اندیشه
گوید: سید قطب از  شیخ یوسف قرضاوی از ناقدان بنای سید قطب و از مکتب فکری او چنین می

عدالت «ھای قدیم خود بازگشته، آنھا را بکلی تغییر داد و آنچه قدیما در  بسیاری از افکار و اندیشه
مسیر ای از تاریخ زندگی اوست، و بیانگر  و سایر کتابھایش نوشته بود بیانگر مرحله »اجتماعی

 کند نیست. دعوت اخیر او، و آنچه او از آن دفاع می
م ھمراه او ۱۹۶۵که از دوستان نزدیک سید قطب بود و در  -قرضاوی از دکتر محمد مھدی بدری 

به او گفته: کتابھای اخیر من چون: معالم فی  /کند که سید قطب روایت می -زندانی شد
ھای اول آن، و ویژگیھای تصور  اپ دوم قسمتالطریق، و اجزاء آخر تفسیر فی ظالل قرآن و چ

اسالمی، و مشکالت تمدن، و آنچه در زمانی که در زندان بودم از من نشر شده، بیانگر خط فکری 
 من است.

ھای قدیم او از نظر او فاقد اعتبارند و تنھا بیانگر رشد تاریخی و تحوالت زندگی او  کتابھا و نوشته
به سید گفته: پس شما مثل امام شافعی دو مذھب  –دی بدری مھ –باشند. این شاگرد سید  می

 دارید؛ مذھب قدیم و مذھب جدید، و تنھا مذھب جدیدت را قبول داری.
ام. اما شافعی در فروع تغییر  راھم را عوض کرده Óاب گفته: بله. من مثل امام شافعیسید در جو

 ام. یافته و من اصولم را عوض کرده
 ]۲۸ص  ۳ [مذکرات القرضاوی، ج  

پس تغییر در مسیر فکر و اندیشه سید قطب تغییری است اصولی و بنیادین. و کلنگ بدست 
و احیانا  –گرفتن و بیرون کشیدن برخی جمالت ناسازگار سید از زیر خروارھای کتابھای قدیمش 

http://www.aqeedeh.com/book/1192/
http://www.aqeedeh.com/book/1192/
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 به ربذه Óغفاری تبعید ابوذر
كان رأسا يف الزهد، والصدق، والعلم والعمل، قواال باحلق، ال «گوید:  یم یعالمه ذھب

 .»تأخذه يف اهللا لومة الئم، عىل حدة فيه
عمل، از بیان حق  راستی، نماد علم و تقوا، نمونهء صدق و ابوذر سپه ساالر زھد و

 ھا نشد، گرچه ابوذر سخت گیر بود.  نکرد، متأثر از سر زنشدریغ 
مخالفت با نظریات  نظریاتش در متأثر از تک نظری او بود وÓ انتقادات ابوذر

 جمھور صحابهء کرام قرار داشت مثال: ذخیرهء مال را بیشتر از قوت شبانه روزی و
این است که بعد از  د، ولی حقیقتدا نمی افزونتر از سه دینار جواز بیش از حاجت و

ھای مشروع ممانعتی  جمع آوری مال از راه صدقه) در تأدیهء حقوق مالی (زکات و

ِينَ وَ ﴿ پذیرفت، آیه نظر به تقوای که داشت این را نمیÓ وجود ندارد ولی ابوذر  ٱ�َّ
وَن  َهَب يَۡ�ِ�ُ وفات Ó ، عبد الرحمن بن عوفکرد میاکثریت تطبیق  را بر ﴾...ٱ�َّ

باوی Ó را به زراندوزی متھم نمود عثمانÓ ابن عوفÓ ترکه گذاشت ابوذرکرد مال 
نظر عثمان را تأیید نمود ابوذر به  آمد وÓ کعب وقت درین راستا مناظره کرد درین

 داد. شتم قرار را مورد ضرب وÓ عصبانیت کعب ناراحتی و
ین منحصر بفرد او بود، بدون شک ابوذر در برداشت انفرادی وÓ برداشت ابوذر

Ó اما عثمان برداشت اجتھادی خود مستحق ثواب است گرچه اجتھاد وی خطا بود، و
ید افواه بیش نیست، رفتن به ربذه خواست خود عبرا تبعید نکرد، شایعهء تÓ ابوذر
: ابوذر از عثمان اجازه خواست که او را یدوگ می »العبر«ابن خلدون در  .بود Óابوذر

امر کرده است که به ربذه برود، عثمان باوی توافق کرد چند رأس شتر را  Õپیامبر
اش از بیت المال تأمین گردید، ابوذر در  مصارف خرج و غالم برایش اعطا کرد و با دو

استفاده جویست، ربذه از مدینه  ربذه فقط سکونت اختیار کرد مسئلهء تبعید شایعات و
ز مدینه فاصله داشت، ابوذر ھمیشه آمد و رفت چندان دور ھم نبود فقط سه میل راه ا

                                                                                                                                              
و بزرگ نمایی آنھا ھرگز شایسته یک دانش پژوه و یک  –ھای نادرست از آنھا  تحریف آنھا و برداشت

 [ُمصحح]ن وارسته و دعوتگر مؤمن و مخلص و پرھیزکار و خدا ترس نبوده و نیست! انسا
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د، با خالفت اسالمی مشکلی نداشت، دا می خدمت خلیفه حاضری به مدینه داشت، در
 .١در ربذه مسجدی را ھم آباد کرد و

اھی در کابل سکونت خو می یک انسان ھر جای که زندگی کند حق اوست مثال تو
 انتقاد است؟ ته باشی درین چه جاینکنی در ھرات سکونت داش

عمرو بن  سعد از عفان بن مسلم و دکن می ابن سعد به سند خود از ثقات روایت
آن دو از سلمیان بن مغیره از حمید بن ھالل از عبدالله بن صامت  عاصم کالبی و

ھا با أبوذر از دروازهء که  : من در جماعتی غفارییدوگ می ، ابن صامتندکن می روایت
نزد عثمان بن عفان رفتیم عثمان ترسید ابوذر  شد میداخل نھیچ یک از آن دروازه 

 (دسیسه گران وھا  آننخیر ای امیر المؤمنین من از  :گفت سالم داد و نزدیک رفت و
اجازه خواست که به Ó نخواھم یافت، ابوذر را درھا  آنزمانهء  فتنه جویان) نیستم و

 .٢پذیرفت درخواست وی راÓ آنجا سکونت کند) عثمان (و ربذه برود
 دیگر اصحاب پیامبر را طعن عثمان و، Óاین آغایونی که به بھانهء دفاع از ابوذر

 را کنز از خودشان پرسان شود که چقدر سرمایه دارید؟ ابوذر بیش از سه دینار ندکن می
تا طبق خواھشتان ھر  شود میاینک به شماھا (آخوندان) چک سفید داده  نست ودا می

ھا بیرون سازید، حامیان فتوای ابوذر! متوجه حرفھای  انداز پولی که میل دارید از بانک
؟ رسد میتو به سه دینار  ی  هیامئید؟ آغای قطب آیا کل سروگ می اید که دروغ خود شده

 آیا این فتوا بجا است که یک مسلمان نباید بیش از سه دینار پس انداز داشته باشد؟
روشن است که نه، انتقاد ابوذر ھمین بود که شما حق ندارید بیشتر از سه دینار 

، آغای قطب شد میھا جدی  اندوخته داشته باشید، حتا گاه گاھی درین راستا خیلی
 ؟:دیکر میباوی چه  بود میابوذر در قلمرو تو رعیت  ی وبود میاگر تو خلیفه 

 ھای دیگر..... خدا داند که چه چیز عقب گرا؟ قتل؟ توھین؟ ید؟تبع زندانی؟
راجع به ریش کل چه بود؟ متأسفانه تو سنت Ó که فتوای ابوذر نیدا می آیا تو

» غزوهء تبوک«پیامبر اسالم را در چھرهء خود اجازه ندادی، آیا ھمین عثمان نبود که 
خدمت پیامبرگذاشت؟ آیا  سه صد شتر را باتمام لوازم آن در سامان داد، و را سر و

مسجد نبوی را توسعه داد؟ آیا عثمان چاھی را نخرید  که زمین را خرید و عثمان نبود

                                                           
 از ابن عربی.» العواصم من القواصم« -١
 ).60/  2(ج /  –ذھبی  –سیر أعالم النبالء -) 232/ ص  4الطبقات الکبری البن سعد (ج /  -٢
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برای مسلمانان وقف کرد؟ عثمان چرا مورد نکوھش پیامبر قرار  که آب شیرین داشت و
کنز است؟ برعکس برایش وعدهء  این اموال تو ،نگرفت؟ چرا برای عثمان نگفت که
 در حق عثمان جفا کور گشته وشان  چشم منصفبھشت داد، اینک این نویسنده گان 

غیر دقیق نگری جوامع مسلمانان را به سمت  ھای ناتمام و ، با این تحلیلندکن می
کشانند، این خیره سری است که بھترین صحابی پیامبر را مورد طعن قرار  فاجعه می

 دھیم. 

 Õپیامبر خالفت بعد از
 از پیامبر اسالم خلیفهء برحق است و أھل سنت ھمگان بدین نظر اند که ابوبکر بعد

را انتخاب نمودند، رسول کریم صریحا  تمامی مسلمانان بدون ھیچ نوع اختالف وی
ابوبکر را خلیفه مقرر نکرد ولی اشاراتی بر جانشینی ابوبکر وجود داشت مثال تأکید 

اصرار داشت که کسی دیگری مؤظف به ادای á عائشه پیامبر برامامت ابوبکر، و
نکوھش کرد، بدین ترتیب را  áعائشهء صدیقه نماز شود رسول کریم نا راحت شد و

نظریهء اجماعی تمامی مسلمانان  ترتیب پذیرفته شده وÔ خالفت عمر بعدا عثمان
ھمان آغاز علی خلیفه نشد ناراحت معلوم  است اما سید قطب به علت اینکه چرا در

 عمر ندارد کاش قدری لب بر ابوبکر و ، ولی جرأت تذکر وجوھات ترجیح علی راشود می
 چیست؟. Èابوبکر که علت برتری علی بر ستیمنیدا می تا شودگ می

 دکر میرا رهبری  Óیهودیت، شورش ضد عثمان تفکر مادیات، حرص و
آشوبگر از سرزمین ھای مصر، کوفه و  شریر و مرد مغرور و١ ٢٥٠٠ھـ)  ٣٥درسال (

تن  ٢٢مدینهء منوره ھجوم آوردند،  مسلمانان) برھدف قتل عثمان (خلیفهء ه بصره ب
 ذکر است: قابلھا  آنفتنهء ضد عثمانی قرار داشتند، مخصوصا پنج تن  شریر در رأس

، محمد بن ینخع بن حارث أشتر کمال ،مشھوربه ابن سوداء یھودی یعبد الله بن سبا
 .٢ر بن ضابئیعم و یفةحذ یق، محمد بن أبیر صدکب یأب

                                                           
.و تاریخ دمشق  240-239ص:  7. البدایة و النھایة از ابن کثیر ج 40-39ص:  3تاریخ طبري ج -١

 .317ص:  39از ابن عساکر، ج 
، 80-79ص:  24ج  303ص: 11ص:  11. ابن عساکر: ج682، 652، 639ص:  2تاریخ طبري: ج -٢

. مجمع الزوائد از 179ص:  6، ج 73، 71ص:  3. طبقات الکبری از ابن سعد، ج 317ص:  39ج 



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٤٤

 

ه عھد عثمانی بودند ولی جنایتکارانی ھم درتعداد ازین   پنج تن ناراضیانی نا موجَّ
 پذیرفتند مانند ابن سبا، او که تا ھنوز اسالم را نمی سطح رھبری قرار داشتند

کودتای ضدعثمانی توجیه آنچنانی  کند، است از آدرس اسالم برای یھودیت کارخو می
وت عثمان بن عفان بودند ولی پاس نداشت، اکثریت این نارضیان تا ھنوز مرھون سخا

به خون عثمان آلوده بود کشته شان  اکثریت قاطع کسانی که دستنعمت را ندانستند، 
 از ١شدند آزمون گرفتار به بالء و شدند، بدون شک ھمین قتل برایشان بھتر بود و

  :بریم مینام ھا  آنچند تن 
از طرف خلیفه در مصر بحیث والی گماشته شد پاسخ خلیفه را  ر:کب یمحمد بن أب

کاروان جرم وجنایت را به سمت مدینه بغرض قتل امیر  با پیوستن به آشوبگران داد،
 ھمراھی کرد.Ó المؤمنین عثمان بن عفان

پیوست و یکتن از فرماندھان مشھور Ó شھادت عثمان به لشکر علی محمد بعد از
بحیث والی مصر گماشته شد بانیروی Ó از طرف علی ھـ)٣٧(درسال  علی بود و

Ó معاویه جنگجویان برابر محمد در روبرو گردید لشکرÈ معاویه بن ابی سفیان
تاب نیاورد محمد شکست خورد به خانهء پیر زنی پناه برد ولی دیری نگذشت که 

در شکم خرمرده حریق  به قتل رسید وÓ دستگیرشد، در قصاص عثمان بن عفان
 .٢گردید

آغوش  درÓ عثمان، محمد را بعد از شھادت پدرش حذیفه محمد پسر أبی حذیفه:
برایش Ó پرورید، محمد از خیلفه خواست که برایش وظیفه داده شود، عثمان خود
ھنوز درجایگاھی نیستی که برایت وظیفه داده شود ھرگاه دانستم که ازین  تا :گفت

بجای این  ھد بود ولی این پروردهء عثمانآئی پاسخم مثبت خوا عھده بخوبی بدر می
را به  سرود یھودیت او که سپاس نعمت را داشته باشد، علیه خلیفه عقده مند گردید و

 ھـ) در فلسطین به روایتی در٣٦وجد آورد پالن ابن سبا بر وی تطبیق شد. بتاریخ (
 مصرکشته شد.

                                                                                                                                              
ص:  5از ابن حجرعسقالني ج  بةالصحا فةمعر في بة. اإلصا231، 97ص:  9ابن أبي بکر الھیثمي ج

 .73، 72ص:  3، الکامل في التاریخ از ابن األثیر ج 654
 .479ص  3سیر أعالم النبالء ج  -١
 . 80ص  3سیر اعالم النبالء ج  -٢
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مجازات  خلیفه تعزیراً  طرف پدر عمیر قومی از انصار را ھجو کرد از عمیر بن ضابئ:
زندان وفات یافت،  شد تا محدود زمانی محکوم به زندان گردید قبل از سپری میعاد در

جا بود که پسرش عمیر نسبت به خلیفه کینه گرفت و با شورشیان ھم دست  از ھمین
 شد، عمیر از طرف حجاج بقتل رسید.

 ک گردید.ھال : جرعهء عسل را نوشید خفه شد ویبن حارث أشترنخع کمال

 عبد الله بن سبای یهودی
فرمانده عمومی کودتای ضد عثمانی، که درین کتاب معلومات  این رھبر مجرمین، و

 بسزای دربارهء وی داده شده است، ھمین جرم وی بسنده است که یھودی بود شما از
یک یھودی چه توقعی به نفع اسالم دارید؟ آری این که مردم را علیه خالفت اسالمی 

جانشین پیامبر معرفی  گاھی وصی و گاه مشکل گشا و را گاه خدا وÓ راند و علیبشو
 بقتل رسید.Ó نماید اخیرا از طرف علی

شورشی را که ابن سبای یھودی راه اندازی نمود سید قطب آن را با روح اسالم 
یا دفاع  اینک قضاوت دست خواننده گان محترم، بودن کنار یھودیت و نددا می سازگار

 شھید مظلوم چون عثمان؟.از 

 تناقض سخن سید قطب در
یقت مجبور است که حق دکن می سید قطب ھنگامی که بیدادی یھودیت را مشاھده

کسی که جنگ احزاب را علیه مسلمانان برانگیخت « :یدوگ می ،را اظھار نماید مثال
و وضع روایت Õ یھودی بود... کسی که حرکت وضع احادیث دروغین از رسول خدا

ھای قومی را در  ِسَیر رھبری کرد یھودی بود.. کسی که نعره جعلی را در تاریخ و
 شما در تاتورک یھودی بود... وا(دوران عثمانی) برانگیخت، آخرین خالفت مسلمانان 

بینید. از این که  توطئهء علیه مسلمین، دست یھودیان را می پشت سر ھرفتنه و
ی یک یھودی است.. در ورای اندیشهء بگذریم، در پشت سراندیشهء مادی الحاد

رار دارد.... کسی جنسی در زندگی انسان یک یھودی قرویرانگر محوری بودن غریزهء 
شایعات را پراکند  را برشوراند و ھا گروهعوام را برانگیخت Ó که در فتنهء زمان عثمان



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٤٦

 

ان قرار ی ویرانگر یھودیھا اندیشه یھودی بود.... باآلخره در پشت سر ھمهء مکاتب و
 .١»دارند

دست یھودی Ó کند که پشت سر فتنهء قتل عثمان دکن می سید قطب اینجا اقرار
روح اسالم نزدیکتر بود، چگونه  : انقالب ضد عثمانی باروش ویدوگ می بود، ولی آنجا

 ممکن است که انقالب یھودی با روح اسالم نزدیکتر باشد؟. 

 درآن قربانی شد Óعثمانسخنان گهربار رسول کریم راجع به فتنهء که 
 )Óعثمان: يع�(هذا،  -تَلَْخرَُجنَّ فتنٌة من حتِت قدَ�ْ ـ أو ب� رجَ�ْ « :Ìقال النبي 

 .٢»هذا يومئٍذ ومن اتبعُه ىلع الُهدى
 پیروانش درآن روز برھدایت اند. عثمان و حتما آشوبی بروز خواھد کرد، و 

يا عبد اهللا، كيف أنت : ثم قال...............Ìأتيت انليب  قال:Ó عن عبد اهللا بن حوالة

واليت بعدها منها كنفجة أرنب؟ . صيايص ابلقرها  نأوفتنة ت�ون يف أقطار األرض ك
اتبع هذا الرجل؟ فإنه يومئذ ومن تبعه ىلع اهلدى :«قال. ما خار اهللا يل ورسوهل: فقلت
فإذا هو عثمان بن  »نعم:«أهذا؟ قال: فتبعته فأخذت بمنكبه ثم لففته فقلت» واحلق
إن�م تهجمون ىلع رجل معتجر بربد حربة يبايع انلاس من « :Ìوقال رسول اهللا . عفان

Ó فهجمنا ىلع عثمان بن عفان«و� رواية Ó فهجمنا ىلع عثمان بن عفان» أهل اجلنة
 .٣»معتجر بربدة يبايع انلاس

درخت دومه  نزد پیامبر آمدم رسول کریم زیر: «یدوگ میÓ عبد الله بن حواله 
ا از ھر ھ بود....... برایم گفت: ای عبد الله ! چه حالت خواھی داشت روزی که فتنه

رسول برایم پسندد، گفت:  ھر آنچه خدا و :شوند؟ گفتم زیرطرف بمثابهء شاخ گاو سرا

                                                           
َشدَّ ﴿ )82. تحت آیت (مائده: 414ص  2فی ظالل القرآن ج  -١

َ
ِيَن  ٱ�َّاِس ۞َ�َِجَدنَّ أ َعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ

 ترجمه از انوار القرآن. ﴾... ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنواْ 
/ 316/ 20) طبراني در المعجم الکبیر (1295/ 591/ 2) ابن أبي عاصم (236/ 4مسند أحمد ( -٢

 ).394/ 2)، مسند الشامیین (753
) 393/ 3» (الکامل«) وابن عدي در 98/ 3) و حاکم (1292/ 290/ 2از ابن أبي عاصم (» السنة« -٣

 ) ومسند طیالسی.156 -155/ 9» (تاریخ دمشق«وابن عساکر در 
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ھدایت اند، رفتم از شانهء آن  حق بر پیروانش بر ازین مرد پیروی کن که در آن روز او و
آری متوجه شدم که آن کس عثمان بن  :ھمین؟ پیامبر گفت :گفتمشخص گرفتم 

 یورش خواھید برد درحالی که خرید و شما بر مردی« عفان بود، ھمواره پیامبر فرمود:
خیر ما ھمین کار (باأل» یده خواھد بود او جنتی استفروش دارد با چادر مخطط پیچ

ھنگامی به عثمان یورش بردیم در روایت دیگری: » برعثمان ھجوم آوردیم را کردیم) و
 فروش داشت. خرید و که با چادر مخطط پیچیده بود و

شورش ضد عثمانی علیه عثمان نبود، فقط جریان را  درÓ عبد الله بن حواله 
که کار را گرچه دیگران انجام  دباش می ، محاوره ھمین طوردکن می عمومی مطرح

 ئی که ما کردیم.وگ می ولی اند داده

أحداً ومعه أبو��ر وعمر  Ìصعد انليب «حدثهم، قال: Ó قتادة، أن أنساً عن  

فليس عليك إال نيّب وصّديق  -أظنه رض�ه برجله-اس�ن أحد : وعثمان، فَرََجف، فقال
 .١»وشهيدان

رفت احد لرزید احد را  عثمان بر فراز احد باال عمر و در معیت ابوبکر وÕ پیامبر
شھید احدی  دو صدیق و آرام باش احد! که باالی تو جز نبی و :مخاطب نموده فرمود

 نیست.

: أبو��ر، قال: ادعوا يل بعض أصحايب، فقلت« :Ìعن عائشة قالت: قال رسول اهللا 

فلما , نعم: عثمان، قال: قلت: ال، قالت: ابن عمك يلع؟ قال: ال، قلت: عمر، قال: ال، قلت
عثمان يتغ�، فلما اكن يوم ادلار وحرص فيها، تنىح فجعل �ساره، ولون : جاء عثمان قال

عهد إيل عهداً و�� صابر نفيس  Ìال، إن رسول اهللا : أال تقاتل؟ قال: يا أم� املؤمن� :قلنا
 .٢»عليه

 ؟ابوبکر را :گفت: تنی از یارانم را فراخوان ! گفتمá پیامبر خداوند برای عائشه
 ؟عثمان را :نه، گفتم :گفت؟ نه گفتم: پسر عمویت علی :گفت ؟عمر :نه گفتم :گفت
فت: ھر گ می آری، عثمان فراخوانده شد با عثمان کنار آمد پنھان باوی چیزی :گفت

ید، آنگاه که عثمان به محاصره کشانیده شد برایش ردگ می لجظه چھره عثمان متغیر

                                                           
 بخاری. -١
 مسند احمد. حدیث صحیح است. -٢
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عھد گرفت بنا بر عثمان گفت: نخیر پیامبر اسالم از من کنی  میچرا جنگ ن :گفتیم
 .دھم میصبر را ترجیح  ھمان عھد شکیبائی و

يف يده و� يد أيب ب�ر�عده، و� يد عمر بعد أيب  Ìاكن خاتم انليب « عن أنس قال:

. فأخرج اخلاتم فجعل يعبث به، فسقط: ب�ر، فلما اكن عثمان جلس ىلع برئ أر�س قال
 .١»م مع عثمان فن�ح ابلرئ فلم �دهفاختلفنا ثالثة أيا

عمر به عثمان رسید روزی عثمان سرچاه  نزد ابوبکر بود پیھم از گشتری پیامبران
أریس نشسته بود انگشتری درچاه افتید تا سه روز آب چاه را بیرون آوردیم ولی از 

 انگشتری سراغی نیافتیم.

 هیام یخالفت بن
ھمین د نادیده نگریم که یبا یتاب مستقل نوشته شود ولکه یام یبنراجع به  

ِ َ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ خالفت بنی امیه بود که اندیشه اسالمی را جھان شمول ساخت،  ٱ�َّ
ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  به خدا داده گان کینه مگیر؟  .]٢١د: یحد[ال ﴾٢١ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡفۡضلِ ذُو  ٱ�َّ

با اسالم متمادی را در دشمنی ھای  سال ، ابوسفیاننددا می کارھای خدای را خدا خود
حیات پیامبر اسالم والی  گذرانید، ولی اسالم آورد اسالم اش پذیرفته شد، حتی در

Ó خالفت عثمان جھاد نابینا شد در شمانش درچ وگردید ابوسفیان ھرد نجران مقرر
 وفات نمود رضی الله عنه وارضاه.

شخص  ، اگر اسالم ھربود میاگر پذیرش اسالم به اساس تقسیم بندی ھای تشّیع  
پذیرفته  ت به ھیچ صورت اسالم ابوسفیانرفگ می سردبیر شیعه مھر تأیید باید از

د، ما بخواھیم یا سپار نمیولی چه کنیم که خداوند کارھایش را به دیگران  شد مین
 عکس ابوطالب ھمان حامی و د به بھشت، بررو می ایمان آورد وÓ نخواھیم ابوسفیان

ملعون ولی  جھمنی وÓ د به دوزخ، پدر علیرو می و کای پیامبر از اسالم سرباز زدکا

ن �ََشآَء ﴿ مرحوم بھشتی وÓ پدر معاویه
َ
ٓ أ ۚ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�َن َعلِيًما  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ وَ  ۦۚ يُۡدِخُل َمن �ََشآُء ِ� رَۡ�َتِهِ  ٣٠َحِكيٗما ِ�َمۢ� ٱل�َّ
َ
َعدَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 -٣٠نسان: اإل[ ﴾٣١أ

٣١[. 
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ھر کسی را  شود میبه دلیل دانا و حکیم بودنش ھمان  اھدخو می آنچه که خدا
نظر  ستمگران عذاب درد آور در به ظالمین و و سازد میخواست شامل رحمت اش 

 گرفته شده است.
متمادی تداوم پیدا کرد خلفای ھای  سال آغاز یافت وÓ خالفت بنی امیه از معاویه

اندیشد، ملِت  مدبری بودند نه چنان است که شیعه می مردان مسلمان وبنی امیه 
سفاک معرفی کند نخیر  شیعه ھمواره کوشیده است که خلفای بنی امیه را خائن و

اھل سنت ، اینطور نیست، ھر انسان خوبی خرابی دارد جز انبیاء احدی معصوم نیست
پلید  امیه، تفّکر منحوس و باید بدانند که کال سیاه نشان دادن سیمای خلفای بنی

 تشیعی است.
ق وھا سنینفِت ایران برخی  آری گاه گاھی صدای ُرباِب گاُز و شعور و  فاقد ی متملِّ

د، اینک این ھمان مالی است که از آور می ایمانی را به رقص فاقد شخصیت دینی و
و در صومعه به خواست باداران ایرانی ریش تکان  شود میگاز تغذیه  دود و بوی نفت و

 ، حیف بدین ریش نیرنگی، افسوس بدین حرص حیوانی.دھد می

 Õاز نظر پیامبر Óشخصیت معاویه
أنه قال  Ìعن النبي  Ìعن عبد الرمحن بن أيب عمرية وكان من أصحاب رسول اهللا 

 .١»ا� اجعله هادياً مهدياً واْهِد به« ملعاوية:
به  یاب بگردان و راه ه را ھدایتگر، ویمعاو یبار الھ یا :فرماید میپیامبر اسالم 

 وسیلهء او ھدایت کن.

امَ النَّبِيُّ   الَتْ نَ انَ قَ لْحَ امٍ بِنْتِ مِ رَ تِهِ أُمِّ حَ الَ نْ خَ الِكٍ عَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ نِّي ثُمَّ  Ìعَ يبًا مِ رِ ا قَ مً وْ يَ

: كَ قَالَ كَ حَ ا أَضْ لْتُ مَ مُ فَقُ تَبَسَّ ظَ يَ تَيْقَ َْحَر « اسْ َّ يَْرَكبُوَن َهَذا ابلْ يِت ُعرُِضوا يلَعَ مَّ
ُ
نَاٌس ِمْن أ

ُ
أ

 َ ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهْم فََداَع ل
َ
َ أ ِة قَالَْت فَاْدُع ا�َّ رِسَّ

َ
ْخرَضَ اَكلُْملُوِك ىلَعَ األ

َ
َها ُ�مَّ نَاَم اثلَّاِ�يََة األ

َجاَ�َها ِمثْلََها َ�َقالَِت 
َ
ْن َ�َْعلَِ� ِمنُْهْم َ�َقاَل  :َ�َفَعَل ِمثْلََها َ�َقالَْت ِمثَْل قَْولَِها فَأ

َ
َ أ نِْت  :اْدُع ا�َّ

َ
أ

َل َما  وَّ
َ
اِمِت اَغِزً�ا أ ِلَ� فََخرََجْت َمَع َزوِْجَها ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ وَّ

َ
َْحَر ِمَن األ َرِ�َب الُْمْسِلُموَن ابلْ
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كَ  َ�ْت إيَِلَْها َدابٌَّة ِلرَتْ َم َ�ُقرِّ
ْ
أ لُوا الشَّ فُوا ِمْن َغْزوِِهْم قَافِِلَ� َ�َ�َ ا انرَْصَ بََها َمَع ُمَعاِو�ََة فَلَمَّ

َ�تَْها َ�َماتَْت   .١»فرََصَ

بیدار استراحت نمود  آمد و نزد منÕ : پیامبریدوگ میÈ ام حرام خالهء انس
خندید علت تبسم را جوایا شدم، فرمود: لشکری از امتم را برایم نشان داده  می شد و

ند، ام حرام درخواست رو می شد که چون پادشاھان برتخت سواراند درین بحر به جھاد
ھمواره استراحت نمود، بیدار شد باز  باشم، دعا کرد وھا  آننمود که دعا کن که من از 

 :بگونهء اول التماس نمود، پیامبر فرمود و ام حرام را یاد آورشد مانند ھمان سخن اول
به سرلشکری È خود عباده بن صامت تو در لشکر نخست ھستی، ام حرام با شوھر

 ھا لشکر کشی نمودند، در بازگشت ار اول از طریق بحر بوسیلهء کشتیبرای بÓ معاویه
 جان داد. و شود افتید ام حرام خواست شترخود را سوار

سفیان فرماندھی آن را بدوش داشت طوری که در حدیث  لشکری که معاویه بن ابی
ھـ) برای فتح قبرس براه ٢٨یا  ٢٧سال (Ó قبل ذکر گردید در زمان عثمان بن عفان

اسالم  کرد بدین وسیله پیشین گوئی پیامبر از راه بحر عبورÓ انداخته شد معاویه
 تحقق یافت.

 و دھد میرا نشان È معاویه بن ابی سفیان شایستگی اینجا احادیث فضیلت و
 درحدیث قبلی برایش دعای ھدایت ستاید و پیامبر بزرگ اسالم لشکر معاویه را می

درخت کینه سبزشده است Ó نسبت به معاویهشان  ، ولی این ھای که در قلبدکن می
ھمان  ؟ الجرم این فرھنگ بنی امیه زدائیاند آوردهھای ضد معاویه را از کجا  این حرف

 از گاز و »درخت کینه«اینک درین روزھا  غیر انسانی تشّیعی است و تفکر غیراخالقی و
مواد کیمیای این  برخی از مّالھای حریِص سّنی نما کود و نوشد و نفت ایران آب می

 درخت اند.
: به میان آمدن معاویه کمر اسالم را شکست، معلوم نیست که یدوگ می سید قطب

چگونه کمرشکنی؟ نفوذ  :فت کهگ می چگونه برداشتی دارد، کاش اسالم این آقا از
 آذربایجان و افریقا؟ گسترش اسالم در اروپا؟ فتوحات پیھم در ماوراء النھر و اسالم در

 یزید بنÓ ھند و.... کدام کمر شکنی؟ با کمال تأسف راجع به فرزند رشید معاویه
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شخصیتی سید  د، این حرف اخیر بیکر میخواھرش زنا  او با مادر و :که گوید میمعاویه 
 ؟ این روند تعبیردکن می مادرش زنا با باÓ آیا فرزند معاویه دھد میقطب را نشان 

متعّفن تشّیع است که در دھان سید قطب افتاده است روایاتی  ھمان طمعهء گندیده و
است یک  ھا شیعه بافتهء اخته وـفرزند وی یزید است ھمه س که در مذمت معاویه و
 روایت آن صحت ندارد.

 یزید بن معاویه
شراب  ھای گوئیتا ببنیم که این بیھوده  اندازیم نظرکوتاھی به یزید بن معاویه می

 تا چه حد صحت دارد: ،این آن قتل و زنا و نوشی و
، قدری گوشتین، سخی، بردبار، یزید بن معاویه مرد زیبا، دراز، دارای سر بزرگ

گاھی الزم راجع به حکومتداری  و یتمدبر با فصیح، شاعر، دلیر،  با اخالق و داشت،آ
 .١خوش برخورد بود

 »کذابابو ِمخَنف «ند ک یم یار را به ما معرفکاهیجانی، سمرد کیخ یتار
ھای  اب تاریخ، این چھرهء شیعی افسانهکّذ  سیاھرو و سیاھکار و ابومخنف مرد

اصلی ابومخنف لوط بن  ءچھرهیم تا رو می دروغین ساخت نخست به سراغ محّدثین
 کنند: یحیی أزدی را برای مان افشا

 است، اعتبار بی ، ساقط ودکن می از مجھولین روایت نقل«: یدوگ می عالمه ذھبی
، ابوحاتم حدیث اش را متروک گفته است، نددا می ثقه یحیی بن معین ابومخنف را غیر

 .٢»دکن می معرفیداستان نویس ضعیف  را یک تاریخ نگار و دارقطنی او
سوخته شده است تاریخ تشیع را  شیعهء محترق و«: یدوگ می عدیابن ابن 

 .»٣نویسد می
از ابوحاتم راجع به ابوِمخَنف دریافت نمودم دستش را « :یدوگ می د آجرییابو عب

(یعنی اینقدر زیر پا افتاده است که ارزش  ؟شود میاو پرسان  آیا از :گفت تکان داد و
 .١را ندارد)پرسان کردن 
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 .٢»کلبی ھمگی کّذابین اند أبوصالح، أبو مخنف و«: یدوگ می ابن جوزی
 .٣عمرو بن شمراست مریم و ابومخنف بدتر از ابو :که یدوگ می یحیی بن معین

م تا بدانیم که این دو چه کن می ابومریم رسیدگی اینک به وضع عمرو بن شمرو
: که عمروبن شمر کجرو یدوگ می جوزجانی است؟ھا  آنکسانی اند که ابومخنف بدتر از

: ابن شمر شیعه است اصحاب پیامبر یدوگ می کذاب (بی نھایت دروغگو) ابن حبان
 ، امام بخاریدکن می موضوعات را از راویان ثقه نقل دروغ و و دھد میاسالم را دشنام 

شیعه حدیث  : عمرو بنفع روافض ویدوگ می : منکرالحدیث است، سلیمانییدوگ می
: یدوگ می د، علی بن مدینیبو یرافض ثقه و ریم غیأبو مر :یدوگ می ساخت، ابن حجر می

 دھم می: من شھادت یدوگ می ، ابوداوددساخت وضاع بو از رؤس شیعه بود حدیث می
ابوعبیده در حلقهء درس حدیث  :که یدوگ می دروغگو بود، احمد ابن حنبل که کّذاب و

 را متروک الحدیث ، نسائی اوخواھیم نمیبه آواز بلند صدا میزد که ما ابن مریم را 
 .٤»اندخو می

 که ابن شمر و که ابومخنف اکذب الناس است چرا رسیم میپس به این نتیجه 
بدترین  اکذب الناس و است ناگزیرھا  آن ابومخنف بدتر از کّذاب اند و ابومریم ھردو

 .دباش می دروغگو
بد بین سلف است  د ونگار میابوِمْخَنف تاریخ سلف صالحین را « :گوید یم یابن عد

سوخته شده و  ، او یک شیعی محترق ودھد میواقعات نا شایسته را به سلف نسبت 
که حتا ذکرش شایسته  دکن می تشیع است، چیزھای ناپسندی را نقل تاریخ نگار

 .٦ابومخنف بمثابهء ھیچ است تیروا. ٥»نیست
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وقد أورد ابن عساكر أحاديث يف ذم يزيد بن معاوية كلها «قال عامد الدين ابن كثري: 

 .١»موضوعة ال يصح شئ منها، وأجود ما ورد ما ذكرناه عىل ضعف أسانيده وانقطاع بعضه

معاویه آورده  مذمت یزید و ابن عساکر احادیثی را در«: یدوگ می عالمه ابن کثیر
خود ساخته اند، ھیچ یک از آن روایات صحیح  است، ولی درکل روایاِت دروغ، موضوع و

 .»انقطاع اند دچار ضعف وھا  آننیست، تمامی 

 بد نام سازی یزید بن معاویه تالش لجوجانهء ابوِمخَنف در
چسان یزید بن  چه و نمازی و زنا و بی شراب نوشی و روایاتی که از بدکرداری و

شیعهء غالی  ھمگی ساختهء ھمین شخص ابومخنف کذاب و دکن می معاویه صحبت
است آیا این دیانت خواھد بود که بنا بر اتھام یک شخص کذاب یکتن از فرزندان 

البته سه آوازهء تکان دھندهء  دھیم؟مورد اتھام قرار  اصحاب رسول را به تیر ببندیم و
 .شود مینسبت داده به یزید بن معاویه  ھا است و که سر زبان تاریخی ھست

o شھادت حسین Ó 
o  واقعهء حره . 
o به آتش زدن کعبه. 

 را نه کافر یزیدÓ م، حسینکن می پاسخ این سه آوازه را طور اختصار مطرح
روایتی برای مان بیاورد  کی، ھرکس با سند درست اگر از حسین نه فاسق و اندخو می

ا ھای خود ر این نوشتهیا فسق یزید تصریح کرده باشد من ھمه  که حسین به کفر و
به خصوص مانند آن روایات دروغینی  و ھای که تشیع سوزانم، ولی نه مانند روایت می

آورده است روایاتی را که محسنی آنجا ذکر نموده است  »تبلیغ عاشورا«که محسنی در 
کتب نوشته شده  ، ھمه آنچه دردباش می اطالعی وی از علم حدیث دلیل روشن بر بی

ضرب یضرب  انند وخو می د، محسنی مانند اطفالی که صرف بھائیباش نمی است صحیح
 درین سرزمین قحط الرجال ھم چون اطفال مکررا مشھور ،این مردکنند می را تکرار

یرد از مسند گ می کتاب معتبر اھل سنت آمده است نام که این روایت در :یدوگ می
اطالع ازین که نه ھمه روایات مسند احمد  بی ....احمد، از الصواعق المحرقهء ھیثمی، و

نه صواعق ھیثمی کتاب حدیث است، امام احمد در مسند خود التزام  صحت دارد و
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نکرده است که روایات صحیحه جمع کند، کتبی که التزام به آوردن روایات صحیح 
ند مانند، صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان، شو میبه نام صحاح یاد  اند نموده

فقط به صحت روایات دو  مستدرک حاکم، صحیح بخاری صحیح مسلم، اما اھل سنت
 ١٠٠%صحیح مسلم، متباقی نتوانستند که  صحیح بخاری و کتاب اتفاق نظر دارند:

صحیح حتا موضوع ھم  متباقی کتب صحاح احادیث غیر پابند شرایط خود باشند، در
 اند کردهحدیث صحیح را التزام ن روایت روایت شده است چه رسد به آن کتبی که اصالً 

 ولی محسنی به فکر نھج البالغه افتاده است که ھر افسانهء و.... مانند مسند احمد و
ث است، روایت حدیث دروغ را سخن علی بنامد، نخیر اینجا باغ وحش نیست، علم حدی

 ھای محدثین آورده شود.باید به معیار
دست را یکی کردند به ) ھـ٤٣٦(سال  شریف مرتضی در شریف رضی و: دو برادر

نسبت دادند، درحالی که میان Ó بر علی تعاون یکدیگر نھج البالغه را نوشتند و
صد سال فاصله است چگونه ممکن است که یک انسان  این دو برادر چھار وÓ علی

صد سال قبل از وی گذشته است؟ علماء  بدون سند از مردی روایت کند که چھار
 دشنام ھای که نھج البالغه حمل و اثبات رسانیدند که این داوبه  نقدھا نوشته و

شده Ó باز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پاک نوشتهء خلیفهء پاک طینت و دکن می
 د.توان مین

ھا فرستادند، اخیرا با  حیله طلب کردند، نامه را شیعیای عراق با مکر وÓ حسین
 حسین را شھید ساختند. لشکر عبید الله بن زیاد ھم دست شدند و

گاھی پیدا کرد و درÓ حسین به خیانت شیعیان  کربال ھنگامی که از جریان آ
برد درخواست نمود که یزید بن معاویه پسرکاکای من است مرا بگذارید که بروم نزد  پی

 دست وی بیعت کنم؟ ولی شیعیان مکار این طعمه چرا از دست در پسرکاکایم و
چرا عملی  اند شدهبعد از سالھا انتظار، موفق به تطبیق آن دند؟ پالنی را که دا می

نسازند؟ نقشهء ابن سبای یھودی چرا جامهء عمل نپوشد؟ شبکهء ابن سبای یھودی 
 بعد از سالھا موفق شد که شکار دیگری داشته باشد و بود که عثمان را به قتل رساند، و

افکار یھودیت قربانی  تر سازد ھمین بود که قتل حسین برای گسترش امت را گیج
 مناسب بود.

گاھی نداشت، به قتل حسین حکم صادر نکرد، و به  یزید از جریان قتل حسین آ
وھگین ساخت، بعد از ینکه اطالع د را اندیزیÓ قتل حسین فتل آن رضایت نداشت، و
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شاھدین  ،را اکرام نمود، برابن زیاد لعنت فرستادÓ یافت، گریان کرد، خاندان حسین
زین العابدین در تمام این قضایا حضور داشت از یزید Ó صحنه که از جمله پسر حسین

از شیعه شکایت دارد نه از یزید، به Ó بن معاویه خوشحال است زینب خواھر حسین
کسانی که به  کسانی که قتل وی را طراحی کردند و وÓ ھر تقدیر ما قاتلین حسین

اریم، نفرت دھا  آنمشورهء قتل آن را دادند از ھمگـان کسانی که  قتل او راضی بودند و
بود از قاتلین عثمان ھم Ó برتر از قتل حسینÓ تل عثمانقولی باید از یاد نبریم که 

 سخت نفرت داریم.
ازین لحاظ  ھا بدین نظر اند که یزید غیر مستقیم در قتل حسین شریک است: برخی

ت صدور فرمانی با صراحت لھجه که در تحت سلطهء وی حسین بشھادت رسید و تح
د که از قتل حسین خود داری دا می نداشت، باید دستود ابن زیاد را از قتل حسین باز

، بعد از شود میشود، ولی این ھم قابل توجیه است که گاه انسان متوجه ھر سخن ن

گاھی یزید اگر من آنجا  »أما واهللا لو أين صاحبه لعفوت عنه رحم اهللا احلسني« :یدوگ می آ
ذشتم خداوند حسین را بیامرزد، این ھمه حرفھای است که گ می م از حسین دربود می

 .علم بحقيقة احلالأواهللا  ،کشاند قضاوت را به چالش می

 واقعهء حره
يقتلون الناس ويأخذون  قال هشام عن أيب خمنف........ وأباح مسلم املدينة ثالثاً 

ص  ٣ج  مم والملوک از طبری.تاریخ األ »األموال فأفزع ذلك من كان هبا من الصحابة
٣٥٧ . 

ینه مباح اعالم نمود، مردم را مسلم بن عقبه تا سه روز چور چپاول را در مد
اصحاب رسول که  زن عده اآ یدند حتبر می را به غارتھا  آندارای  اموال و کشتند و می

 در مدینه سکونت داشتند دھشت زده شدند.
خوانندهء محترم اگر متوجه سند شده باشید راوی ھمان ابو مخنف لوط بن یحیی 

 ازدی است.
: عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن زبیر برایم یدوگ می محمد بن سعد

لله بن مطیع بیان کرد، عطاف بن خالد از امیه بن محمد بن عبد ا :خبرداد او گفت
ھنگامی که لشکر یزید بن معاویه شورشیان مدینه را سرکوب کرد عبد الله بن مطیع 
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گاه شد نزد È خواست که شبانگاه از مدینه فرار کند، عبدالله بن عمر از جریان آ
خواھم که  نمی :اھی بروی؟ ابن مطیع گفتخو می عمو! کجا پسر :ابن مطیع رفت گفت

کنم، برایش گفت: پسر عمو! ازین عزم خود صرف نظر کن زیرا که از ھا اطاعت  ازین

ھرکس  »َمْن َماَت َوَال َ�يَْعَة َعلَيِْه َماَت َميْتََة َجاِهِليَّةٍ « فت:گ می ام که رسول خدا شنیده
 .١در حالی بمیرد که بیعت نکرده باشد به مرگ جاھلیت ھالک شده است

ابومخنف را ترک کنیم واقعهء حره ازین قرار روایت  اگر«: یدوگ می ابوجعفر طبری
عبد الله بن حنظله غسیل مالئکه سفری بسوی شام داشت بعد از بازگشت  است:

مسلم بن عقبه را بغرض  یزید بن معاویه ،واست که از مردم برای خود بیعت بگیردخ
سرکوبی این شورش سوی مدینه گسیل نمود، بعد از یک درگیری البته تعدادی در 

کشته شدگان جنگ بیشتر بود، ھمواره مسلم بن عقبه  ق افتیدند که تعدادشان ازخند
یزید ) ماماگان(اظھار نمود که شما اخوال  وارد مدینه شد مردم را به بیعت فراخواند و

 .»ھستید مردم بیعت کردند
حامله شدن زنان ھمه  چپاول و روایات سه روز حالل قرار دادن مدینه چور و

از نزد خود برای بدنام ساختن یزید  و یدوگ می ابومخنف است که الزما دروغساختهء 
 متعّصب است. ، چرا نکند؟ شیعهء غالی ودکن می روایات را جعل

 خبرنگار دومین: واقدی
ھا را به رنگ و آب تاب خاص  غوواقدی کسی است چون ابو مخنف این نوع در

یم تا شخصیت واقدی را رو میتعدیل  و امامان جرح د، بازھم به سراغ محدثین ونگار می
 مان معرفی کنند: برای

ابن  نسائی، ابوحاتم، علی بن مدینی و امام شافعی واقدی را کّذاب و امام احمد و
 »الضعفاء«، امام نسائی در کتاب خود ندکن می را وّضاع حدیث معرفی راھویه او

ساختند،  پیامبر اسالم دروغ میدروغ شھرت دارند که بر  کذب و در چھار نفر: یدگو می
نست، دا می امام احمد واقدی را کذاب :که یدوگ می امام بخاری...... واقدی در مدینه و

 :یندوگ می ابوحاتم لیس بشئ است، ابوداود و ضعیف ناچیز و :یدوگ می ابن معین

                                                           
 .144ص  5طبقات بن سعد ج  -١
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دیث واقدی را تمامی ائمهء ح :یدوگ می ساخت، کوثری واقدی از نزد خود حدیث می
 .١اند دروغگو گفته و بکّذا

قاعدهء مسلم است که جرح مفسر مقدم بر تعدیل است اگر تعدادی محدودی 
 فاقد اعتبار است.شان  تعدیل اند نمودهواقدی را تعدیل 

آیا یزید بن معاویه  دھد میکسیکه به پیامبر اسالم دروغ را نسبت  یدکن می چه فکر
 ھا و م که به گفتهء واقدیکن می عده افرادی ؟ من آفرین به دیانت آندکن می را مراعات
 .دھند میتشنیع قرار  ھا کسی را مورد طعن و ابومخنف

برخی بدین نظر اند ھنگامی که یزید از پیروزی مسلم بن « :یدوگ می عالمه ابن کثیر
عقبه در مدینه اطالع بدست آورد بیش از حد خوش حال شد، درحالی که لشکر مسلم 

) خو شحالی او قابل توجیه است: :یدوگ می (ابن کثیر مدینه نکرد، رویهء خوبی با اھل
اھل مدینه از اطاعت امام سرکشی نمودند، کسی دیگری  نست ودا می یزید خود را امام

 نمود، و حالت باید امام شورش را سرکوب میرا بحیث امیر گماشتند، درچنین 
تا که وحدت مسلمانان ازھم نپاشد، یزید نعمان بن  خواند می شورشیان را به اطاعت فرا

را فرستاد تا قناعت شورشیان را فراھم سازد در غیر آن صورت تھدید بزرگی  Èبشیر
(اگر ما به منابع شرعی و مفاھم فقھی برگردیم عملکرد یزید را  خواھد شد،شان  متوجه

گاری با شرع در تضاد با شریعت اسالمی پیدا نخواھیم کرد برعکس روش وی ساز

إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن « :فرماید میشریف دارد) چرا نه؟ پیامبر اسالم 
 .٢»يفرق أمر هذه األمة و� مجيع، فارض�وه بالسيف اكئنا من اكن

متحد است ولی  آشوب دارید، در وقتی که امت یکدست و فرا راه خود شرور و
اتحاد امت را برھم زنند، میان  بشکنند واھند این صف واحد را خو می محدود افرادی

صف واحد رخنه ایجاد کنند (پس شما نبینید که او چه کسی است) ھر شخصی که 
 .٣»باشد به شمیشیر سرش را از تن جدا کنید

                                                           
بیھقی، سلسلهء  33/ 31تھذیب التھذیب، الضعفاء والمتروکین از نسائی، مقاالت کوثری ص  -١

 .146ص  2احادیث ضعیفه وموضوعه ..... ج 
 صحیح مسلم باب االمارة.  -٢
 .235ص  8البدایة والنھایة ج  -٣



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٥٨

 

ی علیه خالفت را سرکوب ھا شورشاستناد به این حدیث یزید حق داشت که  در
درست نبود،  برداشت یزید بجا و :کهیند وگ می کند، معلوم است که برخی شیعه زدگان

نخیر این برداشت یزید نیست بلکه قانونی است که خدای بزرگ بوسیلهء پیامبرش آن 
تنھا نیست اینک نظریات مشابه اصحاب ھایش  را اعالم نمود، باز یزید در تصمیم گیری

 شنویم: پیامبر اسالم را درین راستا می

معاوية مجع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما عن نافع قال: ملا خلع الناس يزيد بن 

إن الغادر «يقول:  Ìبعد فإنا بايعنا هذا الرجل عىل بيع اهللا ورسوله، وإين سمعت رسول اهللا 

�ن من أعظم الغدر إال أن ي�ون ينصب هل لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن، و
 .١»ورسوهل ثم ينكث بيعته رشاك باهللا، أن يبايع رجل رجال ىلع بيع اهللاإل

ھنگامی که مردم مدینه از اطاعت یزید بن معاویه سرکشی کردند عبد الله بن 
 خانوادهء خود را جمع کرد بعد حمد ثنا چنین ابراز نمود: اھل و فرزندان وÈ عمر

 ام که و رسول در دست این مرد بیعت کرده ایم، من از پیامبر شینده ما به حکم خدا
د که این بیرق ردگ می اعالن شود میبرای خائن روز قیامت بیرق نصب  فت:گ می

غدر جز شرک این است که یک انسان طبق  خیانت فالنی است، بزرگترین خیانت و
 با شخصی بیعت کند بعدا آن را بشکند،  و رسول حکم خدا

 احدی از خاندان من نباید بیعت خود را از یزید بشکند ھیچ یک از شما درین گیر و
 سازم. دار اسراف نکند، درغیر آن من با او ارتباط خود را قطع می

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا مصعب الزبريي، ثنا ابن أيب حازم، عن هشام، عن زيد 

بن أسلم، عن أبيه، أن ابن عمر دخل وهو معه عىل ابن مطيع، فلام دخل عليه قال: مرحبا 

 Ìحدثك حديثا سمعته من رسول اهللا إنام جئتك ألبأيب عبد الرمحن ضعوا له وسادة، فقال: 

من طاعة فإنه يأيت يوم القيامة ال حجة هل، ومن مات مفارق اجلماعة  من نزع يدا« يقول:

 .٢»فإنه يموت موتة جاهلية
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مورد احترام ابن مطیع قرار  نزد عبد الله بن مطیع رفتÈ عبد الله بن عمر
ام که حدیثی را از  همن بخاطری آمد :گرفت، برایش بالشت خواست، ابن عمر گفت

اطاعت نکند،  ھرکس از امیر« برسانم: رسول مکرم اسالم فرمود:ام برایت  هدیپیامبر شن
کسی در حال  ، وشود میحجت نزد خداوند حاضر  روز قیامت بدون ھیچ نوع دلیل و

 »شده است مرگ او مرگ جاھلیت است میرد که از جماعت جدا می
این صحابی پرآوزهء È اگر یزید ابن معاویه مرد آنچنانی است پس ابن عمر 

به اطاعت وی اصرار دارد؟  و دکن می خدا چرا اینقدر با کلمات زیبا یزید را تقدیررسول 
عبد  دارد که به ھیچ صورت مرتبه در جایگاھی قرار عبد الله بن عمر از لحاظ درجه و

 .رسند ه بن مطیع به آن جایگاه نمیالله بن حنظله و عبد الل

 Óه پسر علیینظریهء محمد بن حنف
محمد بن  بعد از بازگشت از نزد یزید بن معاویه خواستند که ھیئت اعزامی مدینه

(از اصحاب خردسال است ابن Ó حنفیه را با خود ھمنظر بسازند، عبد الله بن مطیع
پیامبر را دیده بود) با جمعی از دوستانش نزد محمد بن حنفیه رفت،  یدوگ می حجر

کرد، ابن مطیع  فیه انکاروی صحبت کردند ولی ابن حن راجع به مخلوع ساختند یزید با
 ید.نما می، از حکم قرآن سرکشی دکن می نوشد، نماز را ترک یزید شراب می :گفت

ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حرضته وأقمت عنده فرأيته مواظبا « :ابن حنفیه گفت

 .»عىل الصالة متحريا للخري يسأل عن الفقه مالزما للسنة
چنین چیزھای را از وی ندیده ام، پیش او من  درست نیست و یدوگ می آنچه شما

گرفت  کارھای نکو سھم می نزدش اقامت گزیدم یزید را پابند نماز یافتم، در ام رفته
 پابندی داشت. با سنت مالزمت و د، وفقه بو ھمیشه در تالش علم و

گفتند: برخورد وی با تو ریا کاری بیش نبوده است، ابن حنفیه گفت: یزید نزد من 
ھا چرا  از شما کاری کند آیا از من ھراس داشت تا به چنین فروتنی تن دھد؟ و چرا ریا

د؟ اگر این سخنان شما کر مینترسید که از روی ریاکاری با شما ھم چنین رفتاری 
اید شھادت دروغ  یک جرم وی ھستید، اگر چیزی ندیدهراست باشد پس شما ھم شر
م که با این نیدا می او ندیدیم ولی گرچه چیزی بدی از :علیه کسی حرام است، گفتند

اینطور شھادت قابل پذیرش نیست، خداوند  :جرایم آلوده است، ابن حنفیه گفت
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ِ ﴿ :فرماید می من ھیچ گونه ھمکاری  ]٨٦زخرف: ال[ ﴾٨٦َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ َمن َشِهَد ب
پس ما آمده ھستیم که اھی که امیر باشی خو می شاید تو :ندارم، برایش گفتند با شما

خواھم درجنگ تابع  به تو بیعت کنیم، گفت: جنگ به ھیچ عنوانی درست نیست، نمی
تو ھمراه با پدر خود علیه معاویه جنگیدی، گفت: کسی را مانند  :باشم یا متبوع، گفتند

پسرانت را اجازه بده با  :پدرم بیاورید که درھمکاری با او علیه مخالفش بجنگم، گفتند
ما درجنگ اشتراک کنند گفت: اگر برایشان اجازهء جنگ را دادم بمثابهء این است که 

پس مردم را به جنگ تشویق کن، گفت: سبحان الله مردم  :ام، گفتند من خود جنگیده
کنم، این چگونه  نه آن کار را می آن رضایت ندارم ورا به چیزی تشویق کنم که خود به 

پس ما از تو نفرت داریم، گفت: من  :خواھی در متعلق بندگان خدا است؟ گفتند خیر
خواھم که رضایت مخلوق را در نتیجهء خشم خالق  نمی دھم میبه خدا ترسی دعوت 

 .١بدست بیاورم، بعد ازین گفتگو به قصد مکه مدینه را ترک گفت
 ھـ)٥٢ھـ) یا (٥٠(ا ی) ھـ٤٩درسال (ه ک ین شخصینخست: دیفرما یم/ ریثکابن 

درھمان سال بحیث امیرحج  طنطنیه لشکر کشی کرد یزید بن معاویه بود وقس یبسو
 .٢ادای حج نمود

أول جيش من أميت يغزون « ، يقول:Ìسمعت النبي ا هنأ عمري، فحدثتنا أم حرام: قال:

أنت فيهم، ثم قال  :يا رسول اهللا أنا فيهم؟ قال: قلت :قالت أم حرام» ابلحر قد أوجبوا
أنا فيهم يا رسول  :، فقلت»أول جيش من أميت يغزون مدينة قيرص مغفور هلم« :Ìانليب 

 .٣»ال:«اهللا؟ قال
 بحر به جھاد فرمود: نخستین لشکریانی از امت من که در Õپیامبر اسالم

ھستم؟ پیامبر ھا  آنگفت: من از  áام حرام ،اند کردهند جنت را برخود واجب رو می
دوم پیامبر فرمود: نخستین لشکری که از امتیانم بسوی  ھستی، بارھا  آنفرمود: تو از 

گفتم  :یدوگ می ام حرام اند شدهبخشیده  ندکن می شھر قیصر (قسطنطنیه) لشکر کشی
 لشکر اول ھستی. نخیر، تو در :پیامبر فرمود ؟ھستمھا  آنکه من از 
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به  اندخو می بخشیده آن را مغفور و دومین که پیامبر رکلش د:یفرما یم/ ریثکابن 
لشکراول سال  سرکردگی یزید بن معاویه بسوی قسطنطنیه لشکرکشید ام حرام در

 رفتند داعی اجل را لبیک گفت.  به سرکردگی معاویه که بسوی قبرس می ھـ)٢٦(
ان بن عفان لشکرکشید عھد عثم ھـ) در٢٧سال( درقبرس  یه بسوکه است یمعاو

معاویه یزید بود ام  قبرس وفات کرد، فرمانده لشکر دومین پسر بود درھا  آنحرام با  ام
معاویه داعی اجل را  لشکر سال قبل در٢٧حرام زمان لشکر دومین را درک نکرد بلکه 

 ھای نبوت این بزرگترین نشانه قبرس است، در áلبیک گفت، فعال قبر ام حرام
 .١دباش می

که خود  زیرا دباش می پسر وی حدیث بیانگر منقبت معاویه واین « :یدوگ می مھلب
به  :یدوگ می ابن حجر .٢»پسرش سرلشکر جھاد قسطنطنیه او سر لشکر بحر بود و

 .٣بود اتفاق ھمگانی سرلشکر درین غزوه یزید

 به آتش زدن کعبه
 Èلشکر حصین بن نمیر مکه را به محاصره کشاند حامیان عبد الله بن زبیر

مرج شعله به پوش کعبه تماس  برای استفاده از روشنی شعله افروختند درین ھرج و
خانهء خدا منجنیق کوب شد  کرد کعبه آتش گرفت، اینکه کعبه به منجنیق بسته شد و

این کاری است که کافر ھم جرأت آن را ندارد چه رسد به اینکه مسلمان چنین جرمی 
تهء ھمان ابومخنف کّذاب است، آری من از را ارتکاب کند، روایت منجنیق ھم ساخ

 کنم ولی نفس کعبه چرا ھدف قرار گیرد جنگ میان لشکر حملهء منجنیقی انکار نمی
 لشکر حصین بن نمیر در اطراف مکه درگرفت نه داخل کعبه. وÈ عبد الله بن زبیر

ھای  مبالغه :اھم بگویم کهخو می ھدف من اینجا دفاع از شخص یزید نیست بلکه
از حد در منفی نشان دادن یزید از طرف شیعیان صورت گرفته است، ویزید نه  بیش

یاگناھی از وی سرزده است ھیچ کس جز انبیاء از  نه معصوم، اگر خطا و پیامبر بود و
مستند وجود ندارد که یزید را زناکار، شراب  گناه پاک نیستند، ولی ھیچ دلیل صحیح و
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 مستند، از وی ستایش عکس دالئل صحیح وفاسق نشان دھد بر نماز و خوار، بی
 اند نمودهعلمای بزرگ اسالم برخورد حقدء  یطوری که ذکر نمودیم، برخی حت دکن می

برای ادعای  بزرگی که دارد بجای اینکه با آن جاللت و/ بگونهء مثال عالمه ذھبی
زند،  به سبک ناقدین حرف می تازد و بمورد بر یزید می بی خود سندی بیاورد بیجا و

دادن سند  قرار برداشت من این است که تبلیغات ضد یزیدی چنان قوی بوده که مدار
ھم رفته است، ابن حجر و....... به ھمین منوال رفتار / یاد عالمه ذھبی از یحت

 ستاید گاه درو پنج گیر مانده است گاه می در میان شش و/ ، ابن کثیراند نموده
، باید از یاد نبریم که اولین مؤرخ طبری است دیگران در مجموع از وی نقل دکن می

ی طبری درین مورد ابو مخنف کّذاب است ھمین یک حرف ھا گفتهاساس  و اند نموده
، اگر ابومخنف کّذاب را از سر راه شود میاست که به عبارات مختلف باربار تکرار 

با فاسق،  اھدخو می ش نیست، اصال تشیعی مؤرخین پوقانهء بیھا گفتهکل  برداریم در
زناکار و.... قرار دادن یزید اصحاب پیامبر را مطعون قرار دھد، گویا اگر اصحاب پیامبر 

معاویه چرا پسر فاسق خود را به  خالفت چنین فاسق را پذیرفتند؟ و ند چرابود میپاک 
 سند و بی ھای چرا این حرف :یموگ می صفت خلیفهء مسلمانان انتخاب نمود؟ ما

یند: تنھا وگ می مجروح را بپذیریم؟ شما از آیت الله ھای شیعیان بارھا شنیده اید که
حسین بود که مھر سکوت را شکست، علیه استبداد قیام کرد، دیگران جرأت شورش 

دند، نخیر! این تفکر کر میجنایت وی را تحمل  علیه یزید را نداشتند ھمه جرم و
شناسیم چنین نبودند، عبد الله بن عمر مرد  که ما میشّیعی است آن اصحابی را ت

 علیه او حرف نزند، ما فسق کسی را تحمل کند و بزدل نبود که ظلم ستم و جبون و
سند دین  اھدخو می اھند، تشّیعخو می ھای خود چهم که شیعه با این سر صدانیدا می

الزم ساقط شوند، دین ھمه از اعتبار  سنت و را مجروح قرار دھد، تا که قرآن و
فریب شیعیان عراق را خورد، اگرحسین فریب Ó قیام نکرده بود حسینÓ حسین

کربالء آماده شد که در دست یزید بیعت کند؟ اگر یزید از دید  نخورده بود پس چرا در
د، دا می برای بیعت آمادگی نشانÓ نباید حسین بود میشرابی  زانی و حسین فاسق و

بدین فکر بود که در  د که بود ھم، وکر میخود را از یزید باالتر تصور Ó آری حسین
 حسینی خروج آن را علیه خلیفه توجیه تر ھستم، ھمین تفکر تنظیم خالفت من موفق

یا.... بود چرا  یا کفری و قیام حسین علیه یک نظام استبدادی و ، اگردکن می
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أیید را بدست نیاورد، اصحاب درین اقدام خود از طرف اصحاب پیامبر مھر تÓ حسین
از خداوند  :برایش گفتند کهھا  آنبرخی  یعدد سر راه حسین ایستاد شدند حتمت

برای حسین گفتم از خدا  :یدوگ می بترس علیه خلیفه شورشی را براه نیانداز، جابر
بد دارد،  یزید مانند دیگر پادشاھان اعمال نیک و .١میان امت اختالف نیانداز بترس در
یرد، ما وکیل اعمال دیگران نیستیم توقف برایمان بھتر گ می ھرکس حساب خداوند از

 ھای اند که برای یک مسلمان خاموش بودن را تلقینھا ھمه چیز این خواھد بود،
 . دکن می
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 ها یامو

معاویه بن ھا پیھم خالفت نمودند نخستین خلیفهء اموی  اموی چھارده تن از
 مروان بن محمد بن مروان بن حکم بود.ھا  آنآخرین  و Èسفیان أبی

 ها در گسترش اسالم نقش اموی
ھا فرھنگ جھاد را زنده نگاه داشتند اسالم را تا حد ممکن گسترش دادند،  اموی

عھد اموی قابل ستایش است، حدود خالفت اسالمی از  نظیر اسالم در گسترش بی
از جنوب تا بالد نوبه  تا بحر اطلس از شمال تا قسطنطنیه وشرق تا چین از غرب 

 اموی درگسترش اسالم سھم فعال داشتند. توسعه یافت، جوانان دلیر

 مدنیت تمدن و عصر اموی عصر
روند  لغت عربی در عھد اموی به اوج شھرت رسید، جایگاه خود را در دفاتر و

 صاص یافت.تعربی اخ فرھنگ به لسان حکومتداری تثبیت کرد، تدوین علم و
کردند،  عھد اموی تبارز نویسندگان در گردید و مطبوعات آغاز نویسندگی و

 ھای گوناگون نویسندگان بخصوص خود را داشت، مثال: دیوان واردات و بخش
عھد  عساکر، دیوان قضاء و...... عبد الحمید از نویسندگان نامور صادرات، دیوان اردو و

سمت ویژه برخوردار بودند، معاش  جامعه از در ند، وشد میامویست، نویسندگان تقدیر 
 .شد میھا بلند برایشان پرداخته  خیلی

گارد مخصوص حفاظتی برای پاسداری از مقر فرماندھی خالفت اسالمی ایجاد 
 گردید، انگیزهء تشکیل گارد ھمان ارادهء شوم خوارج بود که تصمیم گرفتند تا سه

بن  عمرو سفیان و کنند، علی بن أبی طالب، معاویه بن أبی شخصیت بارز اسالم را ترور
 ترور علی بن أبی طالب موفق شدند. درÔ العاص
، محکمهء شد میتقوا گماشته با دادستانی اشخاص پارسا و سمت ھای قضاء و در

مشابه به محکمهء استیناف ایجاد گردید، اجرآت مھم این محکمه بررسی آن 
ھای بود که محاکم ابتدائی توان تنفیذ آن را نداشتند، یا مدعی نسبت به عدالت  دوسیه

گردید، عموما محکمهء استیناف تحت ریاست  مرافعه طلب می بود میقاضی مشکوک 
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گردید، عبد الملک بن مروان اولین  دایر میھا  آننایب  خلیفه یا والی یا معاونین و
 د.کر میھای طرفین دعوا را بررسی  خلیفهء بود که خود دوسیه

نمود تا حدیث نبوی  عمر بن عبد العزیر نخستین خلیفهء که رسما فرمان صادر
اموی شاھد این  آبادان دست باالی داشتند، قصور دور ھا در اعمار و تدوین شود. اموی

 زأردن، جامع اموی در دمشق انجنیران دور اموی ا َعْمَره در حقیقت است، مانند: قصرِ 
دیوارھای قشنگ، نقشهء حمامات، رنگ  اند گرفته جامع دمشق کار مھارت خاصی در

 تاب شکوه این عمارت بزرگ را چند برابر ساخته است. آب و ریزی و
ھای تأسیس مدارس ابتدائی، اعمار رصد فرھنگی و ایجاد مراکز تحقیقاتی ادبی و

خطوِط نامه رسانی ستاره شناسی طوری که در دمشق رصدگاه ساخته شد،  فلکی و
ھای سریع السیر در عھد معاویه تنظیم گردید، توجه به نظام اقتصادی،  توسط اسب

ھای سرسام آور، نظارت از مال  کنترول قیمت اسعار مراقبت از آزاد وجلوگیری از بازار 
 خیر قوانین قضاء برنامه ریزی گردید.باأل أوقاف، محبس و

ر به نیازھای آن روز تقسیمات ویژه عسکری ساخته شد، نظ قوانین نظامی و
ھای جنگی بحری، ھمین  ان جھادی صورت گرفت، اختراع کشتیدرخصوص اسب

که به فرماندھی فرزند رشید اش یزید بن معاویه  بودÓ ی جنگی معاویهھا کشتی
محاصره کشاند چیزی نمانده بود که قسطیطنیه  قسطنطنیه را برای مدت طوالنی در

مالیات خالفت، تھیهء  روز فتح شود، تشکیل کمیسیون نظارت ازاستنبول ام آن روز و
وسایل بغرض رشد زراعت و ازدیاد محصوالت کشاورزی، احیائی اراضی اموات، حفر 

یزید را در دمشق حفر نمود تا  ایجاد بندھا، یزید خود یک مھندس وارد بود نھر نھرھا و
 ھنوز بنام نھر یزید شھرت دارد.

 تفکر وھا  آنامثال آن چیزھای اند که در دور امویان تحقق یافت روند کاری  ھا و این
یرد، جز گ می ، تشّیع ھمه این ابتکارات شایسته را نادیدهدھد میرا نشان شان  خبرگی

جز اینکه بگویند: ھای آب برحسین قطع شد  یاحسین یاحسین چیزی بیاد ندارند و
وش خپسران دختر  برای گفتن ندارند، و وای طفل شیرخوار به گلوله بسته شد چیزی

ند با شو میوفون ظاھر میکرپشت  محافل عزا داری در خوش نما در ھا مقبول و وخیلی
 ھا را به سبک مخصوص زمزمه با نازوادای دخترانه سرود آواز بیش از حد دلکش و

الله ھای  یةچنان جذاب است که آھا  آنقامت خوش نمای  ، فریاد دلربا وندکن می
 د.انداز می عظمی را بیاد صیغه
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 صیغه –متعه 
معین به عقد  نکاح موقت، زن موقتی، زن غیر دائمی، زنی که برای مدت محدود و

  .ازدواج مرد درآید

 حدیث شناخت متعه در

أال �ستخيص؟ فنهانا  :، وليس نلا يشء، فقلناÌكنا نغزو مع رسول اهللا « قال عبد اهللا:

 .١»أجل ىلإكح املرأة باثلوب يف رواية مسلم نلا أن ننعن ذلك، ثم رخص 

ھای جھادی با پیامبر بودیم راجع به یکی از سفر : دریدوگ می Èعبد الله بن عمر
منع کرد ولی نکاح موقت را Õ خصی کردن از رسول کریم اجازه خواستیم پیغمبر

 اجازه داد.عوض لباس  در
نماید، که ھمان نکاح مؤّقت با پرداخت  ث برایمان متعه را درست تعریف میحدی

 حرام اعالم شد. بعدا این نوع نکاح ممنوع و دباش می عوض
ھا حالل قرار  ما اطالعی در دست نداریم که پیامبر متعه را در خانه :یدوگ می حازمی

 ت.رفگ می ھای جھادی این مأمول صورته باشد، فقط در سفرداد
 د: ردگ می ذیل بیان نکاح موقت که درنزد تشیع عبارت است از  تعریف متعه

 .٢معلوم تا مدت معلوم پیوند با زنی با مھر یعنیغه یص

 متعه از دید خمینی
 .٣یردگ می قبول عقد صورت لفظ ایجاب و ھمان عروسی چند روزه که با دو

سنت تا فالن روز یا  ئی من با تو طبق کتاب ووگ می عقد متعه این است که با زن
گرفت میراث  تو داد و م، اما میان من وکن می اینقدر پول صیغه چند سال در عوض

ترین شخص با وی خواھی  تو مستحق نیست اگر زن رضایت نشان داد او زن تو ھست و
 .٤بود

                                                           
 باب نکاح المتعة. -مسلم کتاب النکاح -بخاري کتاب النکاح باب ما یکره من التبتل والخصاء -١
 . 86لوال نھي عمر ص  -٢
تحریر الوسیلة، تألف اإلمام الخمیني، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الخمیني، مطبعة مؤسسة تنظیم  -٣

 .734/ 2إیران  -قم  1مطبعة مؤسسة العروج ط -ونشر آثار الخمیني 
 4ھـ ط329أبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني المتوفی سنة  -ألفروع في الکافي  - -٤

، 2/190، تھذیب األحکام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 2/44دار التعارف  -ھـ 1401 -
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یرد، گ می نه اعالن صورت یست که نه شاھد دارد ومتعه عقد« :یدوگ می طوسی
گاھی حتا  پنھانی بدون شاھد و (سازش پشت پرده و  .١»چند نفر)بدون آ

 فتوای تشیع راجع به جواز متعه
 .٢متعه در شریعت امر مباح است گوید: یم یطوس

 ننددا می اسالمی ائمه اھل بیت متعه را ازدواج شرعی و« :یدوگ می عبد الله غریقی
 خداوند این نکاح را مشروع ساخت اینک در تشریع خداوند نه نسخی صورت گرفته و

 .٣»نه ھم حکم لغو گردیده است

 نوارپاسخ از بحاراأل پرسش و
) راجع به عاریت گرفتن /(جعفرصادق ÷از ابو عبدالله :یدوگ می حسن عطار .١

 شرطی در اگر :مشکلی ندارد، گفتم اگر فرزندی پیدا شود؟ گفت :فرج پرسیدم گفت
 نوار.فرزند از مالک کنیز است. بحاراأل میان نباشد

این مرد شیعه  زمان جاھیلت چیست؟ ونکاح استبضاع  پس فرق میان این نکاح و
متعلق او نباید بد گمان  است در/ با قوچ مستعار چه فرق دارد؟ این اتھام به جعفر

 شویم.

 نکاح استبضاع
نکاح مشروع امروزی، نکاح  چھارگونه نکاح در زمان جاھلیت وجود داشت،

 ، نکاح رھط، نکاح بغایا:عاستبضا

                                                                                                                                              
، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل 3/150اإلستبصار أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

ھـ ، تحقیق: مؤسسة آل 1104الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفی سنة  -الشریعة 
 .466/ 14-ھـ 1412شعبان  -قم  -البیت إلحیاء التراث 

 .111، الشیعة والتصحیح، الصراع بین الشیعة والتشیع ص188/ 2التھذیب  -١
 .489للطوسي ص یةالنھا -٢
 -ھـ 1417 -6دمشق ط -مقوماته، عبد الله الغریقي ألمطبعة العلمیة  -مرحله  -التشیع نشوؤه  -٣

 .687م ص 1997
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o  ت رفگ می ولی دختر خواستگاری صورتنکاح مشروع ھمان نکاح شرعی که از
 قبول عروسی تکمیل بعدا در حضور شھود با اجرای ایجاب و شد میمھر پرداخته 

 صحیح است. نه ھم مشروع و ید، امروزیردگ می
o نمود شوھر برایش می که زن ماھواری خود را سپری مینکاح استبضاع: ھنگا 

خواھش شوھر عمل نا مشروع فت: بغرض آمیزش از فالنی دعوت کن؟ زن طبق گ می
زن تا نمایان شدن حمل، از ھمبستر شدن  د، شوھردا می جنسی را با مرد اجنبی انجام

که ھمسرش از ھمان اجنبی حمل  شد مید، ھرگاه متقین کر میبا ھمسرش خود داری 
نا مشروع را  د، اینگونه روابط جنسی وکر میاست ھمبستری خو می برداشته است، اگر

تغییر  دند (عموما اینگونه عمل به ھدف نسل گیری ودا می ت فرزند انجامبخاطر نجاب
د، کسی خواسته باشد نسل گوسفندان خود را بھتر ردگ می نژاد در حیوانات تطبیق

هء اصیل، جفت  ، دردکن می تالش قوچ خوبتر، سازد برای جفت سازی ماده آرزوی کرَّ
، گوسالهء بھتر نیاز به بّقهء خوبتر کند می نوند جستجو اسب ھای تندرو و مادیان را در

 نازد). دارد این است انجام متعهء که تشّیع به آن می
o  آمیخنتند، بعد از ند به آن زن میآمد مینکاح گروھی: کمتر از ده تن نزد زنی 

کس  است وخو می گروه را زن مذکور گذشت چند روز، مدت بارداری و وضع حمل و
 ند برایشانشد میحق نداشت که دعوت زن را نپذیرد، ھمگان نزد خانم حاضر 

د که با من چه کردید؟ اینک این فرزند از فالنی است، و طبق نیدا می فت: شماگ می
ت و حق نداشت رفگ می زاد به مرد تعلقبدین ترتیب نو شد میمیل زن فرزند نامگذاری 

 رد کند.که پیشنھاد زن را پیش نھاد زن را مست
o افراشتند و تعداد  نکاح فاحشگی: زنانی بودند که پرچم بدکرداری را می

د، این قشر ویژه دا می انجامھا  آنچشمگیری از اشخاص عمل نا مشروع جنسی را به 
یا  شرط و بروی ھرکس باز بود ھیچ قید وشان  ند، دروازهشد مییاد » زنان فاحشه«بنام 

زائیدند گروه بد رفتار  اینگونه زنان بعد از آبستن میمی پابندی وجود نداشت، ھنگا
ت، اینک قیافه شناس رفگ می قیاف شناس دعوت صورت از دند ودا می تشکیل جلسه

 ساخت درین صورت ھم اجازهء انکار نبود.  ھا ثابت می یکی این بود که نسب از



 ٦٩  فهرست مطالب

 

رذایل را  نکاح نخست ھمه این نوع زشتیھا و پیامبر بزرگ اسالم فرستاده شد جز
 .١ممنوع اعالم نمود

متعلق  دریافت نمودم آیا جائز است که کسی در : از ابوجعفریدوگ می عبد الکریم .٢
ساختن روابط جنسی را بدھد؟ ابو جعفر گفت  کنیز خود به برادراش اجازه برقرار

 .٢ھرآنچه برای خودش حالل است برای برادرش نیز حالل است
آقا ھرود  برادر مذھبی است که با یک کنیز آقا وچگونه تفکری است؟ چگونه ن یا

ھمبستر شوند؟ والله إّن ھذا فی القیاس لبدیع، غریزهء جنسی تشّیع چنان اوج گرفته 
حرام را ندارند، امام  اند که استعداد تشخیص حالل و درین قاذورات آنقدر فرو رفته و

جزگسترش دادن  روع ومعصوم ھم چه امام جالبی! که جز حالل قرار دادن روابط نامش
م که اھل بیت رضوان الله نیدا می حیائی کاری از او ساخته نیست، با وضاحت بی

منزه اند بمثابهء برئ الذمه بودن گرگ از  ھای پلید چنان پاک و چنین مفکوره علیھم از
 ، ما با اشخاص درگیر نیستیم بلکه ھدف مان افشا سازی افکار است.÷خون یوسف

 یغه نزد شیعهفضیلت ص برتری و
رسي به إىل السمآء قالÌأن انليب  :÷عن أيب جعفر

ُ
 يا :حلق� جرب�ل فقال:، ملا أ

متك من النساء :�مد إن اهللا تبارك وتعاىل يقول
ُ
 .٣إ� قد غفرت للمتمتع� من أ

به معراج رفت، جبرئیل برایش Õ روایت شده است وقتی که محمد از امام باقر
 اند نموده: من آن دسته از امتیان تو که با زنان متعه یدوگ می ای محمد خداوند :گفت

 بخشیدم. 

ما من رجل متتع ثم اغتسل إال خلق اهللا من كل قطرة منه سبعني « :÷عن أيب عبداهللا

 .٤»ملكاً يستغفرون له إىل يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إىل أن تقوم الساعة

                                                           
ٍّ باب  –بخاری: کتاب النکاح  -١ يلِ احَ إِالَّ بِوَ الَ الَ نِكَ نْ قَ  ص  2ج بَاب مَ
 .327/  327/  326/  326ص  100بحار األنوار ج  -٢
 .595، لوال نھي عمر ص21/150وسائل الشیعة  -٣
 .21/150وسائل الشیعة  -٤
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قطره  متعه کند خداوند از ھراز امام جعفر چنین روایت شده است، ھر مردی که 
حق این  آفریند، این گروه از مالئک تا روز قیامت در آب غسل او ھفتاد مالیکه می

 فرستند.  لعنت می ندکن می حق کسانی که از متعه خود داری در شخص استغفار و

يستحبُّ للرجل أن يتزوج املتعة، وما أحبُّ للرجل منكم أن « قال: ÷عن أيب عبداهللا

 .١»من الدنيا حتى يتزوج ولو مرةخيرج 
پسندم  : تک تک مردان باید متعه کنند، من ھرگز مردی را نمییدوگ می امام جعفر

که از دنیا بدون متعه رحلت کند، اگر یک بار ھم باشد باید که این معمول را انجام 
 دھد.

ًة اك« :�نَّه قال Ìعن رسول اهللا  ومن تمتع ، ÷نت درجته كدرجة احلس�من تمتَّع مرَّ
ومن تمتع ثالث مرات، اكنت درجته كدرجة يلع بن  ÷مرت�، فدرجته كدرجة احلسن

 .٢»، ومن تمتع أر�ع مرات فدرجته كدرجيت÷أيب طالب
د وکسی رس می بار متعه نمود به درجهء حسینکیه ک یسک« :یدوگ می ÷پیامبر

متعه را انجام داد د، وکسی که سه بار عمل رس می که دو بار متعه کرد به درجهء حسن
د وشخصی که چھار بار عقد متعه بست به درجهء رس می به درجه علی بن أبی طالب

 .»درس می من
 .٣»من متتّع بامرأة مؤمنة كأنام زار الكعبة سبعني مرة«

گرفت بمثابهء این است که گویا  صیغه) –کسی که از یک زن مسلمان فایده (متعه 
 حج نموده باشد. ھفتاد بار

                                                           
 .21/150وسائل الشیعة  -١
 .356تفسیر منھج الصادقین، مال فتح الله الکاشاني ص  -٢
 .16ص عجالة حسنة -٣



 

 

 

 م متعهیتحر

ر شخصی که عقد زنا است، ھ حرام و د از یاد نبریم که متعه یک عقد نا مشروع،یبا
زنا در  گاه شریعت باید سنگسار شود، متأسفانه این عمل نا مشروع ومتعه نماید از دید

گ منحوس تشیع با فرھن جامعهء تشّیع شیوع گسترده دارد، این عمل نا مشروع که در
مزیت ویژه از جایگاه خاص برخودار است، پس شما تصور کنید که چند  ھا و آن برتری

این تفکر پلید میزان  ؟ واند شدهاز نطفهء حرام پیدا  درصد شیعیان حرام زاده ولد الزنا و
ذیل دالئل قانع کنندهء را تذکر  د؟ دربر می جوامع شیعه تا چه حد بلند زنا را در

 .درسان میکه حرمت متعه را به اثبات  دھیم می

ص رسول اهللا  عن أبيه قال: Óعن إياس بن سلمه عام أوطاس يف املتعة ثالثا ثم  Ìرخَّ

 .١هنى عنها
متعه در غزوه اوطاس تا سه روز اجازه یافت بعدا (طور ھمیش) از طرف پیامبر 

 ممنوع اعالم گردید.

باملتعة، فانطلقت أنا ورجل  Ì أذن رسول اهللا قال:عن الربيع بن سربة اجلهني، عن أبيه 

ردائي وقال صاحبي  ما تعطيني فقلت: إىل امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت:

ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إىل رداء صاحبي 

فيني فمكثت معها ثالثا، ثم إن أنت ورداؤك يك أعجبها وإذا نظرت إيل أعجبتها ثم قالت:

 .٢»من اكن عنده من هذه النساء الاليت يتمتع فليخل سبيلها«قال:  Ì رسول اهللا

: پیامبر متعه را اجازه داد من با یک مرد به ھدف متعه یدوگ میÓ سبرهء جھنی
عوض برایم چه  نزد زنی از قبیلهء بنی عامر رفتیم بعد از اظھار مطلب زن گفت در

تر  من کھنه چادر تر بود وادرھای خود را، چادر آن مرد جدیدھردو گفتیم: چ؟ دھید می

                                                           
/ 2في کتاب النکاح، باب بیان أن المتعة أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ، واستقر تحریمه  -مسلم -١

1022 )1405.( 
 ) وقال الشیخ األلباني: صحیح.3368( 26/ 6النسائي، کتاب النکاح باب تحریم المتعة  -٢
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ولی خودم جوان بودم، چادر رفیقم توجه زن را بخود جلب کرد ولی جوانی من او را 
، تا سه روز نزد وی ماندم متعاقبا زینمگ می چادرت را شگفته ساخت، پاسخ داد که تو و

خود زنی را به عنوان متعه نگاه داشته  اعالم نمود که ھر کس نزد÷ رسول کریم
 است از وی جدا شود.

حدثنا حممد بن خلف العسقالين، حدثنا الفريايب عن أبان بن أيب حازم عن أيب بكربن 

يل عمربن اخلطاب، خطب الناس فقال: قال: Èحفص عن ابن عمر  Ìإن رسول اهللا ملا وُ

أحدا يتمتع وهو ُ�صن إال رمجتُه باحلجارة ثم حرمها، واهللا ال أعلم  أذن نلا يف املتعة ثالثاً 
 .١لها بعد إذ حرمها بأر�عة �شهدون أن رسول اهللا أحإال أن يأت�

محدود زمانی فقط سه  برایÕ فرمود: پیامبر ضمن بیانهء ایراد نمود درÓ عمر
اش را تأبیدا اعالم نمود، اگر مطلع شوم که  روز متعه را جائز قرار داد، ھمواره حرمت

م مگر چھارگواه بیاورد کن می محصن (عروسی شده) متعه نموده است سنگارشمرد 
 که پیامبر بعد ازحرام قرار دادن متعه را جواز داده باشد.

محضر تجمع بزرگی از اصحاب  اش را بحیث خلیفهء مسلمانان در عمر سخنرانی
شت حتما حضور دا می پیامبر اسالم ایراد نمود، اگر آنجا کسی روایتی را از پیامبر بیاد

ساخت ولی اینطور نشد، این  عمر را متوجه اشتباھش می نمود و خلیفه عرضه می
اجماع اصحاب پیامبر دلیل  نامند و چنین استدالل را اھل علم اجماع صحابه می

مستحکمی است، استدالل آنچنانی را فقط برای سرکوب ساختن خصم لجوج آوردیم 
 نیست. ورنه در موجودیت نص نیازی به اجماع

يا أيها « فقال: Ì حدثني الربيع بن سربة اجلهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول اهللا

إ� قد كنت أذنت ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم ، انلاس
  .»القيامة فمن اكن عنده منهن يشء فليخل سبيله وال تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً 

                                                           
ماجه المتوفی سنة  سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن یزید القزویني ابن -رواه ابن ماجه  -١

لبنان في کتاب  -بیروت  -ھـ ، تحقیق وتعلیق از محمد فؤاد عبدالباقي، المکتبة العلمیة 273
 ).1963( 631/ 1النکاح باب النھي عن نکاح المتعة 
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حرام آن را  من متعه را اجازه داده بودم ولی تاروز قیامت خداوندپیامبر فرمود: 
وی چیزی را برگردانید زن  گردانید اگر زنی را بدین عنوان باخود دارید بدون اینکه از

 را رھا کیند.

إن ناسا أعمى اهللا قلوهبم كام أعمى  قام بمكة فقال: عروة بن الزبري، أن عبداهللا ابن الزبري

إنك جللف جاف، فلعمري لقد كانت  باملتعة يعرض برجل فناداه فقال:أبصارهم، يفتون 

فجرب بنفسك،  فقال له ابن الزبري: )Ìاملتعة تفعل عىل عهد إمام املتقني (يريد رسول اهللا 

فأخرب� خادل بن املهاجر بن سيف  :فوا� لنئ فعلتها ألرمجنك بأحجارك قال ابن شهاب
جاءه رجل فاستفتاه يف املتعة، فأمره بها فقال هل ابن أيب اهللا أنه بينا هو جالس عند رجل 

مهال قال ما �؟ واهللا لقد فعلت يف عهد إمام املتق�، قال ابن أيب  :عمرة األنصاري
اكنت رخصة يف أول اإلسالم ملن اضطر إيلها اكمليتة وادلم وحلم اخل��رثم ها نإ :عمرة

 .١أح�م اهللا ادلين ون� عنها

عن متعة النساء زمن خيرب وعن حلوم احلمر  Ì ن� رسول اهللا« قال: Óعن عيل

 .٢»األهلية

ھستند کسانی که « مکه معظمه ضمن ایراد بیانه فرمود: در Èعبد الله بن زبیر
، ابن دھند میاست راجع به جواز متعه فتوای  دلھایشان بمثابهء چشمانشان کور

 فریاد زد که تو بلند شد وجایش  زد، ابن عباس از کنایه میÈ به ابن عباسÓ زبیر
بد زبان ھستی، بدون شک متعه در زمان امام متقین  گیر و مرد خشن، تندخو، سخت

جائز بود، ابن زبیر برایش گفت: پس متعه را درخود تجربه کن سوگند به ÷ پیامبر
 : دریدوگ می ابن شھاب »مکن می پروردگار جھانیان که با سنگھای خودت سنگسارت

شخصی از کسی راجع به متعه پرسان نمود، سائل جواب Ó ابوعمره انصاریموجودیت 
فرمود: ساکت باش این چه فتوایست؟ متعه در ابتدای Ó مثبت دریافت نمود، ابوعمره

خود مرده برای مدت کوتاه جایز  خون و اسالم بھنگام نیاز شدید چون گوشت خوگ و
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 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٧٤

 

م دین ھمواره خداوند از متعه قرار داده شد آن ھم رخصت بیش نبود بعد از استحکا
حرمت خر اھلی در غزوهء خیبر  روایت است که حرمت متعه وÓ نھی کرد، و از علی

 اعالم شد. 

گاهی از Èعبد الله بن عباس  نسخ نداشت آ
مهال يابن عباس، إنك « يلني يف متعة النساء فقال: Èأنه سمع ابن عباس Óعن عيل

 .١»ن� عنها يوم خيرب، وعن حلوم احلمر األ�سية Ìرجل تائه؛ فإن رسول اهللا 

از نرمش ابن عباس در باب متعه اطالع یافت برایش گفت، آرام باش ای ابن Ó علی
از گوشت خرھای اھلی  آشفته ھستی، پیامبر در خیبر از متعه و عباس! تو مرد حیران و

 منع نمود.

 مجوز متعه اِت محرم وین روایق بیتطب
گاه  نمایند، گاه حالل و حرمت شیوهء متصادم را می روایات حل ودرنگاه سرسری 

/ حرام ولی این چین نیست اینک تفاھم روایات را از امام اھل سنت عالمه نووی
 شنویم. می

بار صورت گرفته است، قبل از  اباحت ھردو دو تحریم و«: فرماید می/ عالمه نووی
تأکید صورت گرفت، بعدا در غزوه فتح خیبر متعه مباح بود درین غزوه به حرمت آن 

اخیرا حرمت تأبیدی آن اعالم گردید،  اجازه داده شد و دباش می که ھمان سال اوطاس
 .٢»فرا راه تکرار ھیج مانعی وجود ندارد

 نستدا می ناچاری را مجّوز متعه ابن عباس اضطرار و
نعتَ  قلت البن عباس: قال:/ عن سعيد بن جبري  وبام أفتيت؟ وقد هلْ تدري ما صَ

إنا هللا وإنا اليه  :Èسارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعرآء؟.......... فقال ابن عباس
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 ٧٥  فهرست مطالب

 

هذا أردت، وال أحللتُ إأل مثل ما احلَّ اهللاُ سبحانهُ وتعاىل  راجعون، واهللا ما هبذا أفتيت، وال

م وحلم اخلنزير، وما حيلُّ للمضطَّر، وما هي إأل مِ وحلمِ اخلنزير من امليتتةِ والدَّ  .١كامليتتةِ والدَّ

دانی که چه  یا می: برای ابن عباس عرض کردم که آیدوگ می/ سعید بن جبیر
شعرا  جھان بردند و یھا نارهکترا به  یھا فتوا اروانکفتوا دادی؟ چگونه  کردی؟ و

 ، من نهليه راجعونإنا إنا هللا وإگفت: È ن فتوا شعرھا سرودند، ابن عباسیراجع به ا
نه ھدف من چنین چیزی بود، جواز متعه بمثابهء حالل بودن،  ام و چنین فتوای داده

 حال اضطرار است. خون در و گوشت خوگ، خودمرده

 فتوای حل متعه قیاس بیش نیست
 : ابن عباس متعه را، به کسی که نیاز شدید به طعام پیدایدوگ می/ خطابی

علمای اصول قیاس  (به تعبیر قیاس نموده است، اینطور قیاس درست نیست، دکن می
مقیس علیه علت مشترکه وجود ندارد) بدن به طعام  مع الفارق است میان مقیس و

اینجا فقط غلبهء شھوت  د وردگ می صورت عدم تغذیه نفس ھالک نیاز شدید دارد در
یا غلبهء آن را به  که صبرکند و دتوان میاست، جلو گیری ازشھوت ممکن است، انسان 

 .٢دباش نمی نماز دفع کند پس ضرورت شھوت مانند ضرورت طعام روزه و
 بجا باشد، مجتھد گاه دچار اشتباه ضروری نیست که تمامی قیاس مجتھد درست و

 غیر صحابی برتری ندارد. د، در باب اجتھاد صحابی ازردگ می

 رجوع ابن عباس ثابت است
 .٣ابن عباس از فتوای خود رجوع نموده است یشھاب زھر ابن حیتصرظر به ن

صحت دارد، بناء برحرمت È رجوع ابن عباس« :یدوگ می برھان الدین مرغینانی
 .٤»متعه اجماع منعقد گریده است
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 رسوای  متعه ننگ و
که دختر من با  دتوان میمحضر مردم گفته  اگر متعه بخش از دین است آیا پدر در

رسوای چرا؟ ولی پدر  فالن مرد متعه نموده است؟ نخیر ابدا، اگر دین است این ننگ و
 که فالن پسر، داماد من است، با دخترم عروسی نموده است. یدوگ می به افتخار

 لواطت نزد شیعه جائز است
أسائلك عن إن رجالً من مواليك أمرين أن  :÷قلت للرضا « عن صفوان بن حييى قال:

الرجل يأيت امرأته يف دبرها؟  وما هي؟ قلت: مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال:

 .١»له ذلك قال:

پا سخ  اھدخو می یکتن از پیروانت«گفتم: ÷ گوید: که به رضا یم ییحیصفوان بن 
جرأت سؤال کردن را ندارد اینک برای  شرم مسئلهء را دریابد ولی از شدت حیا و

گماشته است. رضا گفت چه مسئلهء؟ گفتم: آیا لواطت با زن درست است؟  پرسش مرا
 .»امام رضا فرمود: آری مشکلی ندارد

 ملعون است یلوط د اسالم لواطت حرام وید از
 .٢»ملعون من أىت امرأة يف دبرها« قال صىل اهللا تعاىل عليه وسلم:

دور از رحمت  ملعون و ھرکسی که با زن لواطت کند«: یدوگ می پیامبر اکرم
 .»داوند استـخ
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 هیتق

مشروع قرار داده است، اگر  ه رایتقدر برخی موارد تحت شرایط خاص عت یشر
 یا درصورت عدم پذیرش تھدید به مرگ و مسلمانی بسوی کفر فرا خوانده شود و

خود به رخصت عمل چنین صورت اجازه دارد که برای نجات  شکنجهء شدید گردد در
 .دکن می ظاھرامر کفر را بپذیرد، سبک قرآنی مورد ذکر شده را تأیید نموده در

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ �َّ َ�تَِّخِذ ﴿
َ
َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ أ

ِ ِمَن  ن َ�تَُّقواْ ِمۡنهُ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ رُُ�ُم ِ� َ�ۡ ُ ۡم ُ�َقٮٰٗةۗ َوُ�َحّذِ ِ �َ�  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ  ﴾٢٨ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ

 .]٢٨عمران:  آل[
ھر کس  افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست انتخاب کنند و«

چنین کند ھیج رابطهء با خدا ندارد مگر این که به نوعی از حذر کردن، شر آنان را دفع 
باز گشت شما بسوی  ساند وتر مینموده از ایشان بپرھیزید خداوند شما را از خود 

 . »خداست
فریب بازی، در جای  ولی تقیه نزد شیعه مفھوم دیگری دارد یعنی دروغ گفتن و

تقیه تشریح شده است اینک در ذیل تقیهء که در مذھب شیعه  دیگری این کتاب ھم
 د.ردگ میجواز دارد تشریح 

 عه فقط از اهل سنت استیتقیه نزد ش
تشیع در  تقیه نزد شیعه مفھوم جداگانه دارد، تقیهء شیعیان مرادف دروغ است، و

 .دکن می عموم موارد برای قبوالندن اھداف خود با اھل اسنت از تقیه استفاده
پنھان  پوشانیدن اعتقاد، و : تقیه عبارت است از کتمان حق ویدوگ می دیخ مفیش

 .١کاری از اھل سنت
 .١دباش می دین پدران من امام باقر روایت است که تقیه دین من و از
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 .٢ھا سنیتظاھر مخالف آن از ترس  پنھان نمودن حق و ه:یتق گوید: یم یتستر
باید ھا  آنفساد  بغرض خود داری از شر و ھا سنی: فقط درحضور یدوگ می تبریزی

در جای که سنی ترا نبیند تقیه درست نیست، جائز نیست  تقیه نمود ولی در خانه و
از چشم سنی  که آنجا نماز بخوانی زیرا ھا سنیکه در خانه به بھانهء تقیه به روش 

 .٣پنھان ھستی
کسیکه با : در پشت سنی نماز نخوانی، ھم چنان پشت یدوگ می یطوس

عمر وعثمان  دوستی دارد ولی از دشمن او (یعنی ابوبکر و ÷امیرالمؤمنین علی
 .٤آری اگر عدم تبریه بغرض تقیه باشد باکی ندارد رددا نمی و....) برائتش را اعالم

 د که تنھا از اھل سنت باید تقیه شود، جز اھل سنت تقیه بارسان میاکثریت روایات 
 .٥ددیگران اصال مفھومی ندار

علت این ه شود به ید تقیھا با یتنھا از سنگفت که توان  می شرع ئلدال یدر روشن
ز تقیه تنھا در باب عبادات وارد شده است و متمسک به عبادات  که دالئل یقینی مجوِّ

 .٦گیرد نمیتقیه صورت  ندکن می از کسانی که بر شیعیان ستم اند بناًء از کفار و ھا سنی
جنازه بروی به ھیچ صورت جواز ندارد آری طور تقیه جائز  نماز غسل دادن سنی و

 .٧است

 نمودند میتقیه  ها سنیدر غیاب  یأئمه حت
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: مسئلهء را ابوجعفر پرسان نمودم پاسخ داد، مرد دیگری عین مسئله یدوگ می زراره
را دریافت نمود مخالف آنچه را که به من گفته برای آن شخص گفت: اتفاقا مرد سوم 

مرد  پرسش را مطرح کرد ولی پاسخ امام مخالف آن پاسخی بود که به من وھم عین 
! دوتن از ن رفتند گفتم، ای فرزند رسول خدادومین داده بود، بعد ازین که دو مرد بیرو

شما بھتر  ای زراره ھمین برای ما و :شیعیانت را اینطور جواب دادی !؟ گفت پیروان و
 گفتم: که شما با شیعیانتان ھمین طور رفتار عفرخواھد بود، باری به ابو عبد الله ج

ھا  آن، حتی دو تن از دھند میبخاطر شما جان ھایشان را ھا  آنکه  حالی ید درکن می
 .١، ابوعبد الله مانند پدرش امام باقرجواب دادکنند مینیک جواب را دریافت 

آیه از امام پرسان : نزد ابوعبد الله بودم سه تن در بارهء یک یدوگ می موسی بن اشیم
 .٢دکن می نمودند امام سه جواب مختلف را ارایه کرد، من دانستم که امام تقیه

امام باقر راجع به مسئلهء دریافت نمودم پاسخ داد درسال  : ازیدوگ می عمر ریاح
دوم عین مسئله را پرسان کردم پاسخ امام برخالف پاسخی بود که در سال قبلی برایم 

این پاسخ تو مخالف آن جوابی است که در سال  :برایش گفتم که ارایه نموده بود،
 .٣دردگ می گاه جواب ما طور تقیه ارایه گاه :گذشته برایم دادی؟ برایم گفت

 سازد میخوئی تقیه را فرا سنی 
است نه بلکه ھرگاه خطری را از ھر ظالم  ھا سنیء واجبه تنھا از هیه تقک ینکر نکف

 .٤تقیه جائز استستمگر حس نمودی آنجا  و
شیعه بدین نظر است که ھر آن که امامت دوازده امام را قبول ندارد تماما کافر اند 

، ندکن می از ھمین جاست که جز شیعهء دوازده امامی علی التمام مسلمانان را تکفیر
 .دباش می تقیه ھم کافر دانستن سائر مسلمانان وباعث

                                                           
 .5/ 1الحدائق الناضرة،  65/ 1الکافي،  -١
، 2/241بحار األنوار، للمجلسي،  330االختصاص،  1/7الحدائق الناضرة،  1/265الکافي،  -٢

23/185 ،47 /50. 
، 154الکشي، ، رجال 178/ 69، 37/33، بحاراألنوار، از مجلسي، 60فرق الشیعة، از نوبختي،  -٣

 .464/  3تھذیب المقال في تنقیح کتاب رجال النجاشي، از محمد علی األبطحي، 
 .296/ 4کتاب الطھارة، ازخوئي،  -٤
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ای محمد  :گفت ر فرود آمد وروایت است که جبرئیل نزد پیامب÷ از صادق
زمین را  و ھمه مخلوقی که در آن است آفریدم، : من ھفت آسمان ویدوگ می خداوند

مقام مخلوقی را نیافریدم، اگر یکی از بندگانم از آغاز  برتر از رکن و ھم چنین، و
 سال درین مقام روز را ٩٥٠زمین تا نھایت.... یا به انداز عمر نوح  وھا  ناآفرینش آسم
نیاز من را  عظمت با عجز و شب را به نماز بگذراند و درین دو مقام با به عبادت و

پیامبر  ٧٢به میزان عمل  یا ھا عمل بیاورد و قیامت به انداز کوه عبادت کند.....یا روز
ھا کند که گردنش قطع شود یا شب روز عبادت کند،  نکوئی بیاورد یا چنان سجده

 خرود با این ھمه باآلسال مادام الحیات به حج بر ھر وتمامی مال خود را صدقه کند 
حالی بامن مالقات کند که به امامت علی ایمان نداشته باشد آن شخص از اھل  در

 .١مانداز می دوزخ او را در ایمان نیست و
با خدا و رسولش جنگ  من خالفت را از علی ستانید کافر است و س که بعد ازکھر

 .٢به علی شکی داشته باشد کافر استکرده است ھرکس که راجع 
آخرین  علی وھا  آنمن دوازده امام خواھد آمد نخستین  از : بعدیدگو می پیامبر

 .١ندباش می مؤمنھا  آنباورمندان  این امامان کافر و ایشان صاحب زمان است، منکر

                                                           
بحاراألنوار، از مجلسي،  396،  290،  260،  190أمالي الصدوق،  2/18،  436،  372/ 1الکافي،  -١

2/30  ،7/160  ،176  ،13/339  ،23/221  ،286  ،294 ، 25/111  ،113  ،26/349  ،
27/167  ،168  ،171  ،172  ،173  ،192  ،36/216  ،223  ،245  ،262  ،302  ،314  ،315 

 ،37/62  ،42/143  ،46/179  ،47/357  ،68/333  ،72/133  ،73/121  ،78/225  ،99/229 
،  91،  90اسن، المح 197،  189ثواب األعمال،  422،  253،  131،  104،  72أمالي الطوسي، 

،  4/353،  261،  2/225نور الثقلین،  16/76،  1/123وسائل الشیعة، از حرعاملي،  286،  224
 396،  1/279البرھان،  119،  117،  105منتخب األثر،  1/286العیاشي،  42أمالي المفید،  534

الکشي،  95وسي، غیبة الط 34عیون األخبار،  146کمال الدین،  12مقتضب األثر،  161،  3/40، 
إثبات الھداة،  2/522،  315،  106،  1/98تأویل اآلیات،  226الروضة،  49کنزجامع الفوائد،  248

 .70غیبة النعماني،  2/178، 1/137
، الصراط المستقیم، از علي بن یونس  23الطرائف في معرفة مذاھب الطوائف، از ابن طاووس  -٢

،  184، اإلمام علي بن ابي طالب (ع)، از ھمداني  346وزي ، کتاب األربعین، از ماح 48/ 2عامل، 
، غایة المرام،  209، إحقاق الحق، از نورالله تستري  79، مشارق أنوارالیقین، ازرجب البرسي  260

 .279/ 17،  331/ 7،  333/ 4، شرح إحقاق الحق، از مرعشي،  228/ 1ازھاشم البحراني، 
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ماند که بت را عبادت نموده  را قبول ندارد شخصی را می یه امامت علک یسک
 .٢است
ظر دارند که ھرکس با علی جنگیده است خارج از ایمان، کافر، عه اتفاق نیش

حد تواتر درین  : روایات تایدوگ می عَلم ھدی ھمیشه در آتش است، و مستحق لعنت و
 .٣دباش می تر از آفتاب یم: که کفر چنین اشخاص روشنوگ می باب رسیده اند، من

 .٤النار اند یمخلد ف اسالم خارج واز  افر وکاھل سنت ظر به روایات متواتره ن
کسی که از  و دکن می رسولش انکار میان کسی که از الله و« :یدوگ می حسن شریف

چه فرقی وجود دارد؟ حاال که ھردو از اصول دین اند....... شاید  ندکن می ائمه انکار
در تضاد  شبھهء وجود داشته باشد که سنی مسلمان است، چنین نظریه خیال فاسد و

تا أبد  را کفار و ھا سنیبا روایت متواتره قرار دارد، سخن عَلم الھدی به جاست که 
 ھا سنینجاست  ، از روایات مشھور بوضاحت کفر، ناصبی بودن ونددا می دوزخی
ناصبی بودن  ،علمای متأخرین بویژه شیخ شھید دوم ، جماعت بزرگی ازشود میدانسته 

 ھرکس که جبت و :یدوگ می را تصریح نموده است، شیخ شھید ھا سنیپلید بودن  و
نه؟ مقدم  ناصبی است، چرا نددا می÷ ) برتر از علیÈعمر طاغوت را (ابوبکر و

ساختند فرومایه را برکسی که مراتب کمال را پیموده است و برتری دادن کسی که در 
به  قرار دارد و عظمت جھال قرار دارد برکسی که در اوج جالل و خردان و ردیف بی

باهللا من غلو هذا  أعوذ( ٥»شود میپنداشته  ھای دست یافته است که خدا چنان بلندی

 ).الرجل

                                                                                                                                              
، الصراط  347/ 28، وسائل الشیعة، ازحرعاملي،  259صدوق کمال الدین وتمام النعمة، از  -١

، اإلمام علي بن أبي طالب (ع)،  245/ 36، بحاراألنوار، از مجلسي،  127/ 2المستقیم، از عاملي، 
، معجم رجال  325/ 1، سماءالمقال في علم الرجال، ازأبوالھدی الکلباسي،  186از ھمداني 

، موسوعة المصطفی والعترة  253في علم الرجال، از سبحاني ، کلیات  88/ 21الحدیث از خوئي، 
 .61، معارج الیقین في أصول الدین، از محمدسبزواري  394/ 8(ع)، از شاکري، 

، جامع أحادیث الشیعة، از  54/390،  27/181،  24/123بحاراألنوار، از مجلسي،  105البصائر،  -٢
 .448/  1بروجردي، 

 .30، الجمل، از مفید،  151/ 4دج أوائل المقاالت از مفی -٣
 .104/ 4من ال یحضره الفقیه، از صدوق،  -177/  5الحدائق الناضرة، از یوسف بحراني،  -٤
 .177/ 5،  406/ 3الحدائق الناضرة، از یوسف بحراني،  -٥



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ٨٢

 

ائمهء معصومین (یعنی ایمان داشتن بدین  و بدون والیت علی« گوید: یم ینیخم
بس) ایمان حاصل  که بعد از پیامبر مستحق خالفت فقط ھمین دوازده امام اند و

به رسول جز اعتقاد والیت قبول نیست....... اعتقاد  بلکه ایمان به الله و شود مین
ایمان به پیامبر  شرط قبولیت ایمان به الله و والیت به اھل بیت شرط قبولیت اعمال و

 .١»است
فتوای صحیح راجع به تمامی کسانی که شیعه نیستند این است « :یدوگ می ئیخو

کافراند ھا  آنم ولی درحقیقت ھمگی نیدا می مسلمان که در دنیا ایشان را طاھر و
 .٢»نامیم کافر اخروی می اینک آنان را مسلمان دنیای و

جنازهء سنی اشتراک نمودی برایش دعا  اگر طور تقیه در« :یدوگ می دیخ مفیش
 .٣»نکن بلکه در نماز بروی لعنت بفرست

جایز نیست نماز  سنی کافر است غسل کافر« :یدوگ می طوسی در شرح کالم مفید
 .٤»خواندن بر سنی بمثابهء نماز خواندن ائمه بر منافقین (اھل سنت) است

 ھر تجاوز بر ھتک حرمت ایشان و و ھا سنیلعنت نمودن بر « وید:گ می ینیخم
 .٥»از ضروریات دین استھا  آنائمهء  لعنت بر وھا  آن

 اتھام و قذف و از ابوجعفر روایت شده است که جز شیعه ھمگان حرام زاده اند
 .٦جایز استھا  آنتھمت بستن بر 

که ھست منطقش دشنام و  تا شیعه از روزی که از نطفه سر بیرون آورد تا حال و
 ند ازتشیع با یھودیت فرھنگ مشترک دار ، در سنی ستیزیدباش می تکفیر اھل سنت

ایران  و نابود سازی مسلمانان فلسطین اسرائیل یاد نبری که در بیدادی و استبداد و
 دست مشترک دارند.

                                                           
 .510األربعون حدیثا،  -١
 .87/ 2کتاب الطھارة، از خوئي،  -٢
 .85المقنعة، از مفید،  -٣
،اإلمام علي بن أبي طالب (ع)، از أحمدرحماني ھمداني،  335/ 1ب األحکام، از طوسي، تھذی -٤

191. 
 .250/ 1المکاسب المحرمة، از خمیني،  -٥
 . 252/ 1المکاسب المحرمة، از خمیني  -٦
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ن آمنوا ر�نا يقلو�نا غّال ل� جتعل يف مان والين سبقونا باإلير�نا اغفرنلا وإلخواننا اذل
 وىلع �كرمم وىلع آهل امل�الكر األ� نا �مد انليبيوص� اهللا ىلع نب .ميإنّک رؤف رح

م  قلوُ�هم �والُممتََحنم ين �شهادة القرآن العظ�ن املغفور� املعزز�أصحابه الُمفخَّ
 .انلَّعيم جنات مان وأوئلک يفيباإل

 احترام با
 نویسنده





 

 

 

 األزهر معةفتوای علمای بزرگ جا

 آغاز »الشیعةفتاوی کبار علماء األزھر الشریف فی «ترجمهء تألیفی بنام  اینجا از
مدعی شد که این رساله بھترین توان  می د با توجه به محتویات ارزندهء که داردردگ می

 زمینهء ارایهء گرایش تشّیع است. اثر در
در ارتباط مذھب شیعه » أزھر«علمای بزرگ  نظریات ویژگی این اثر درین است که

 جمع آوری شده است.

 دوکتور، خشوعی خشوعی مقدمهء

زیر » األزھر در بارهء شیعه معةفتوای علمای بزرگ جا«رسالهء را که تحت عنوان 
از بارگاه خداوند أجر جزیل را خواھانم  اش کننده تنظیم نظر دارم برای گرد آورنده و

نه؟ در راستای حق شناسی وقت خود را  واقعًا کاوش وی قابل تقدیر است، چرا
جھد بیش از حد نموده است، این رساله در حقیقت در مرز اسالم  بمصرف رسانیده و

 ھمگان را اھم ما، نویسنده وخو می ، از خداونددھد میع از حریم اسالم پیره برای دفا
عملی  کردار خود اخالص داشته باشیم، از ریاء قولی و گفتار و توفیق عنایت کند تا در

 قادر است. در امان بمانیم خداوند مددگار و
ارند به رسالهء زیر نظر طایفهء را که بنام شیعه در أصول با أھل سنت مخالفت د

 معّرفی گرفته است، گرد آورندهء این رساله به مراجع أصلی شیعه مراجعه نموده و
نقل قول نموده ازین لحاظ  باشد می ھای که نزد ایشان از اعتبار ویژه برخور دار ازکتاب

ع صورت نگرفته است. ھیچ نوع جفای در  حق تشیُّ
کلینی » الکافی« دکن می بگونهء مثال یکی از مراجعی که نویسنده از آن نقل قول

سی است، اصول کافی نظر امام مھدی ھم  ھا امامیاشد اصول کافی نزد ب می کتاب مقدَّ
فصل «را بخود جلب نموده و مورد تأیید وی قرارگرفته است، مرجع دومین ھمان 

برخی مراجع جدید  اشد وب طبرسی می -» إثبات تحریف کتاب رب األرباب يالخطاب ف
از خمینی، دقیقًا عبارات این کتب را نقل نموده و  »حکومة اإلسالمیةال«دیگر مانند 

 بعد از بررسی به نحو عالمانه انتقاد نموده است.
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ع را از کتب أھل سنت أخذ ننموده است، شیعه  رسالهء زیر دست، نقد بر أصول تشیُّ
انتقاد  پس استفاده از تعبیر خصم برای پندارد میچون که اھل سنت را خصم خود 

ھم با امانت علمی در تضاد است، ویژگی  ھای رساله درین است که درین رساله علیه متَّ
األزھر جمع آوری شده است علمای که  معةفتوای علمای ثقه و با اعتماد جا نظریات و

گاھی دارند لع اند درھا  آنکتب  از و از اندیشهء شیعه آ  عین حال از وثوق دینی و مطَّ
ند، نقل قول از کبار علمای أزھر باعث گردیده است که باش می امانتداری ھم برخوردار

گروه  مجال برای کس باقی نماند که شیعه ستیزی را نظریهء یک مشط از اشخاص و
نقل  علمای برازندهء أزھر بخصوص بداند، درین رساله از مشایخ، مفتی، مجتھدین و

 قول شده است.
گمراه سازی جستجوگران  ازی وی که تقیه را وسیلهء دروغ پردھا گروهھستند 

پذیرش نوشتار  ، ازندکن می اند، پیھم از مطالب کتب معتبر خود انکار گردانیده
ص در رشتهء مکر و ند، چنین روِش مّکارانه وورز میإباء شان  امامان فریب  چسان تخصُّ

ھم بجا است، حقیقت ھا تعجب  ، در قبال چنین نیرنگسازد میخواننده را شگفت زده 
 دین و و شود میھای علمی تدریس  نوشته اند در حوزهھا  آنچه أئّمهء است که آن این

ھای زیر  این حرکت ھا و ولی این فریب کاری دکن می را اساس گذاریھا  آناعتقاد 
ر خواھد بود بگمان غالب اینگونه خم خم رفتن ھا عمر طوالنی  پوستین تا چه حد مؤثِّ

این وسیلهء  ، واند شدهخود افشا  ھا به نوبهء ن کاریبینیم که ھمه پنھا ندارد اینک می
نه در نزد علماء و  تخریب شده دیگر کارا نیست، نه در دادگاه خدای بزرگ و

 دانشمندان.
کار افتاده شوره زاِر دل ھمان قشری است  از آری جای بذر چنین فرھنگ پوچ و

گاھی ندارند و بی إطالع اند، وای ھا  آنکتب  ھای گوئیبیھوده  از که از أصول شیعه آ
گاه!، اشخاصی که در جھان بی ند بر می اطالعی بسر برحال این شکار شدگان نا آ

ع خواھند بود، سمت این افراد خیلی  ھا خطیر و نخستین طعمهء شکارچیان تشیُّ
ھای با  شکارشدگان اگر شخصیت دشوار است، مخصوصًا مدعوین وشان  استقامت کاری

ر نفوذ و ت ھولناکتر افراد مؤثِّ باب این نوع افراد  د، من درردگ می جامعه باشند وضعیَّ
 ،دھد میتشکیل ھا  آنباب  در ھا نگرانم، اساس نگرانی ام را تھدید آیت قرآن خیلی

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�َمۡن أ ُِضلَّ  ٱ�َّ َ بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� إِنَّ  ٱ�َّاَس َكِذٗبا ّ�ِ  ٱۡلَقوۡمَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ   ].١٤٤ :نعام[األ ﴾١٤٤ٱل�َّ
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کیست ستمگارتر از آن کس که به خدا دروغ بندد تا به جھل خود «ترجمه: 
 .»مردمان را گمراه کند البته خدا ستمکاران را ھدایت نخواھد کرد

گاه تالش علم است نه سھیم شدن در جنایت، باید تالش نماید تا خود  ،فریضهء نا آ
در عصر حاضر چندان دشوار نیست کتب در را به حق برساند، اینک پیگری حقیقت 

 :فرماید میدسترس قرار دارد، وسایل شناخت مذاھب بیش از حد است خداوند متعال 

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ٱۡلُفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ۡمعَ ٱلسَّ ِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿
ُ
ُ�ُّ أ

 ].٣٦: سراء[اإل ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
اطمینان نداری دنبال مکن (بی تحقیق درپی سخنی  ھرگز برآنچه علم و«ترجمه: 
 .»ھا ھمه مسؤل اند دل گوش و پیشگاه حکم خدا) چشم و مرو) که (در
خردمندش « نددا نمی نیست، انسان ھمه چیز را بار قضایا زیان ک قضیه ویندانستن 

فضل بھره مند  با این که از علم و –پیشوایان دین » ندانند ھر چه پرسی پاسخ گوید
دند با احساس اندک اشتباھی از ابراز نظر امتناع کر میاز فتوا خویشتن داری  –بودند 

در آستانهء مرگ ابراز پرافتخار جھان اسالم  یدند، امام مالک عالم پر آوازه وورز می
ام  ندامت نمود، آرزو کرد که کاش ضربهء ھر شّالق را در قبال پاسخی که ارایه نموده

دم، مالمت پذیری امامی کر میم ولی برای ھیچ پرسشی جواب ارایه نشد میمتحمل 
آن بزرگ مرد را  تدرعین حال شخصی و بیانگر تقوا و زھد وی /چون مالک بن انس

ن کار ساده نیست، ولی آنکه دامی که پانھادن درین نددا می مام مالک، ادھد میتبارز 
گاھی داشته باشد بر علم ندارد و صدر گلیم فتوا نشسته  بدون اینکه از حّل مسئله آ

 علمی قلندری خود را از دست بدھد و به ھیچ قیمت آماده نیست که با ابراز بی است، و
سازد، تظاھر دانائی با این نادانی جسارت  اش را لکه دار یا با کسر شوکت سیمای علمی

 . -العیاذ بالله  -که خداوند از وی غایب است  دکن می بر خدای بزرگ است، گمان
گاه سازی امت، نصیحت، بیان حق  ما از خود ادای مسؤلیت نموده وجیبهء ما که آ

 و دھیم میاین ھدف را برای عذر خواھی نزد خداوند متعال ادامه  دباش می راھنمائی و
عمل را خواھانیم،  از الله متعال برای ھمه آنانی که التزام دینی دارند خلوص در قول و

لشکر آن  آن اسالم بگرداند، حق و أھل آن را پیروز سازد، باطل و خداوند حاکمیت را از
درحال مسلمان بودن قبض روح شویم، با صالحین  رسوای گرداند و را گرفتار ذلت و

 اوند بدین ھمه قادر است، حسبی الله ونعم الوکیل.بپیوندیم، خد
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ِينَ وَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب  ٱۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف   ].١٠الحشر: [ ﴾١٠رَِّحيمٌ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

م، وىلع أزواجه أّمهات �الكر األّ�  نا �مد انليبيوص� اهللا وسلم و�ارک ىلع نب
وم ين، ومن تبعهم بإحسان إىل � الطاهر�بيته، وأصحابه الطيته، وآل ب�، وذر�املؤمن

 .�معهم حببنا هل، إنک أرحم الرامحن، وامجعنا يادل
 

 با احترام
 ، محمد خشوعیشوعیخ، خشوعی دوکتور

 .رئیس دانشکدهء اصول الدین استاد علوم حدیث و
 -قاھره  -األزھر الشریف  معةجا

 )ھـ ١٤٢٨/  لحجةذوا ١٧(
 )م ٢٠٠٧/ ١٢/  ٢٦مطابق (

 



 

 

 

 ، دوکتور عمر بن عبد العزیر قریشیبقلم استاد

 استاد عقیده در دانشکدهء دعوت اسالمیه
 ھر الشریف، قاھرهاألز معةجا

 يوالصالة والسالم علی النب ن اصطفی،ياحلمد هللا وكفی، وسالم علی عباده الذ

  هلم بإحسان ومن علی األثر قد اقتفی.نيصحبه أهل الوفاء الوصفا، والتابعاملصطفی وآله و
 أما بعد:

ما در عصر قرار داریم که حادثات گوناگون تبارز نموده، مصایب شدت یافته 
جھل، باھم آمیخته،  تیر، علم و باطل تار و ، حق وشود میسختر  ھا از سخت و دشواری

کھنه شدن است، امورات دیگرگون گشته،  ھا، علم درحال رکود و فتنه عصر آزمون و
گله گاه حیوانات ھم،  یحت یدوگ می تیرگی سایه افگنده، اینک ھر چیز سخن دیجور و

اق بر بدکارھا و ، اھل سنت ناتوان گشته، اھل بدعت غلبه اند شده اوضاع چیره ُفسَّ
ھای روافض بیشتر شده، با تأسف تعداد جھالی اھل سنت، آنانی که از  ، تالشاند نموده

شدند، خدای بزرگ، با اینکه  آبشار اھل سنت آبی چندان ننوشیده اند با شیعه ھم صدا
احسان خدای  را ندانستند واکرام  را از أھل سنت گردانیده بود پاس این انعام وھا  آن

 را فراموش کردند.
آغاز نمودند این یک ابتکار زشت  »شیعه تقریب بین سّنی و«ا تحت عنوان دعوتی ر

سنی را تحریم نمودند جالب اینکه خود را  بود، ھرنوع قطع روابط بین شیبعه و
ل پذیری تحمُّ  بردباری و پندارند، دعوت تقریب را از باب حکمت و علماء می دانشمند و

گاه و ، کتلهء اند گرفتهھای را که گرایش تشّیعی را بباد انتقاد  فرزانه دانستند، قشر آ
 فتنه انگیز و ھای اسالمی، آشوبگر و کم عقل، مخالف با ارزش خرد و خام کم سن، بی

 یهء دولتی وایشتر دستارداران، مأمورین بلند پخطاب نمودند، این سخن را ب ماجراجو،
 جالل دایر ، جلسات تقریب را ھمیشه با شکوه وندکن می مراسم، تکرار اجاره داران

، با این ھمه..... ندای حق شود میمصارف گزاف برنامه ریزی  ھا با مھمانی ، وندکن می
ھای عنکبوتی را دائمًا  نباید خفه شود آواز حق با حنجرهء مھیب خود چنین دعوت

با خلوص ایمان قوی مسیر خود را ادامه  ھمت سرشار، درھم بکوبد، دعوتگران واقعی با
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ِ ﴿ :فرماید میدھند خداوند متعال  فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱلَۡ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب
ا تَِصُفونَ  ٱلَۡوۡ�ُل َولَُ�ُم   ].١٨نبیاء: األ[ ﴾١٨مِمَّ

به این ترتیب  سازد وھالک آن را  کوبیم تا بلکه ما حق را بر سر باطل می«ترجمه: 
 .»کنید شما از توصیفی که می اما وای بر شود مینابود  باطل محو و

 –جزاه الله خیرا  –ی مذکور برادِر ما دوکتور / محمد یسری ھا انگیزهبانظر داشت 
موفقیت از عھدء این کار بدر آمد. برادر  خوشبختانه با ابتکار جدیدی را براه انداخت و

 زمام داران فتوا و ، ماندگار علمای بزرگ أزھر را أعم از مشایخ ودوکتور یسری محترم
در جمع آوری آن  ، جمع آوری نموده واند بردهآنانی که در ھمه ابعاد علم گوئی سبقت 

خلط کاری حق واضح گردیده  از دقت چشمگیری کارگرفته است، بدون اندک اشتباه و
ھا مشغول قیاس آرای بودند  برخیاست، ابتکار دوکتور یسری در وقت انجام شد که 

 مرتکب اشتباھاتی شدند.شان  درین قیاسات
ر نیست برای فرونشاندن آتش تشّیع نوحه گری دعوت متین  بلکه ھای عجوزانه مؤثِّ

یهء دعوت از حق دفاع شده، باید که داعی وجیبهء خود را ادرکاراست، ھمیشه در س
از روی آن حقایق که  بارز دھد، وت اند کردهدرک کند، آنچه را که برخی فراموش 

 راوفض (شیعه) مخفی نگاه داشته اند پرده بردارد، بدون تردید خداوند در ھر عصر و
، ھمواره وظیفهء ماردگ می نکوسرشت را برای حفاظت از دین خود زمان مردان عادل و

ھا، محو نمودن حیلهء باطل پرستان، نابودسازی تأویل  تحریف زدائی افراطیھا  آن
را از  عوض پاداش خود ھای این مردان شجاع دفاع از حق است در جھالء است،، ویژگی

 اھند.خو می خداوند متعال
ه و فقھای که این میراث بزرگ را برایمان  آن عده علماء و مشایخ أزھر و خداوند أئمَّ

 لطف و کرم و با فضل وھا  آنتبارز دادند توفیق مزید عنایت فرماید، ما را ھم در زمرهء 
 فضل خودش حساب نماید.

 .ني رب العاملن احلمد هللاأدعوانا  آخر
 نوشته

 عمر بن عبد العزیز قریشی ،دوکتور
 استاد عقیده در دانشکدهء دعوت اسالمیه

 –قاھره  –األزھر الشریف  معةجا
 )ھـ١٤١٨/  الحجةذو ٢٠(
 )٢٠٠٧/  ١٢/  ٢٥مطابق (



 

 

 

 محمد یسری ابراهیم ،دوکتوربقلم 

 کای مفتوحهیمعاون رئیس جامعهء امر

 نيبين، وعلی آله الطي دريوالصالة والسالم علی املبعوث بخ نياحلمد هللا رب العامل

ليالطاهر  ينيقهم من العلامء الربانيتفی طرق، ومن عمل بسنتهم وانين وأصحابه الغرّ املحجّ

كرم ا أيا منهم وامجعها هبم بجودک وكرمک ن، واجعلنيوم الديواتبعهم بإحسان إلی 

 .نياألكرم
 امابعد:

ْ وَ ﴿ :فرماید میخداوند متعال درکتاب خود  ِ ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا ْ  ٱ�َّ  ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّقُوا
 .]١٠٣عمران:  آل[

 .»پراکنده نشوید! زنید، و إسالم) چنگ ھمگی به ریسمان خدا (قرآن و«ترجمه: 

إِنَّ ﴿ د:فرمای می اند شدهاز جماعت جدا  اند و که از سنت دوری گزیدهراجع به آنانی 
ِينَ  ءٍ  ٱ�َّ  ].١٥٩: نعام[األ ﴾فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ

ت گوناگون تقسیم به دسته جا کسانی که آئین خود را پراکنده ساختند و«ترجمه: 
 .»نداریھا  آنباطی با تشدند ھیچگونه ار

اھل بدعت برئ ساخته است،  خداوند جھانیان رسول اش را را از خواھش پرستان و
 راجع به قرآن سنت اختالف کردند. سنت مخالفت نمودند و با قرآن وھا  آنزیرا که 

ھوس باز دائمَا درگیر  خواھش پرست و أھل بدع و« وید:گ می /قاسم أصفھانی أبو
ھا  آنتن  دو یحت اند شدهی مختلف تقسیم ھا گروهاختالف است، به شان  بین ھم اند و

انند خو می نخواھی یافت، شگفت این که خود یک دیگر را مبتدع را بر عقیدهء واحد در
، برادر نددا می ،: پسر پدر را کافررسد میھای ایشان به حد تکفیر ھم  فتوا بازی یحت و

 اختالف اند، عمرشان در بغض و دچار جدال وبرادر را ھمسایه ھمسایه را، ھمیشه 
سرصدا و جنجال  قال و ، زندگی خود را با قیل ورسد میھا به پایان  ھمین درگیری
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ھا  آنھای  دل بینی درحالی که را متحد میھا  آنند، به ظاھرشان مینگری بر می پیش
 عقلند. پراکنده است این به خاطر است که قومی بی

ۡلَقۡيَنا بَ ﴿ :فرماید میسخن خداوند راست است طوری که 
َ
 ﴾ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ  ۡيَنُهمُ َو�

 ].٦٤: ةمائدال[
 .»کینه انداختیم دشمنی و ھا در میان آن«ترجمه: 

 .نددا می ابراھیم نخعی اھل ھوا را مصداق آیت فوق
گاھی دھی ومکان با  در ھر جا و زمان و علمای اھل سنت در ھر عصر و آموزش  آ

اند  راه گم را به راه آورده کجرو و ،اند دادهجھل را نابود ساخته اند، گمراه را راه نشان 
مجاھدت ایشان جھاد بزرگی است، برخی سلف بدین  بلیغ و بیشک چنین دعوت وت

 نظر اند که دفاع از سنت برترین جھاد است.
 طوری که بر» أزھر«ی بزرگ درین راستا پیش گام اند، علما» أزھر«نخبه گان 

فرھنگ دروغ، عاری از حقیقت اعالم خت نمودند، مذھب شیعه را نیز یک خوارج تا
کاری ندارد، علمای Õ دروغ بستن به اصحاب رسول خدا نمودند، تشّیع جز افتراء و

ھای  ی باطل را نشان دھی نمودند، طوری که صوفیھا گروهھمه » أزھر شریف«
شیعه ھردو  شیعه در بسیباری بدعات شریک اند، صوفی افراطی و افراطی آنانی که با

 أولیاء را بیش از حد انسانی گرامی صالحین و ،ندکن می پرستند مرده را تعظیم مرده می
 رند.دا می

را در » أزھر«جامعهء األزھر در زمان، شیخ امام / جاد الحق علی جاد الحق نظریات 
رسی وایف شیعه را به معّرفی گرفت، برتاب طدو مجّلد نشر نمود در جزء دوم این ک

 برای شناسای شیعه بسنده است، درین جزء مسلمانان را از بدعات و» أزھر«شرعی 
 تألیف أرزشمندی است. تشّیع منع نموده است واقعاَ  ھم کناری با

در رسالهء مستقل بدست  شد میبه یاری خدای توانا بخشی که مربوط به شیعه 
علمای » أزھر«ک این آرزو با عالوه نمودن سخنان از علمای بزرگ نشر سپرده شد، این

زنده بود ھا  آن، با حق زیستند حق با اند وردهاکه حق گفته اند جزء حق به زبان نی
 رحم کند.ھا  آنخداوند مھربان در عوض نصرت دین اش بر

  علی رسول اهللا وآله واتبع هداهق إال باهللا واحلمد هللا وصلی اهللايوما توف
 دوکتور محمد یسری ابراھیم

 چاشت روز یکشنبه –قاھره 
 )ھـ ١٤٢٩/ ماه محرم سال ( ٥

)م٢٠٠٨/  ١ / ١٣مطابق (



 

 

 

 ٢ ١دوستداران اهل بیت اند و Óگروه شیعه از پیروان علی

مورد،  است، درھا  آناعزاز  حبِّ أھل بیت وشان  مسلمانان در مجموع تکلیف
 :دھیم میشمار وجود دارد، برخی نصوص را تذکر  نصوص بی

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ  ].٢٣ الشورا:[ ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ

کنم جز دوست  اشی از شما بر دعوتم درخواست نمیبگو من ھیچ پاد«ترجمه: 
 .٣»داشتن نزدیکانم

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ إِ�َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

 ].٣٣ :حزاباأل[
کامال شما را  گناه را ز شما اھلبیت دور کند و د پلیدی واھخو می خداوند«ترجمه: 

 .»پاک سازد
گاه نباشیم که مفسرین راجع به قربی و  اھل بیت اختالف نظر دارند. نا آ

 .٤»يتيهل بأ اهللا يفأذكركم «

 .»آورم راجع به اھل بیتم خداوند را بیاد تان می«ترجمه: 
 سه بار این پیام را تکرار نمود. 

                                                           
ع است، اما حقیقت چیزی دیگریست.  -١  باید بدانیم که این تعریف به اساس رأی ظاھری تشیُّ
 ). 18 -/  12/  2» (من األزھر الشریف بیان للناس« -٢
خواھم از شما برین بیان مگر این که با حصول  من پاداش نمی«تفسیر راجح آیه این طور است:  -٣

حاصل توجیه  –»مودتكم يف القربة إلی اهللا«قال جماهد:  »تقّرب محبت خداوند را حاصل نمائید
قول مجاھد را با سند ذکر نموده است. ابن  مجاھد این که خود را به خداوند نزدیک کنید. قرطبی

گوید: مراعات کنید خویشاوندی را یعنی قرابت من را با خود رعایت کنید و ایمان  می Èعباس
گویند: دوستی کنید با اھل بیت من، ولی تفسیر سدی ضعیف است  بیاورید. کلبی و سدی مي

زیرا که کلبی و سّدی ھر دو ضعیف اند، محبت اھل بیت در ذات خود امر مطلوب در شریعت 
 باشد. آیت ھمان اول میاست، اما تفسیر راجح 

 ) من حدیث زید بن أرقم. 2408» (من فضائل علی«مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب  -٤
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 .١»تهيأهل ب بوا حممدا يفإرق«

 اش حفظ نمائید. را در اھلبیت Õترجمه: محمد
ھایش افراط نمودند تا حدی  نواده دوستی با علی و (با تأسف) تعداد از مسلمانان در

 .٢مند گردیدندباورÓ ألوھیت علی بهکه 
قرار بود که  گروه دیگری معتقد بودند که اشتباھی در آوردن وحی صورت گرفته و

وحی بر علی نازل شود این جبرئیل بود که اشتباھی را مرتکب شد و وحی را بر محمد 
، ننددا می شریک Õرا در مسؤلیِت وحی، با محمدÓ فرود آورد، دستهء سوم علی

با نصوص قطعی: جلی یا خفی  Õورند که امامت علی بعد از وفات پیامبربدین با
 تثبیت شده است، بدون ھیچ نوع تردیدی علی جانشین رسول خدا است، نه ابوبکر و

د اوست، اگر امامت بخانهء دیگری رفته در اوال عثمان، امامت مخصوص علی و عمر و
 یا به اساس تقیه بوده. نتیجه ظلم و

                                                           
) من کالم Ì )3713 مناقب قرابة رسول الله«بخاری، کتاب المناقب، باب، کتاب المناقب، باب  -١

 أبی بکر موقوفا علیه.
ن سبای یھودی اند ، علی را گفتند، که تو تو این گروه ھمان گروه سبائیه و ھمدستان عبد الله ب -٢

ھا را به توبه  آن Óھستی، علی» الخالق الباری«گفت: من کی ھستم؟ گفتند تو  Óھستی علی
گفت:  ھا را در آتش سوزانید، و در رجز خود چنین می فرا خواند ولی توبه نکردند آتش افروخت آن

 نبر را فرا خواندم.آنگاه که عملکرد ناپسند را دیدم آتش افروختم و ق



 

 

 

ع  پنج گروه مطرح امروزی تشیُّ

 زیدیه -۱
ھا باشندهء یمن از دیدگاه اندیشه با  اتباع زید بن علی بن حسین اند، زیدیھا  آن

ولی  ننددا می برترÔ عثمان را از ابوبکر، عمر وÓ علی اھل سنت نزدیک اند، با اینکه
 ند.پذیر می ل راموجودیت فاضل امامت مفضو در در

بن  نظر خواستند زید Èعمر ھای شیعه از زید بن علی راجع به ابوبکر و افراطی
 بنام رافضه مشھور شدند. ستود از ھمین بود که زید را رفض نمودند و علی شیخین را

 ها امامیدوازده  -۲
از ھمین جاست که به  اند نمودهامامت را در دوازده تن از اھلبیت محصور  ھا امامی

 ند.شو میگاه بنام موسوی ھم یاد  اند یافتهدوازده امامی شھرت 
ع در اسامی دوازده تن از  شرح ذیل: امامان تشیُّ

. ٦. محمد باقر ٥/ . علی (زین العابدین)Ó٤ . حسینÓ٣ . حسنÓ٢ . علی١
. حسن ١١. علی ھادی ١٠. محمد جواد ٩ . علی رضا٨. موسی کاظم ٧جعفرصادق 

 . مھدی صاحب زمان.١٢عسکری (رحمھم الله) 
قرار بود زید پسر زین العابدین سمت امامت را احراز کند ولی بعد از ستایش او از 

عمر از پست امامت کنار زده شد بجای او برادرش محمد باقر کرسی امامت را  ابوبکر و
ع است ورنه گمان تش ھا، حدس و یاد نبریم که ھمه این خرافه گوئی اشغال نمود (از یُّ

 مذکور نه این یازده شخصیت چوکی، و نه کرسی و آنجا نه دعوای امامتی بود و
ع دارند یازده تن یاد شده از علمای نامور اھل سنت و متعلق به  کمترین ربطی به تشیُّ

 .خاندان نبوت اند)

 /جعفر صادق
وفات بود ولی اسماعیل در خردی شان  جعفر شش فرزند داشت اسماعیل بزرگترین

نمود، پدر فرزند دیگرش که موسی نام داشت به جانشینی خود گماشت، اما توأم به 
 تقسیم شدند: ھا گروهبه  پیروان او وفات جعفر اتباع و
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ھا ھمان امامت اسماعیل پسر جعفر را ترک نکردند به طائفهء اسماعلیه  اسماعیلی
که سلسلهء  ھا امامیگروه دومی ھمان موسوی یا دوازده  یا سبعیه شھرت یافتند و

امامت را به ترتیب یاد شده پیھم تا دوازده نسل ادامه دادند، امام دوازدھم محمد پسر 
 .١او اوالد نماند حسن عسکری که از

ھـ) وفات نمود ٢٦٥، حسن عسکری در سال (دکن می جا خاتمه پیدا امامت ھمین
مخفی شده » سامرا«سرداب وفات نیافته بلکه در » مھدی«ور اند که بدین با ھا امامی
 بازگشت خواھد کرد.  نام این امام ھمان مھدی است که اخیرا است

 طور پراگنده و لبنان سکونت دارند، و در ایران، عراق، سوریا و ھا امامیاکثریت 
فات فزون از حد  ھا و ھای از جھان موجود اند، کتاب ھای متفرق در گوشه دسته مؤلَّ

فراوانی  که مضامین الزم و دباش می در سه مجلد» الوافی«ھا  آندارند، با اھمیت ترین 
ع گرد آورده است.  را از کتب دیگری تشیُّ

فی نقد  شیعةالو«نامش را  یکتن از علمای اھل سنت کتاب مذکور را نقد نموده و
م) صورت گرفته ١٩١٣( گذاشته است، کاوش این عالم در فروری سال ٢»لشیعةعقائد ا

نت پاکستان محمد عبد الستار تونسوی ھم رسالهء را در ھمین است رئیس اھل س
 مورد نوشته است.

                                                           
) این 260 - 232باشد (ت  این اشتباه است، شخصی که از او اوالد نماند حسن عسکری می -١

ما پسر را تالش کردیم ولی پیدا «گویند:  ھا می پذیرند برخی شیعه حقیقت را کتب شیعه ھم می
نگاه کرد،  نکردیم، اگر این چنین دعوای گنگ که گویا حسن عسکری پسری داشت و او را مخفی

چنین ادعای خشک در متعلق ھر مرده محتمل است مدعی حق دارد بگوید که پیامبر ھم پسری 
نبوت بوی انتقال یافت، وفات حسن  Õداشت و او را مخفی نگاه کرد بعد از وفات پیامبر

عسکری بدون اینکه از خود خلف بگذارد بمثابهء ھمان وفات پیامبر بدون خلف است، محض 
پسر برای حسن بدون ارایه دلیل بمثابهء اّدعا نمودن پسِر مخفی و زندهء پیامبر  دعوای ثبوت

دانیم مالزمه میان این و آن کامال روشن میاشد. پس الزمهء مالزمه بطالن  است، طوری که می
فرق «) از قمی 115 -114المقاالت والفرق (ص «رساند  ثبوت نسب برای حسن عسکری را می

 ).4-1 -103از نوبختی (» الشیعه
ھـ) در قاھره وفات نمود، 1369از عالمه موسی جار الله سال (» الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة« -٢

پیش گفتار شیخ محمد عرف استاد کلیه شرعیهء وعضو و ھیئت کبار علمای ازھر شریف را برای 
 مزید وضاحت نقل نمودیم.
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 )ھا امامیترین اصول تشیع (دوازده  مھم
 اصحاب پیامبر اسالم بخصوص ابوبکر و نفرین فرستادن بر تکفیر، لعنت و

گمان دارند که تنھا ھمین  کنند مینفقط اصحاب انگشت شماری را تکفیر  Èعمر
 را دوست داشتند.Ó چند تا بودند که علی بن أبی طالب

 :ندکن می صادق حدیثی را به عنوان ذیل روایت جعفر از باقر و

ّدىع إمامة ام، من هم وهلم عذاب أيليز�ِّ ي امة واليوم القي�لِّمهم اهللا يثالثة ال «
 ب يفيأباب�ر وعمر هلما نص ومن زعم أنّ ست هل ومن جحد إماما من عند اهللا يل

 .»اإلسالم
را پاک ھا  آننه  و یدوگ می ترجمه: روز قیامت خدای بزرگ با سه شخص نه سخن

 برایشان عذاب درد ناک خواھد بود: و سازد می
 شخصی که امامت را بدون این که مستحق آن باشد دعوا کند. •
 آنکه امامت امام برگزیده از طرف خداوند را نپذیرد. •
 اسالم دارند. عمر گمان دارد که آن دو بھرهء از راجع به أبوبکر و کسی که •

 Èحفصه طعن بر عائشه و
د فی النار ھمسر پیامبر بزرگوار را کافر و دوÈ حفصه عائشهء صّدیقه و  مخلَّ

 ند:پندار میھردو را مصداق آیت ذیل  و ننددا می

ُ َ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  ٱ�َّ َت َمَثٗ� لِّ�َّ
َ
َت نُوٖح وَ  ٱۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن  ٱۡمَرأ

ِ ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن  َمَع  ٱ�َّارَ  ٱۡدُخَ� ا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ
ِٰخلِ�َ   ].١٠: التحریم[ ﴾١٠ٱل�َّ

را یاد آور  ÷ھمسر لوط و ÷نمونه زن نوح خداوند برای کفار طور«ترجمه: 
نکاح دو بندهء صالح ما بودند، ھمواره خیانت کردند، این دو  ، این دو زن درشود می

(پیامبر، عذاب را) از ھمسران خود دفع کرده نتوانستند برایشان گفته شد که با 
 .»دوزخیان وارد آتش شوید

 ندپندار میقرآن کریم را ناقص 
خانودهء  که راجع به توصیف علی و مواردی رابدین باورند که منافقین صحابه آن 

فرود آورد بالغ به ھفت ھزار  Õاو بود حذف نمودند، قرآنی که جبرئیل بر محمد
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 ) آیه٦٢٦٣شصت وسه ( دوصد و ولی قرآن موجود شش ھزاز و شد می) آیه ٧٠٠٠(
م حاال نزد اما شد می، قرآن کامل نزد علی بود طور وراثت نزد اھلبیت حفاظت دباش می

باخود باز خواھد گرداند، قرآِن غایب با اماِم غایب آن را  غار قرار دارد مھدی زمان در
 است. 

 ید:نما میکلینی از أبوعبد اهللا جعفر صادق راجع به تحریف قرآن چنین روایت 

ات واهللا مافه مثل يمصحف ف -í -نا ملصحف فاطمة إنَّ عند« ه من يقرآنكم هذا ثالث مرّ

 »قرآنكم حرف واحد

 ) را داریم که سه برابر حجم قرآن شما است وíترجمه: مانزد خود مصحف فاطمه (
 .١از قرآن شما یک حرف ھم در آن نسیت

ما اّدىع أحد من انلاس أنه مجع القرآن لكه كما أنزل إال كّذاب وما « :جعفر عن أيب
هم يبعده علاألئّمة من و) ع(طالب  بن أيب نّزهل اهللا تعاىل إال يلع مجعه وحفظه كما

 .٢»السالم
ننموده مگر آن را  ترجمه: قرآن را طوری که فرود آمده أحدی اّدعای جمع آوری

اب باشد، آری قرآن را طوری که نازل گردیده است فقط علی بن أبی طالب و  اینکه کذَّ
 .اند نمودهجمع  أئّمهء بعدی حفظ و

هء شیعه نقل نشده باشد نمی  مامان خود را معصوماپذیرند،  روایاتی که از أئمَّ
ه برتر از عصمت پیامبران است ننددا می  حتا جمعی مدعی اند که عصمت أئمَّ

بدان که شیعهء امامیه اتفاق نظر « :یدوگ می ھـ)١١ ١١باقر مجلسی متوّفی ( مال
سر ھا  آنکبیره معصوم اند اصال گناه از  که أئّمه (ع) از گناه ھای صغیره و دارند
نه  ند وشو میتأویل مرتکب خطا  نسیان نه در نه بطورسھو و زند نه عمدی و نمی

 .٣»اندکن می فراموشھا  آن خداوند از
 فتوای خمینی:

                                                           
 ).239أصول الکافی (ص  -١
 ).228أصول الکافی (ص  -٢
 ).211/  25» (بحار األنوار« -٣
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تنا مقاما ًال  اتيَّ إنّ من رضور« :یدوگ می ھـ) ١٤٠٩خمینی (ت  بلغه يمذهبنا أنّ ألئمّ

ب وال  .١»مرسل يّ نب ملک مقرّ
این است که امامان ما دارای الزمی در مذھب ما  جمله مسائل وجوبی و ترجمه: از

ب آن مقامی اندکه نه  نه پیامبران فرستاده شدهء الله. د ورس می به آن مقام ملک مقرَّ
 .نمودن) دل است ابراز (یعنی برای دفع اندکترین ضرر، خالف آن چه را که در تقیه:

 .٢»لهة ين ملن ال تقية وال ديالتق ن يفيإن تسعة أعشار الد« عن جعفر بن حممد قال:
نه ُعشر دین در تقیه است کسی که تقیه ندارد « :یدوگ می ترجمه: جعفر صادق

 .»دین است بی

رج القائم، خيوز رفعها إلی أن جي ة واجبة اليالتقو« :یدوگ می ھـ) ٣٨١إبن بابویه (ت 

ة وخالف اهللا ورسوله يمن اإلماين اهللا تعالی وعن ديمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دف

ة  .٣»واألئمّ
، شخصی که دباش می ترجمه: تقیه واجب است تا خروج مھدی نسخ تقیه ممنوع

از  و دین امامیه خارج شده از قبل از بیرون شدن مھدی تقیه را بگذارد، از دین خدا و
 أئّمه مخالفت نموده است. رسول وو  خدا

 ننددا نمی جھاد را مشروع به علت غایب بودن امام
کشته شدگان جنگ  پندارند، بفرض وقوع، با غیر امام را حرام میبلکه جھاد نمودن 

شان  ، مگر کسی که شیعه باشد زیرا که شیعیان اگر بربسترکنند مینرا شھید محسوب 
 ھم بمیرند شھید اند.

خمینی پیشوای امروزی شیعه بدین نظر است که تا خروج مھدی آغاز جھاد درست 
 .٤نیست

                                                           
 ).52الحکومة اإلسالمیة (ص  -١
 ).217/  2کلینی ( -» أصول الکافی« -٢
وسائل ) «259برقی (ص  -» المحاسن«) أنظر 114المسمی دین اإلمامّیة (ص  -اإلعتقادات  -٣

 ).423/  75مجلسی ( -» بحار األنوار) «360/  11حّر عاملی ( -» الشیعة
 ).382/  1» (ةتحریر الوسیل« -٤
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تسّلط کّفار را بر قلمرو اسالم برتر از حاکمیت  در روشنی ھمین اعتقاد است که
 ید.کن می عراق مشاھده ، شاھد زندهء این حقیقت را درننددا می مسلمانان بر مسلمانان

 آید ثمرهء که از اصول فوق بدست می نتایج و
 با» مھدی«ھای وجود دارد که  أ: خروج صاحب زمان را انتظار دارند گمان زنی

فردگ می کامل بر قرآن جدید و در  ننددا می د چون که قرآن موجود را کتاب محرَّ
 .دھند میراستای حفظ آن اندکترین کوششی را بخرج ن

اصطالح بداء از دیدگاه شیعه معنای این را دارد که گویا »: بداء«ب: باور داشتن به 
به خاطری کاری  نست ودا نمی که قبال آن را شود میبرای خداوند مجددا چیزی ظاھر 

 رد. العیاذ بالله.خو می بھنگام نادانی انجام داده است تأسفکه 
، ھدف ازین شود میآن نماز جمعه خوانده ن ج: کم نیستند آن عده مساجدی که در

در عدم موجودیت امام  ھا ھمان غایب بودن امام است و جمعگی بی ھا و نمازی بی
ی نمایشی و سیاسی ھا برخی مساجد جمعه، آری در ننددا نمی اقامهء جمعه را مجاز

 ترفند و نیرنگی درکار است. ھای نمایشی پشت پردهء این جمعه وجود دارد البته
نزد  این تصاویر فرضی و ننددا می را مباحÓ د: پخش تصویر نبی کریم و تصویر علی

 .رسد میھا بفروش  زیارتگاه مشاھد و
 .ندکن می را فرھنگ دینی خود تلقی Èعمر و: لعنت بر ابوبکر و

 ها اسماعیلی -۳
ھا نیاکان  ند اسماعیلیباور دار /این گروه به اسماعیل پسر جعفرصادق

از ھا  آنحلول باور دارد، گروه ویژهء  اند اسماعلیه به تناسخ و ١قرامطه و ١ھا فاطمی

                                                           
اح مجوسی بود، امام ابو شامه» عبید«ھا از اوالدهء  فاطمی -١ گوید:  می /پدر عبید از ساللهء قدَّ

نسبت دادند، شھرھا را پیھم  áھا تظاھر نمودند که نسب شریفی دارند و خود را به فاطمه آن«
از علماء بدین  تصرف نمودند بندگان خداوند را کشتند، زدند و شکنجه کردند، دستهء بزرگی

ھا  را ندارند و نه این انتساب آن áھا شایستگی و أھلیت سالله بودن فاطمه باورند که فاطمی
(الروضتین فی أخبار » ھا نوهء قّداح ملحد و آتش پرست اند بجاست، صحیح این است که فاطمی

 ). ابوشامه مقدسی رح.202 -200الدولتین، ص: 
ھا جمع بزرگی مسلمانان را به قتل رسانیدند، تعداد  فاطمی«گوید:  می /عالمه ابن کثیر

داند، و فرزندان و  ھا را جز خداوند احدی نمی گان آنقدر زیاد است که احصائیهء آن کشته شده
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آدرس حلول به الوھیت امام عقیده دارند، گروه دیگری ایشان رجعت امام را در چوکات 
 تناسخ معتقد اند. 

 اند: ھا دو گروه تناسخی
 لف: بھرها

مرکزیت این گروه در بمبی ھند است، عالوه از پنج رکنی که در حدیث ذیل آمده 
 ند.پذیر می است رکن ششم را بنام طھارت

مد رَّسول اهللا و�قامة شهادة أن ال � إال اهللا وأنَّ �: اإلسالم ىلع مخس ب�« حدیث:
 .٢»اليه سبت من استطاع إيليوحج ابلتاء الز�ة وصوم رمضان يالصالة وا

 ترجمه: اسالم بر پنج چیز استوار است:
 کلمهء توحید. .١
 اقامه نماز. .٢
 دادن زکات. .٣
 روزه رمضان. .٤
 حج در صورت امکان. .٥

در نتیجهء این  دباش می ھا آنشدیم رکن ششم ھم از اعتقادات  آورطوری که یاد
 .ننددا می ھا، موسیقی، دخانیات را حرام رکن فیلم

                                                                                                                                              
گان بیش ازین است که شمار شود، دولت  زنان مسلمانان را به اسارت گرفتند تعداد اسیر شده

ھج) منقرض و نابود شد بعد از نابودی  567تاریخ (فاطمی بعد از دوصد و چند سال حکمراوئی ب
شان بار دیگر خداوند دروازهء رحمت را گشود و شھرھای اشغال شده  ھا و سرگذشت شوم فاطمی

 را به مسلمانان باز گردانید.
حمدان پسر «قرامطه عبارت بودند از شورش سیاه و مدھش و مخوف که بسوی شخصی بنام  -١

دند حمدان از خوزستان اھواز بود به کوفه آمد چونکه قامت و ساق ش انتساب داده می» اشعث
کردند و به  ھا خود را از حامیان آل بیت قلمداد می کوتاه داشت به قرمط ملقب شد، قرامطی

ھا ملحد، إباحیه  دادند ولی حقیقت این بود که آن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق نسبت می
تپیدند یکی از مرامھای واالی ایشان نابودی ارزشھای  می بودند، برای انقراض دولت اسالمی

 ) دار الندوة.381/ 1اخالقی، و برھم زدن رفتار نیک و نابودی اسالم بود، (الموسوعة المیسرة (
باب بیان أرکان  –مسلم: کتاب اإلیمان  -» بنی اإلسالم علی خمس«باب  –کتاب اإلیمان  –بخاری  -٢

 یث: از عبد الله بن عمر. اإلسالم ودعائمه العظام حد
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جمعه را  انند وخو می خفتن را یکجا نماز مغرب و عصر و ی ظھر ونمازھا
وصیت Ó ذوالحجه) را بگمان این که درین روز برای علی ١٨خوانند ھر سال ( نمی

 .١یرندگ می صورت گرفته است جشن
 ھا آغاخانی ب:

اسکان پذیرند، » زنجبار«شرق افریقا  در سوریه و» سلمیهء« ھا در جمعیت آغاخانی
 .اند یافتهآغاخان است به آغاخانی شھرت ھا  آنچونکه پیشوای 

 ها ُنَصیِری -۴
(امام یازدھم) اند،  /حسن عسکری» سفیر«ھا (به زعم خود) پیروان  نصیری

 ند.شد میھنگام اشغال سوریه از طرف فرانسه بنام علوی یاد 
 مطالب مھم آن نوشته است اینک عناوین درشت ویکتن دانشمندان نصیری کتابی 

 یم:نگار میشرح ذیل  به اضافهء مصادر دیگر در را

 است Óآن علی ازألف: خالفت 
 بار چھارم علًنا برای علی بیعت گرفت. سه بار مخفیانه و Õبگمان ایشان پیامبر 

 ب: امامان معصوم اند

ه آیت استدالل ُنصیری َما يُرِ�ُد ﴿ ھا برای عصمت أئمَّ ُ إِ�َّ  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
ۡهَل 

َ
 .دباش می ﴾ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

 بخاطر حصول پاکی از شما اھل بیت پلیدی را بزداید. اھدخو می ترجمه: خداوند
 .ننددا می بر برخی وجوھات أئمه را از پیامبران برتربنا 

تاھم قرآن از تنزیه ایشان خود داری  اند نمودهخطاھای را ارتکاب  ھا و أنبیاء گناه
 عکس نصوص قرآن عصمت أئّمه را تضمین کرده است. نموده بر

 ج: تقیه
مخفی نگاه داشتن عقیده را  خود داری از اظھار عقیده، اظھار عکس مذھب، و

 پندارند. نشانه تکمیل ایمان می

 د: علم باطن

                                                           
 ).1975/ 5/ 2» (األھرام«) و 1978/ 1/ 20» (المصور«) و 1975سبتمبر (» العربی«مجله  -١
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گاھی دارند،  ھا بدین باورند که نصیری  أئّمه برخالف دیگران از تأثرات درونی آ
فقط أئّمه  ، وننددا می که أئّمه به علت معصوم بودن این ھمه را زنند میحدس 

 ند که اسرار قرآن را تفسیر نمایند.توان می
اصول ذکر شده باعث گردیده است که به الوھیت ترکیب یافته از سه اجزاء اعتقاد 

 داشته باشند:
 جوھر علی. ذات و الوھیت: •
  Õحجاب الوھیت: محمد  •
 دروازهء الوھیت: سلمان فارسی. •

به  توان میھا برای الوھیت دروازه ساخته است فقط از ھمان دروازهء  خیال پردازی
 .دباش می الوھیت رسید و آن دروازه سلمان فارسی

پیامبران : پروردگار جھانیان است، قرآن از طرف علی فرود آمده، تمامی Óپس علی
تر اینکه  ، جالباند نمودهھمه پیامبران به زبان علی صحبت  فرستاده است و» علی«را 

ھم  (اینک علی ھم ذات است و علی با تمامی پیامبران در صورت وحی مجسم بوده،
 صفات: مترجم).

ث را به رمز (ع، م، س) بیان  ُنَصیِری  اصول و یند، بنا برنما میھا این الوھیت مثلَّ
 ھای شگفت آوری دارند. شاخه بندی ادات فوق، تفریعات واعتق
 دانند. ھای اماکن می نواھی نام عباداتی را که در قرآن وارد گردیده اعم از اوامر و 
زین Ó حسینÓ حسن áعبارت است از فاطمهھا  آنأشُھر حرم: در نزد  

 محمد باقر. و العابدین
مستور بودن صاحب زمان (امام  ھا عبارت از محتجب و قیامت در تعریف ُنصیری

غار غایب شده) است، گرایش نصیری خود دچار  دوازدھم امامی که بگمان شیعه در
 ھای درونی است: گرایش

شان  نه مذھبی قناعت دارند و نه به دین خود باورھا  آندانشجوی  متعلم و قشر -
 را فراھم کرده است که به او تسلیم شوند.

 .دھند میی تا ھنوز از مذھب خود پابندی نشان پیشوایان و رھبران مذھب -
و  یھاتودهء بزرگی از مردم اند که دچارگمر کتلهء سومین ھمان پیروان عامه و -

 . (معمر القذافی ُنَصیری است مترجم)اند کردهپیدا ن ھدایت را و راه اند شدهضاللت 
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 دروز -۵
انشعاب نمودند، حاال در پیروان أبو محمد درزی نخست اسماعیلی بودند متعاقبا 

 ند.بر می لبنان بسر سوریه و
معتقدند، بدین باورند که » حاکم بأمرالله«بودن خلیفهء فاطمی » إله«ھا به  دروز

ھج) سالی که دعوتگران فاطمی الوھیت ٤٠٨حاکم بأمر الله برخواھد گشت، سال (
را شان  نکه مبادی دیندانند با ای را اعالن نمودند مبدأ تاریخ خود می »حاکم بأمرالله«

 نام رسمی دروزھا مسلمان است. با این ھمه کنند مینافشا  رند ودا می مخفی نگاه
ھا شایعاتی وجود داشت بنا برین شایعات در أواخر عبادات دروز راجع به اعتقادات و

اردوی سوریه به جبل دروز حمله کرد در نتیجه برخی » شیشکلی«حکومت 
ی د، برخدا می را شرحشان  بدست آمد که حقیقت مذھب ھای قلمی از آنجا مخطوطه

 اند. ھا کتاب نوشتهمؤّرخین معاصر ھم راجع به دروز
تقیه منشی دارند، قبال ھم یاد آور شدیم که تقیه در اصطالح شیعه  شیوهء تناسخ و

 .دباش می عبارت از اظھار خالف حقیقت
 :اند یافتهمجموع از سه قشر ترکیب  دروزھا در

 دانشمندان. •
 متوسط. •
 جھال. •

گاھی مختصری از دین  قشر اول ھمان خبرگان و اشخاص بارز مذھب، قشر دوم: آ
گاه.نا سواد و دارند، قشر سوم تودهء بی  آ

ھا چه  نشین اند ازینکه درین خلوت نشینی مساجدی برای عبادت ندارند خلوت
گیرند، آری   نمیمعلومات دقیق روی دست نیست، روزه اصال دھند میکاری را انجام 

 یرند.گ می پیشوایان مذھب خارج از رمضان تعداد از روزھا را روزه دانشمندان و
خلوت بیاضّیه دارند، به » از توابع بیروت«عوض، در شھر حاصبیه  در کنند مینحج 

ند، بعد از طالق رجوع را قبول ندارند، از تعدد زوجات ھم سرباز دھ میدختران میراث ن
 .زنند می

أخبار بدست آمد، چونکه  ھا بود که از کتب ومعلومات مختصری راجع به دروز
به علت تقیهء افراطی بیش ازین کشف حقایق  پنھان کاری شدید مذھبی دارند، و

 مذھب دشوار است.
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هء  ح تری را در مجلَّ که از کویت صادر » المجتمع«البته عصام جیتاوی مضمون مشرَّ
 بدست نشر سپرد، به آن مراجعه شود. )١٩٧٨/ ٤/ ٢٥بتاریخ ( شود می

نشر  ١م) فتاوای را از ابن عابدین١٩٣٤/ دسمبر / ١٥دار اإلفتای مصر بتاریخ ( 
 ئیم.نما مینمود که متن آن را درینجا ذکر 

گاھی) شرح ذیل را یاد آور   :شود میابن عابدین تحت عنوان تنبیه (آ
نماز دارند، به تناسخ  روزه و به اسالم و سوریه سکونت دارند، تظاھراین طائفه در 

 اشخاص معتقد ، تظاھر الوھیت را پیھم دردھند میزنا را جواز  ارواح قائل اند، شراب و
حج و...  یند که آنچه از روزه، نماز، ووگ می حج منکر اند نماز و اند، از حشر، روزه،

 و حسخنان فظی Õنیست، در ارتباط به محمدفھمیده شده است بر داشت درست 
ھا عمادی فتوای مفصلی راجع به دروز یند، عالمه محقق عبد الرحمنوگ می زشت

ھا که  اسماعیلی ھا و که دروزھا ھمچو ُنَصیری رددا می آن اظھار صادر نموده است، در
خود اعتقادات مشترک دارند، صاحب مواقف در کتاب  فاطمیه مشھور اند به قرامطه و

: شود میحنبلی) را چنین یادآور  نظریات علمای چھار مذھب (حنفی، شافعی، مالکی و
ت جزیه جایز خبدون پردا ی مذکور در قلمرو اسالم با پرداخت جزیه وھا گروهاسکان 

 .٢جواز داردھا  آنگرفت نکاح با  نه داد و حالل است وھا  آننیست، نه مذبوحهء 

                                                           
 ).244/ 4ابن عابدین ( –رد المحتار علی در المختار  -١
 ). 302/ 1الفتاوی اإلسالمیة ( -٢





 

 

 

 ها ی آنها گروه راجع به شیعه و» شریفأزهر «فتوای علمای بزرگ 

» بکتاشیه«مفتی کشور مصر در مورد طائفهء بنام  ١از شیخ حسنین محمد مخلوف
 شد این عالم بزرگوار چنین پاسخی را ارایه نمود.  ٢مصر اسکان پذیر اند سؤال که در

 مخصوصا شیعهء دوازده امامی ھا شیعه جع بهینک بحثی را که در نظر گرفتیم راا
ھم شیعهء دوازده ھا  آنکه  بکتاشیه را وھا  آناھم تاریخ مختصری خو می ،دباش یم

ھای دارند که دین اسالم آن را  بدعت امامی اند بیان نمایم، شیعیان دین، عقاید و
 یم.نما میتر صحبت  در ذیل قدری تفصیل !پذیرد نمی

 ننددا میÓ علی جانبداران شیعه: طائفهء بزرگی از مسلمانان که خود را حامیان و
تصریح اسم  یا نص خفی با بانص صریح و Õبعد از پیامبرÓ که علی ندکن می (گمان)

اوالد  جانشین پیامبر است، امامت از علی و خلیفهء مسلمانان و وصی و بیان وصف یا با
خالفت از خاندان او بیرون شده در نتیجهء ظلم،  ، آری اگر امامت وشود میاو بیرون ن
ه صورت گرفته است، اما  یا از طرف علی و بیدادگری بوده و استبداد و اوالدش تقیَّ

 عثمان به ھیچ صورت خلیفه نیستند. ابوبکر، عمر و
 ی مختلف اند ولی اصوال از سه آدرس بیرون نیستند:ھا گروهشیعه با اینکه 

                                                           
آمد، قرآن کریم را در م) در قاھره بدنیا 1890می سال ( 6شیخ حسنین محمد مخلوف روز شنبه  -١

شد، از علمای بزرگ » جامعة األزھر«) سالگی شامل 11حفظ نمود درسن (» أزھرشریف«حومهء 
اش شیخ حسنین عدوی است  أزھر علوم مختلف را اخذ نمود، در ردیف اساتید وی والد گرامی

آورد، در .) دیپلوم را بدست 1914ھا فیض یاب شد کم نیستند در سال ( علمای که حسنین از آن
» أزھر«م) عضویت کبار علمای 1948م) قاضی دادگاه عالی مصر مقررشد در سال (1916سال (

رجب  20م) تا (1946نومبر  -5ھج) مطابق (1365/ ریبع االول سال 3را حاصل نمود، از تاریخ (
م) در دور اول به مدت پنج سال سمت قضا را به دوش داشت،  1950می  7ھج) مطابق (1369
.) برای باردوم قاضی مقرر شد، أخیرًا ریاست إفتای 1954م) تا دیسامبر سال (1952رچ از (ما

م در ماه اپریل) 1990را تا مدت طوالنی بدوش گرفت در نھایت سال (» جامعة األزھر شریف«
 زندگی را پدرود گفت.

گست ا 25ھج) (1368) بتاریخ (اول ذوالحجه 679فتاوای شماره (» فتاوای: دار اإلفتاء« -٢
 م).1949
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 غالت، زیدیه، امامیه.

 غالت :الف
ھای که در تشیع دارند،  ده رویغالت یک گروه نیستند بلکه غالت در مجموع با زیا

 معتقدات باطل نه؟ با چنان باورھای تکفیری و از مرزھای اسالم کال بیرون رفتند، چرا
ھای گوناگون اند اینجا  جایگاه خود را در اسالم حفظ نمود، غالت دسته توان مین

 :شویم میرا یاد آور ھا  آنمختصر چند گروه 
Ô حسین علی، فاطمه، حسن و Õالوھیت محمدطائفهء از ھواداران شیعه به  -

تک واحد اند روح مساویانه در ھر کدام حلول ھا  آنباور دارند گمان دارند که پنج تک 
(کسانی را که پیامبر  »اھل عباء«نموده ھیچ یک از دیگر برتری ندارند، این پنج تن را 

 نامند. زیر یک چادر جمع نمود) می
الله  او حلول نموده است ند در جسم علی و اوالدخداوھا  آنطائفهء که به ظن  -

بدست  سخن گفته وھا  آنمتعال به صورت علی و اوالد او ظاھر گردیده و به زبان 
 بالله). ایشان کار نموده (العیاذ

 ھا باطنی -
منسوب به اسماعیل بن جعفر  »لیهیاسماع ھای چون: این طائفه یک نام ندارند بنام

 محمد بن اسماعیل. یا به رھبرشان و /صادق
 ھا. ھمان فاطمی »قرامطه«
 .ننددا می گروھی که محرمات را مباح »محرمیه«
آدم، نوح، ابراھیم،  کسانی که تنھا به ھفت تن از انبیاء ایمان دارند چون: »سبعیه«

که بین ھر پیغمبر ھفت امام مدافعین  مھدی، معتقدند و Üموسی، عیسی، محمد
رشد  ١بدون امام نیست، اسماعیله در سرزمین فارس شریعت وجود دارد، ھیچ عصری

به مباح قرار دادن ھرچیز پایه گذاری گردید، خوش گذرانی، شان  ، دعوتنمودند
، طبق میل خود احکام دھد میرا نشان ھا  آنبازی، چھرهء اصلی  شھوت رانی، ھوس

 مجوسیت و گردد، نابود می احکام شریعت کال باطل و نتیجه در ندکن می شرع را تأویل
 نشیند.  ی بار دوم سر کرسی خود میآتش پرستی برا

                                                           
 شود.  امروز بنام ایران یاد می -١



 ١٠٩  فهرست مطالب

 

 ب: شیعهء زیدیه
ند خود را به زید بن علی زین العابدین نسبت بر می بسر» یمن«ھا در  زیدی

خورد، در  سر می١، به استثنائی چند مسائل بیشتر اعتقادشان با معتزلی ھادھند می
به تناسب تمامی شیعیان به اھل سنت ھا  ، زیدیندکن می فروع از ابو حنیفه پیروی

 نزدیکتر اند.

 )ها امامیج: شیعه امامیه (دوازده 
امامت علی بانص صریح از  که بگمان ایشان شود میھا را امامیه بخاطر گفته  این

علی بعد از پیامبر امام منصوصی و وصی پیغمبر است،  طرف رسول خدا مطرح شد و
 Èعمر و ، مخصوصا از شیخین (ابوبکردھند میسائر صحابه را مورد طعن قرار 
 .٢ننددا می شیخین را کافر ھا امامیخیلی نفرت دارند بلکه دستهء از 

پست امامت اتفاق نظر دارند، بعد از جعفر  مجموع تا جعفر صادق در در ھا امامی
 امامت را در بازماندگان آن بتربیب ذیل قائل اند:

ی نقی، حسن زکی مشھور به حسن موسی کاظم، علی رضا، محمد تقی، عل
 محمد مھدی. عسکری، و

                                                           
ھا عقل  ھا به أوج خود رسیدند، معتزلی ھا در أواخرعھد أموی بروز نمودند در دور عباسی معتزلی -١

ر پذیری ایشان از  دانستند آن مجرد را در پذیرش اعتقادات اسالمی دخیل می ھم بخاطر تأثُّ
 شد که از أھل سنت فاصله بگیرند. ھا سبب فلسفهء مستورده ھمین عقلگرای آن

چرا معتزله نامیده شدند؟ انگیزهء این نام گذاری این بود که واصل بن عطاء و عمرو بن عبید 
از حلقهء درس حسن بصری (رح) انشعاب نموده در ناحیهء مسجد نشستند، ھمین یکسونشینی 

نمودند ھمین بود که ھا سبب شد که در باب ایشان گفته شود که از حلقهء حسن اعتزال  آن
 باشد). معتزله نامیده شدند (اعتزال به معنای یکسوشدن می

کنند و این  ھا اصحاب پیامبر اسالم را تکفیر می حق این است که تمامی فرق شیعه جز زیدی -٢
دانند، به گمان شیعه اصحاب رسول به تعقیب وفات  تکفیر اصحاب رسول خدا را دین خود می

كان الناس أهل ردَّة « بدین سبک موجود است» رجال کشی«شدند، روایتی در پیامبر ھمگان مرتد 

جز سه نفرھمگان مرتد شدند، پرسیدم که آن  Õبعد از وفات پیامبر .....»إال ثالثة  Ìبعد النبي 
رجال کشی (ص  –سه چه کسانی بودند؟ پاسخ داد: مقداد بن أسود، أبوذر غفاری و سلمان فارسی 

 ). 322 -321/ 12)، الکافی و شرح آن مازندرانی (6



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ١١٠

 

آخر  در گمانھای وجود دارد که او زنده است، و» محمد مھدی«راجع به امام اخیر 
ھج) ٢٢٦کشند، درسال ( ، اینک شیعیان دارند انتظارش را میشود میزمان ظاھر 

 .١مخفی شد
 پدر به پسر، باعث شد کهھمواره انتقال امامت از  ) تن و١٢داشتن به امامت ( باور

 تاریخ نام دومی (دوارده امامی) را برای این گروه انتخاب کند.
گاه از با اینکه امام را معصوم و ن امام بود  میبه ھاش ننددا می تمامی مسائل دینی آ

، طعن بر شیخین در جامعهء ندکن می را بدگوئی Èعمر ند، ابوبکر وورز میتأکید 
ه از روش طعن و است،ھا  ناتشیع بر سر زب  عیب گرچه نزد اھل سنت به استفاده از تقیَّ

یند دروغ، بھتان وگ می نمایند، مھمتر از ھمه اینکه، ھمه آن چه را جوی، خود داری می
 تھمتی بیش نیست. و

ع شمار  مقبره و» نجف« و» کربالء« سات تشیُّ (تقدیس  شود میھای آنجا از مقدَّ
پارچه خاک کربالء  ھا شیعه ساخته است که) چنان برترگرائی بیھوده، گوشهء زمین را 

 اعتقاد به کلوخ و (با تأسف این شیعه منشی و ،ندکن می را برمیدارند بر آن سجده
گاھی  سنگ در حدیث یافت  از قرآن وھا  آنبرخی جوامع اھل تسنن ھم به نسبت نا آ

ی ھا اندیشهاست، از برخی ھا  آنن بود می) اظھارات این گروه بیانگر دوازده اماشود می
ھای  سازمان دھندگان اصلی نوآوری منبع تولید بدعات و ھا امامیغالت ھم متأثر اند، 

با  امتش را از آن برحذرداشته است، فرھنگ تشیع Õدینی اند تشبثاتی که پیامبر
 ھای سرطانی ساخت. اختراع صدھا بدعت امت را دچار بیماری

 ھای افکار دوازده امامی نمونه
 ) تن.١٢محدود سازی امامت در ( •
 بازگشت مھدی. •
ه. •  عصمت أئمَّ
 ) تن.١٢انحصار والیت در ( •
 عزا داری عاشوراء با شکوه خاص. •

                                                           
ھج) تولد یافت در سال 256این است که مھدی در سال ( -صحیح -ھا  ولی به گمان آن -١

 ھج) به غیبت کبرا رفت.356ھنگام وفات پدرش به غیبت صغرا رفت، و در سال (ھج) 260(



 ١١١  فهرست مطالب

 

 :Õنا رضایتی از أصحاب پیامبر •
گذارند، محال است که ایشان را به نکوئی  اندک ترین ارج به یاران رسول خدا نمی

 .دباش می Õاصحاب پیغمبراز شان  یاد کنند، اوراد تشیع بیانگر نفرت
 کتب حدیث درج است سر و در روایت شده و Õشیعه به اورادی که از پیامبر

زشتی که اختراع  کاری ندارند بلکه از خود اوراد ساخته اند، از زمرهء افعال قبیح و
 افتند. نمودند این است که بھنگام ذکر امامان خود به سجده می

میراث گرفتند و والیت را در ھفت طبقه محصور ھا به  را از اسماعیلی ١»سبعیات«
اھل عباء اند ھا  آناصطالح  داشتند، دوازده طفل را تقدیس نمودند پنج تن را که در

اند این روش  دعای مخصوص ساختهبرای چراغ  ندکن می احترام قائل اند آتش را حترام
 را در ھیچ یک از طرق تصوف اسالمی سراغ نداریم. ھا  آن

 درست از دین های آموزه
 جز انبیاء احدی از خالیق معصوم نیست.  •
 ) نفر محصور است.١٢نه در ( امامت نه در اھل بیت و •
ندارد نه نص  وجودÓ راجع به امامت علی Õاصال وصیتی از طرف پیامبر •

 نه ھم خفی. صریح و
دین اسالم آن سخن خرافی را که گویا حسن عسکری پسری بنام محمد  •

آخر زمان  در حال زنده است و تا ) مخفی گردیده ویرھج ٢٢٦در سال ( داشته و
 .٢نددا می سخیف سخن پوچ، خرافی و دردگ میبر

 ھیچ یک از اھل عباء معصوم نیستند. جز رسول خدا •
تمامی اطفال معصوم اند، تنھا معصوم قرار دادن چند تا طفلی که بیش از  •

 ھفت سال عمر ندارند مفھومی ندارد.
به آنجا عاری از  وفق گمان خود حرمت گزاری نجف و رفتن به کربالء و •

 .دباش می اساسات شرعی

                                                           
 صفحهء () را دیده شود. -١
دانند،  شود و او را معصوم می مھدی منتظر خرافهء دیگری است که در کتب شیعه یافت می -٢

ع مھدی انتقام أھل بیت را خواھد گرفت.  بگمان تشیُّ
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 سوگ واری عاشوراء: •
 خرج و مصرف بیشتر برعیال آن چه که در ارتباط این روز آمده روزهء استحبابی و

 .دباش می

 اعتقادات امامیه
فرستند اما از روی تقیه نزد اھل سنت از لعنت  سائر صحابه لعنت می بر شیخین و

 اصول عقاید امامیه است. نمایند، لعنت اصحاب پیامبر بزرگوار از خود داری می
نیرنگی  شود میدانسته Ó ضمنا ستایش ابوبکر» بکتاشیه«خی عبارات آن چه از بر

 .١دھند میاین کار را از آدرس تقیه انجام ھا  آنبیش نیست 
ارج  تمسک نموده وآید که گویا به سخنان اھل سنت  می برھا  آناز برخی سخنان 

 جماعت و ھا خود را اھل سنت و شیعه چون دیگر ھا امامیقائلند، نباید اشتباه کرد! که 
است نه ھا  آنند ھدفشان خود بر می ھرجای که از اھل سنت نام ننددا می فرقهء ناجیه
   اھل تسنن.

عی جز شیعیان ھمه  ، در حدیث افتراق نددا می گمراه را باطل و ھا گروهگرایش تشیُّ
 ند.پندار می» الجماعةو السنةأھل «فقط خودشان را مصداق 

زیاده روی  نظریات و از تمامی بدعات و ربیزا القصه: اھل سنت بیزار از شیعیت و
 است.ھا  آن

 سخن فشردهء
نه ادعای پیروی ایشان از صوفیه  نه از صوفیه و بکتاشیه نه از اھل سنت اند و

دارند که دین حنیف از آن نفرت دارد بگونهء مثال سجده به غیر بجاست، عملکرد ھای 
نه:؟ مصر بر دین  م در مصر رسمیت ندارند چرانیدا می گروه مبتدعین الله، بکتاشیه را

ھا در مصر توسط صالح الدین أیوبی نابود  اسالم استوار است از وقتیکه دولت فاطمی
امروز حکومت مصر با معیارھای قرآن اساس دولت سنی گذاشته شد اینک تا  گردید و

 سنت استوار است. و

 نه ربطی به اسالم دارند ها نه مسلمان اند و اسماعیلی
                                                           

ھا بود که برخی علمای برجسته را در دام نیرنگ  ین آنھا و مدح دروغ ھمین پنھان کاری -١
 بین شیعه وسّنی انداخت.» تقریب«



 ١١٣  فهرست مطالب

 

 ھا مسلمان ھستند؟ از شیخ حسنین پرسان شد که آیا اسماعیلی
 شیخ چنین پاسخ داد:

شان  دارای معتقدات غیر اسالمی اند آموزش ھا خارج از اسالم و طائفهء اسماعیلی
 المی است.غیر اس

بیرون از اسالم ھا  آنھا طائفهء اند از اسالم خارج، عقاید، عبادات و تعالیم  اسماعیلی
 است.

دعوای دروغین است که عبادت شان  عقاید اسماعیله کفر صریح است، عبادات
عبارت است از ھا  آنخداوند متعال، تعالیم  وھا  آناسراری است میان ھا  آنبگمان 

 .ننددا می الحن صریح ھمه چیز را مباحھای باطل، و بباور
جائز نیست و نباید در مقابر مسلمانان دفن ھا  آنبا اسالم سر وکاری ندارند نکاح به 

 فریب نخورید: ندکن می به مسلمان بودن شوند، از اینکه تظاھر
ی قرآن زدایی در طول أزمان ھا اندیشهھای خرافی و افکار اسالم ستیزی و  گرایش

 .اند کردهھای نیرنگی برای فریب مسلمانان ظھور  باروش
تظاھر به مسلمان بودن فقط به خاطر مخفی نگاه داشتن اھداف شوم و پنھان 

ھا را برای جاسازی  این ھمه فعالیت، و دباش میشان  ھای ضد إسالمی دسیسه داشتن
از راه دروغ تظاھر به  ھا ند، اسماعیلیدھ میتلبیس و فریب خود در جامعه انجام 

 .اند نمودهمسلمان بودن 
از آنجای که نا بخرد را زیر تأثیر خود قرار دھند و مطمئن شوند که فرد مورد نظر 

است و استعداد خلع اسالم را دارد، از ھمین ھا  آن ھای گوئیآمادهء پذیریش گزاف 
را تحت  ام اوآرام آر جاست که آیین پوچ و گندیدهء خود را برایش تلقین نموده و

تا که شخص مورد  سازند می، محرمات خداوند را بوی حالل دھند میآموزش خود قرار 
ھای زنده و درست تاریخی در تائید مطلب ذکر  در جال کفر بواح بپیچد، نمونه نظر

 شده داریم.
ھا بودند که دولت قرامطه را اساس  حلولی اند، ھمین ھا فرقهء باطنی و اسماعیلی
فضیحت را  ھای را برای نابودی اسالم به راه انداختند، فحش و د، برنامهگذاری کردن

 ھای اسالمی را انجام دادند: اعمال خالف ارزش ترین شناعت وبد ارتکاب نمودند و
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 و» الخطط المقریزیه« سالم ابن تیمیه، ورای معلومات بیشتر فتاوای شیخ اإلب
ھا و قادیانی و  ھا ھمانند، بھائی اسماعیلیاز غزالی مطالعه شود، » فضایح الباطنین«

 طوایف گمراه باطل اند.
ف  :نددا می شیعه قرآن را محرَّ

 استفتاء
یند: وگ می و ننددا می خوانیم گروھی شیعیان قرآن موجود را ناقص طوری که می

حذف شده است، خواھان  شد میقرآن که به علی و اوالد او مربوط  ھای از آن بخش
 .١توضیحات بیشتر در این راستا ھستم

 ٢:یدوگ می شیخ عطیه صقر پاسخ
سال فرود آمد، رسول خدا ھنگام نزول قرآن، کاتب خود  ٢٣قرآن عظیم درست در 

ل را بنویسد، به تعقیب نوشتار حفظدا می را دستور ید، ردگ می د که مقدار منزَّ
نوشته شد، و بعد از طبع در تمامی جھان نشر Ó ھای متعدد در دروه عثمان نسخه

 مصاحفی که در بالد مختلف توزیع گردید عینا نقِل مصحف عثمانی بود.گردید 
 که دو و بدین باوراند ننددا می ھای باال را مقّصرین رده Èشیعه ابوبکر و عمر

 گمان صحبت داشت نابود ساختند وÓ خالفت علی بخش اعظم قرآن را که از
 بعد از رحلت پیامبر قرآن را طور کامل نویشت.Ó که تنھا علی ندکن می

 کتاب خود در» نعمت الله موسوی الجزایری«بزرگترین محدث و فقیه شیعیان 
آید قرآن را به آن گونهء که نازل  که از اخبار بدست می آن طور: «رددا می چنین ابراز

                                                           
 ).644/ 641/ 3از شیخ عطیه صقر (» أحسن الکالم فی الفتاوی واألحکام« -١
نومبر سال  22ھـ) مطابق (1333محرم سال  4شیخ عطیه صقر از والیت شرقی (روز یکشنبه  -٢

) شامل معھد 1928سالگی قرآن را حفظ نمود در سال ( 9عمر م) چشم بدنیا گشود، در 1914
دیپلوم را بدست » جامعة األزھر«م) از دانشکدهء أصول الدین 1928(ابتدائیه) گردید، در سال (

آورد متعاقبا در مربوطات حج و أوقاف امام، خطیب و مدرس مقرر شد، زندگی شیخ با پذیرش 
) بحیث رأیس دفتر شیخ أزھر، ھمکار در 1970: سال (وظایف گوناگون ھمگام بود: بگونهء مثال

مجمع بحوث اسالمی، مشاور و وزیر در حج أوقاف، عضو مجلس أعلی شئون اسالمی و اخیرًا 
) 9/ 12/ 2006ھـ ق) مطابق ( 1427ذوالحجه  91روز شبنه (». جامعة األزھر«رئیس داراالفتاء 

 وفات نمود.
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) این کار را علی (عاحدی جمع نکرده است،  ÷گردیده است جز أمیرالمومنین علی
قرآن را آنطور که  ÷نظر به وصیت پیغمبر انجام داد، شش ماه طول کشید که علی

نازل گردیده بود جمع کرد نزد ابوبکر و عمر آورد، و ابراز داشت که این قرآنی است که 
به پیامبر نازل شده است. عمر بن خطاب پاسخ داد که ما نه نیاز به تو داریم و نه به 

گفت: سر از امروز نه شما و نه احدی این قرآن را  ÷، از آنجا بود که علیقرآن تو
است مھدی  ظھور کند، آن قرآنی که قرار )÷مھدی(خواھد دید تا که فرزند من 

 قرآن مھدی به مراتب از باخود بیاورد دستخوش کس قرار نگرفته و تحریف نشده و
 .١»قرآن موجود زیاد است

فتعداد چشمگیری از علمای ش  یعه تألیفاتی دارند که قرآن موجود را ناقص و محرَّ
ند و قراراست مھدی با قرآن خود پندار میو قرآن کامل را با مھدی منتظر  ننددا می

لی شیعیان چیزھای را قرآن خیالی شیعیان را نیافتیم و زمان ظاھر شود، ما درآخر
موجود است. بیشترین گمان دارند که آن چیزھا در قرآن مھدی  ند وشو مییادآور 

 .شود میند مربوط به آل بیت و امامت علی بر می اشیای را که نام

 :شویم میھای را در ذیل متذکر  اینک نمونه

ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ﴿ از سوره بقره: ٢٣آیت  تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

 نزلنا علی عبدنا يف ب مماير ن كنتم يفإ«محمد اینطور نازل کرده بود را جبریل بر  ﴾ۦّمِۡثلِهِ 

 .»علیٍّ فأتو بسورة من مثله
 پس بارهء علّی  در ترجمه: اگر باشید در شک از آنچه فرود آوردیم بر بندهء خود

 بیاورید سورهء مثل آن.

                                                           
 الجزائری.نعمت الله  -» األنوار النعمانیه« -١
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نَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم َولََقۡد َعِهدۡ ﴿ )هسوره (ط) ١١٥امام جعفر صادق سوگند یاد نمود که آیه (
لی آدم من قبل إنا ولقد عهد«اینطور نازل شده بود  ﴾١١٥َعۡزٗما ۥِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ 

 .١»تهم فنيسيمن ذر االئمة ونيواحلسن واحلس فاطمةو حممد وعيل (يف
پیش از ین به آدم در بارهء محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین پیمان  :ترجمه

 بستیم پس او فراموش کرد.
در این  دباش می شیعه ترین کتاب نزد صحیح »اصول کافی«طوریکه معلوم است 

) آیه ١٧٠٠٠قرآنی که جبرئیل فرود آورده بود ھفده ھزار («کتاب روایت شده است که 
صادق است،  این سخن از جعفر« :یدوگ می در شرح بود، قزوینی شارح اصول کافی

ھای زیادی از قرآن حذف شده که در این قرآن مشھور مفھومش این است که چیز
 .»وجود ندارد

 ) سوره نساء٣راجع به آیه ( شیعه از جایگاه خاصی برخوردار است، طبرسی نزد

﴿ �ِ ْ �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ْ فَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ �ۡن ِخۡفُتۡم �  :یدوگ می ﴾ٱلنَِّسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا

ثلث  به ھمین منوال منافقین بیش از شود میاینجا میان شرط و جزاء ارتباط دیده ن«
 .٢»قرآن را ساقط نمودند

قام  يلألسس الت ةضياخلطوط العر«مطلب مذکور را در رسالهء محب الدین خطیب 

ھـ) تا حال بیش  ١٣٨٠دیده شود، این رساله از سال ( »ةيعة االثنی عرشين الشيها ديعل
 از چند بار به چاپ رسیده است.

استاد محمد علی سعودی از پیش قدمان و خبرگان وزارت عدلیه مصر و از نزدیکان 
آن مصحف  شیخ محمد عبده، مصحف ایرانی مخطوط را نزد مستشرق برامین دیده در

 و عکس صفحهء نخست را برداشته اینک متنسورهء را بعنوان سورهء والیت دریافته 
 یم:کن می در ذیل ذکرآن را 

                                                           
یا  328دھند (ت  اصول الکافی از محمد بن بعقوب کلینی، کلینی را شیعه ثقة اإلسالم لقب می -١

) معتبرترین کتاب در نزد شیعه است اصول کافی نزد شیعه به مثابهء صحیح البخاری نزد 329
 باشد. اھل سنت می

 ھـ). 561-548متوّفی ( -قرن پنچم  -احمد بن علی بن علی أبی طالب طبرسی -االحتجاج  -٢
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اللذين بعثنامها هيديانكم إىل الرصاط  والويلّ  منوا بالنبيآيا أهيا الذين آمنوا «

 »الخ...املستقيم
از ھا  آنمان بیاورید به نبی و ولی، برخی ای اھل ایمان، ای :املکعبارت  ترجمه

برای  ندکن می با خبر ھستم، کسانی به عھد خداوند و فا برخی دیگرانند و من دانا و
ایشان باغھای پر از نعمت است، کسانی که آیات من برایشان خوانده شود آیات من را 

در دوزخ جای بزرگی است، روز قیامت ھنگامی که فریاد ھا  آن، برای ندکن می تکذیب
  ؟ان و تکذیب کنندگان پیامبران منشود که کجا ھستند ستمگار

گفتند پاکی الله را  حق میھا  آنشما از پیامبران مخالفت نکردید مگر بخاطر اینکه 
  باستایش وی یاد کن و علی از شاھدین است.

ثبات تحریف کتاب رب إفصل الخطاب فی «در کتاب خود  ١آیت والیت را طبرسی
از محسن فانی کشمیری، این  »دبستان مذاھب«آورده است، و درکتاب  »رباباأل

) ذکر نموده ٢/١٢٠» (تاریخ المصاحت«در کتاب خود » نولدکه«سورهء دروغین را 
 ) بنشر رسانید.٤٣٩-٤٣١م (ص ١٨٤٢مجله آسیایی فرانسوی سال 

گاھی بیشتر دارد ما دراین رساله ناگزیریم اکتفا به ھمان  این موضوع نیاز به آ
 تر رد تشیع نوشته اند، آری برای معلومات افزون مدارک نمایم که علمای اھل سنت در

و رسالهء عبدالستار  »لشیعةفی نقد عقائد ا شیعةالو«به کتاب  دتوان میخوانندهء محترم 

إلثنی او يني من اخلمنيء املسلمموقف العلام« تونسی رئیس علمای اھل سنت پاکستان و

 رجوع نماید. ٢منظور احمد نعمانی از لکنو ھند تألیف »ةيعرش

                                                           
 ھـ) معاصر شیخ عبده است.1320حسین نوری طبرسی (متوفی  -١
اإلثنا عشریة  شیعةلا«اند، بگونهء مثال:  دستهء بزرگ از أھل سنت مزعومات شیعه را تردید نموده -٢

دوکتور محمد ابراھیم العسال، استاد تفسیر و علوم القرآن در  –»ونھجھم في تفسیر القرآن الکریم
 ».رسالهء دکتورا» جامعة األزھر الشریف«
مسأله » «رسالهء دوکتورا«دکتور ناصر عبدالله القفاری  -» أصول وعقائد الشیعة اإلثنی عشریة«

 رسالهء ماستری. -دکتور ناصربن عبدالله القفاری  -» لشیعةالتقریب بین أھل السنة وا
مقارنة فی العقائد والتفسیر والحدیث موسوعة: مع اإلثنی عشریة فی األصول والفروع ودراسة 

 -» المراجعات المفتراة علی شیخ األزھر البشری«استاد دکتور علی محمد سالوس.  -والفقه 
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 نصرانیت همگونی شیعیت و
ھای خود گذارش داد ھـ) بی بی سی در سرخط خبر ١٣٨٩( میزان سال ٤بتاریخ 

ھای قرآن بعد از رحلت  که یکتن از اسقف نصرانی در مصر اظھار داشت که برخی سوره
محمد به قرآن اضافه شده است، اظھارات این کشش را مقام ارشد مصری امام بزرگ 

ھای کشش را ضد منافع ملی  زھر احمد الطیب به شدت تقبیح نموده و حرفاأل معةجا
 کشور خود اعالم نمود.

 جالب اینکه شیعه با نصرانیت علیه قرآن موضعگیری مشترک دارند نصرانیت و
دستخوش بازماندگانش قرار Õ شیعه ھردو معتقد اند که قرآن بعد از وفات محمد

 گرفته است.

 نکاح درزی با زن مسلمان باطل استاز دیدگاه شریعت 
سوال: مرد درزی قصد نکاح با اشراف زادهء سنی را دارد آیا این عقد صحیح خواھد 

 ١مجامعت درزی با زن سنی جواز دارد؟ شد و
: ابن عابدین در باب مرتد جزء دکن می چنین پاسخ ارایه ٢المجید سلیم شیخ عبد

 .دردا می اینطور ابراز» رد المحتار«سوم از 

                                                                                                                                              
موقف األئمة األربعة وأعالم مذاھبھم من الرافضة وموقف « -استاد دوکتور علی محمد سالوس 

 دکتور عبدالرازق عبد المجید األرو. -» الرافضة منھم
دکتور حافظ موسی عامر، رسالهء دوکتورا از جامعهء  -» اإلمام فی الفقه السیاسی الشیعیعصمة «

 ».قاھره
 1353/ رمضان/ 8) بتاریخ (82شماره (» من أحکام الزواج ما یتعلق به«باب » فتاوای داراإلفتاء« -١

 م).1934/ دسمبر/ 15ھـ) یا (
ای با رود) والیت بحیره تولد یافت و در م) در مرکز (ایت 1882شیخ عبدالمجید سلیم درسال ( -٢

اخذ نمود، وظایف مختلف از » جامعة األزھر«م) با امتیاز درجه اول دیپلوم خود را از 1908سال (
) سال مسؤلیت افتاء را 20قبیل تدریس، قضا، افتاء، و مشیخهء أزھر را به عھده داشت، تقریبا (

است، دوبار شیخ أزھر شد در بار اول بخاطر بدوش داشت، بیش از پنچ ھزار فتوا صادر نموده 
را برای بار دوم احراز نمود و در » جامعة األزھر«انتقادش از پادشاه برطرف گردید و مشیخهء 

/ 17ھـ) مطابق (1374/ ماه صفر سال 5) استعفاء داد و در سپیده دم (1952/سبتمبر/17(
 م ) زندگی را پدرود گفت.1954اکتوبر/ 
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ھای شام در شھرھا  آن شود میرا دانسته » نیامنه«و » دروز« از ھمین جا حکم
نماز را دارند ولی به تناسخ ارواح  (سوریه) اسکان پذیراند اظھار مسلمان بودن، روزه و

نند، ظھور الوھیت را در اشخاص یکی پی دیگری دا می باور دارند، شراب و زنا را حالل
فھم مصادق تکالیف شرعی  در« یند:وگ می حج منکر اند، نماز و، از روزه، دھند میجواز 

 و ھوده سخنان رکیک و بی Õاشتباه صورت گرفته است، در ارتباط به پیامبر
 .»ھای خطیر دارند گیری موضع

لی را در بنشر رسانیده در ھا  آنارتباط به  محقق عبدالرحمن عماری، فتاوای مفصَّ
ھا  ھا و اسماعیلی ھا با اعتقادات ُنَصیریاعتقادات دروزآن فتاوا چنین آمده است: 

، صاحب مواقف از اند گرفتهھا آنانی که قرامطه و باطنیه لقب  باھمی دارد، اسماعیلی
در قلمرو مسلمانان با پرداخت جزیه و ھا  آنکه اسکان  دکن می علمای چھار مذھب نقل

 .١نکاح با ایشان جواز ندارد حرام است وشان  حالل نیست مذبوحه بدون جزیه پردازی
مات تحت عبارت ابن عا چنین  »جماعباإل ثنیةوحرم نکاح الو«بدین در فصل محرَّ

، عقد نکاح به دشو میرا شامل » نیامنه«و » نصیری«و » دروز«این عبارت «: گوید می
 .٢»، زیرا که کتاب آسمانی ندارندشود میخورده شان  نه ذبیحه ندارد و جوازھا  آن

که ابن عابدین  باورھای داشته باشد که در سوال ذکر شده اگر دروز باشد ومردی 
یاد آورشده است، پس او کافر است و نکاح زن مسلمان با او جائز نیست، با این ھمه 

مرد با ھم آمیختند، به علت باطل بودن عقد، ھیچ یک  زن و عقد نکاح بسته شد و اگر
بر آن مرتب نخواھد شد، بفرض ھمبستری، با زن زنا صورت گرفته،  از آثاِر نکاِح صحیح

 .٣دردگ می و نه عدت واجـب شود مینه نسـب ثابت 
البالی توضیح مذکور پاسخ خود را گرفته باشد والله تعالی  پرسندهء محترم: از

 اعلم.
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 شیعهدر ارتباط به » أزهر«گیری علمای بزرگ  جهت

که تقریب بین المذھبین: شیعه و سنی را از  اند نمودهدعوتگرانی عرض اندام 
را استوار  اصول اثنا عشرینمایند،  وجایب خود دانسته، مذھب جعفری را ستایش می

 امروزی اند. یھا امامیھا ھمان دوازده  ند، جعفریپندار میھای قرآن و سنت  به پایه
نستند که دوازده دا نمی ، آیا این دعوتگراناند شدهدعوتگران تقریب مرتکب اشتباه 

خوانند؟ شیعه بدین بارو است  می بجز چند تن از صحابه کرام دیگران را مرتد ھا امامی
 ابوبکر و عمر کافر وھا  آنوفات پیغمبر مرتد شدند، در نزد   که یاران رسول خدا پی

تقلید خواھندکرد؟ آیا در تکفیر ھا  آنملعون اند، آیا دعات تقریب در تکفیر شیخین از 
کسی که ابوبکر، عمر، عثمان و  تمامی مسلمانان با شیعه سھم خواھند گرفت؟ آیا

 ھمگی صحابه را تکفیر کند مسلمان خواھد ماند؟ و.....
دانند، مسلمانان اعم از این که  شیعه ھمه مسلمانان گذشته و حاضر را کافر می

 .یدگاه شیعه کافراندین ھمگان از داند و یا محکوم حکام

 ترین فرهنگ تشیع است؟ چرا تکفیر مسلمانان پسندیده
گان مانند ایمان به الله،  زاده علی وÓ آیین شیعه ایمان داشتن به امامت علی در •

 .دباش می رسول، قرآن، مالئکه و روز آخرت
 فرزندانش جزء ایمان است. إیمان به امامت علی و  •
 ایمان ندارد مؤمن نیست.کسی که به امامان آل بیت  •
باور دارند Ô عثمان اصحاب رسول را بخاطری که به امامت ابوبکر، عمر و  •

 نمایند. تکفیر می
 .ندکن می اشغال نمودن حق غیر تکفیر خلفای راشدین را بخاطر  •
 نمایند. به امامت تکفیر میشان  باوری مسلمانان را علی التمام بخاطر بی •
 پذیرند؟ ایمان را نمینشوند اینک جزء  چرا تکفیر •
 کل حکام ستمگارند. در  •
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حکام چون که دستوری برای فرمان روای خود از أیمه معصومین ندارند   •
 .اند شدهتعدی  مرتکب ظلم و

عدم ایمانشان به امامت اھلبیت  از أئمه جور وشان  رعایا بخاطر پیروی •
 کافرشدند.

 های ذیل را پاسخ بگویند دعوتگران تقریب پرسش
پروسهء تکفیرھم از  شمـا اینک که با این جـریان تکفیری ھم نوا ھستید، درأ ) 
 تقلید خواھیـد کرد؟. ایشان

مصروف تکفیر  با کاروان تکفیری بپیوندند و :گفت که ب) برای مسلمانان خواھید
ج را میان حکام و رعیت دامن بزنند؟! یکدیگر باشند ھرج و مرج، آشوب و  تشنُّ

قرآن را  ÷ین قرآن موجود ناقص و نا تمام است، تنھا علی: ایدوگ می ج) شیعه
را ھا  آنطور کامل جمع نموده، آیا برای مسلمانان جائـز خواھـد بـود که این مفکورهء 

 ھم بپذیرند؟!
ی ھا گفتهآنچه را که متذکر شدیم نباید بدون شواھد و مدارک بگذاریم اینک مأخذ 

» اصول کافی«یم، در پیشاپیش آن مراجع آور می ھا آنترین مراجع با اعتبار مذکور را از
 جایگاه اصول کافی نزد شیعه مانند جایگاه صحیح بخاری در نزد اھل سنت قرار دارد و

 .دباش می

 »ل....يثالثة نفر: سلامن، أبوذر واملقداد وق الإاس ارتد الن«قال  ÷عن جعفر

روایت است که جز سه نفر ھمه مردم مرتد شدند: سلمان  ÷ترجمه: از جعفر
 عمار فریاد کشید متعاقبًا برگشت، و :مقداد گفته شد عمار؟ جعفر گفت فارسی، ابوذر و

که در قلب چه کسی ھیچ گونه شک پیدا نشد او  جعفرگفت: اگر اراده تو این باشد
ظم است اگر لب بگشاید، که نزد امیر المؤمنین اسم أع کرد میمقداد بود: سلمان فکر 

فرو رفته گان خواھد بود، ابوذر را  از ھم ھمگان در زمین فرود خواھند رفت و او
ھا نترسید ھمواره سخن  مالمت امیرالمؤمنین از سخن گفتن باز داشت ولی ابوذر از

 .١گفت
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قلنا: إنَّ الناس ذا إفزعون يجعفر: إنَّ الناس  يب، قال: قلت ألريم القصيعن عبدالرح

وا فقال  إنَّ ! ةيَّ أهل جاهلِ : Ìدوا بعد ما قبض رسول اهللا ! اِنَّ الناس عاميا عبدالرحيارتدَّ

 .»�اعزتلت فلم تعزتل خبنصار األ
: برای ابوجعفر گفتم: ھنگامی که از ارتداد صحابه یدوگ می ترجمه: عبدالرحیم

بعد از وفات خورند. أبوجعفر گفت: صحابه  کنیم مردم به یکبارگی تکان می میصحبت 
کنار رفتند، با  و شدند، دست برداشتند پیامبر به جاھلیت أولی برگشتند أنصار یکسو
 .١این کنار روی خود کار درستی را انجام ندادند

وقتی که « رددا می بعد از یاد آوری حدیث طوالنی در اختتام چنین ابراز جعفرابو
دیگران بیعت  ت برگزینند بررا به امام ÷پیامبر وفات نمود مردم بدون اینکه علی

نمودند از اینجا بود که شیطان تاج پادشاھی خود را برسرنھاد و منبر را نصب کرد به 
ساز بنوازید «پیادهء خود را جمع نمود و چنین گفت:  تنھای نشست، متعاقبا سوار و

آیت ذیل را  (مستی کنید) که تا خروج مھدی دیگر از خدا اطاعت نخواھد شد، ابوجعفر

َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنَّهُ ﴿ :الوت نمودت َبُعوهُ فَ  ۥَولََقۡد َصدَّ  ﴾٢٠ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ إِ�َّ فَرِ�ٗقا ّمَِن  ٱ�َّ
 ].٢٠ :أبس[

ابلیس گمان خود را به کرسیی باور نشاند جز چند تن از مؤمنین سائرین از «
 .»شیطان پیروی نمودند

 .٢وفات پیامبر تحقق یافتتأویل این آیت در وقت « :یدوگ می ابوجعفر

ِينَ إِنَّ ﴿ قول اهللا تعالی: يف ÷عبداهللا يبأعن  ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا َءاَمُنوا
ْ ُ�مَّ  ْ َ�َفُروا ُ ُ�ۡفٗر� لَّۡم يَُ�ِن  ٱۡزَداُدوا  :نساءال[ ﴾١٣٧ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  ٱ�َّ

١٣٧.[ 
کافر  بار یقینًا کسانی که ایمان آوردند، باز کافر شدند باز ایمان آورده دیگر«ترجمه: 

نه راه ھدایت را بر  فزودند خداوند اینان را نخواھد بخشد واشدند پس به کفر خود 
 .»نشان خواھد دادھا  آن

                                                           
 .20) باب 48الوافی (ص  -١
 .20باب  -الوافی  -٢
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نازل شده است، در ابتداء  ١این آیه در بارهء فالن و فالن« :یدوگ می ابو عبدالله
» علی مواله من کنت مواله فھذا«ایمان آوردند وقتیکه پیامبر والیت را اعالن نمود 

مؤمن شدند باز بعد از  ÷کافر شدند باز در نتیجهء بیعت ایشان به امیر المؤمنین علی
در وقتی ادامه یافت که برای خودشان بیعت ھا  آن کفر کافر شدند باز وفات پیامبر

 .٢باقی نماندھا  آنرفتند دیگر اصًال نشانی از ایمان در گ
به خوبی از آنچه که میان صحابه « :یدوگ می »تذکیر«تحت عنوان » وافی«صاحب 

گاھی داری؟  »:بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد آ
 امور را بر مردم خلط نمودند. •
 لباس نا امیدی و جنگ را بتن کردند. •
در خصوص علی بار بار شنیدند آنچه را دانستند  بعد از اینکه نصوص صریح را •

 انکار کردند و آنچه را شنیدند تبدیل نمودند. 
 اباء گردن مسلمانان الزم شده بود از حق امیرالمؤمنین که برگردنشان و •

 ورزیدند.
 فایق آمد.ھا  آن خواھش پرستی بر ھای ریاست، ھوسبازی و دلبستگی •
 ورگردید. شعلهشان  ھای دل آتش بغض و حسد در •
 به جاھلیت اولی برگشتند.  •
 دستور پیامبر را پشت سر گذاشتند.  •
را با متاع اندکی عوض کردند چه جرم بدی را ارتکاب  فرامین رسول خدا •

 نمودند.

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  ٱ�َّاَس أ َ�َ ُ  ٱلِۡكَ�َٰب َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

ۡلً� َعِظيٗما ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ۡن َءاَمَن بِهِ  ٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ ن َصدَّ َ�ۡنُهۚ َوَ�َ�ٰ  ۦفَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
 ].٥٥-٥٤ :نساءال[ ﴾٥٥ِ�ََهنََّم َسعًِ�ا

                                                           
 باشد. کر و عمر و عثمان و.... میھدفشان از فالن و فالن ابوب -١
 باب فیه نکت و نتف من التنزیل فی الوالیة. -)312اصول الکافی (ص  -٢
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بر آنچه که خداوند از فضل و مھربانی خود برای مردم داده است کینه «ترجمه: 
آل ابراھیم ھم کتاب و حکمت و پادشاھی بزرگ دادیم برخی ایمان  ند؟ ما باورز می

 .»بسنده استشان  گروھی ھم از پذیرش خود داری کردند، آتش دوزخ برای آوردند و
سخن را بجای  شیعه در تکفیر آنانی که با ایشان ھم اندیشه نیستند افراط نمودند و

د، میزان این تشنج رسی خود دشمنی میان سنی و شیعه به اوج رسانیدند که عداوت و
 میزان تشنج میان کافر و مسلمان بود. از تربه مراتب باال

 آخرت است ایمان به امامت علی و اوالدش بمثابهء ایمان به الله و روز
نام إعرف اهللا فيما من ال أعرف اهللا فيعبد اهللا من ينام إ« ابوجعفر: محرة قال: قال يل يبأعن 

ق يدق اهللا جل جالله وتصيت فداک فام معرفة اهللا؟ قال: تصدجعلقلت  عبده هكذا ضالال.ي

لی اهللا من عدوهم، إلرباءة او» هم السالميعل«واالئتامم به وبأئمة اهلدی  مواالة عيلرسول و

ف اهللا، ومن ال يُ هكذا   .١» اهللاريعبد غيعرف ويت فإنَّام يمام منا أهل البعرف اإليعرَ
 دکن می ابوجعفر برایم گفت: خداوند را کسی عبادت: که یدوگ می ترجمه: ابوحمزه

د عبادتش گمراھی بیش نیست، شناس نمیکه الله را بشناسد ولی کسیکه خداوند را 
 ونه است؟م که فدای تو شوم معـرفت الله چگپرسیـد

ه  ابو جعفر پاسخ داد، تصدیق نمودن الله و رسول او دوستی با علی، اقتداء به أئمَّ
دشمنان آنھا، ھرکس که یکتن از امامان اھلبیت ما را نشناسد او غیر ھدی، بیزاری از 

من ادعی اإلمامة «: یدوگ می الله را شناخته، و غیر الله را عبادت نموده است. ابو عبدالله

 ھرکس دعوای امامت نماید و از اھل آن نباشد کافر است. »هلها فهو كافرأس من يول

مام له من اهللا إها نفسه وال يهد فجيكل من دان اهللا بعبادة « قول:ي÷ جعفر عن أيب

سالم دانت اإل ة يفيذبنّ كل رعع مقبول وقال اهللا تعالی تبارک وتعالی: ألريه غيفسع

 .»ةيبوال

                                                           
 اصول الکافی. -١
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عبادت برای کسیکه امام ندارد جز این که  : فروتنی دریدوگ می ترجمه: ابو جعفر
کوشش و عبادت وی نزد  اده است وخود را خسته ساخته است کاری را انجام ند

 د.باش نمی خداوند منظور
 امامی که بگمان رعایایی که از امام ستمگر اطاعت کردند (ھر: «یدوگ می خداوند

شیعه از طرف خدواند مقررنشده باشد ستمگر است) مورد عذاب من قرار خواھند 
 گرفت.

شیعه در مورد تمامی مسلمانان بخاطری که به امامت اھلبیت باور ندارند، نگرش 
ھایش را حدیث عنوان نموده چنین  کلینی درین راستا خرافهبد بینانه دارند طوری که 

 .شود مییادآور 
 

 . حدیث۱

 امة واليوم القيكلَّمهم اهللا ي ثالثة ال« قول:ي ÷با عبداهللاأجعفر قال: سمعت  يبأعن 

ست له، ومن جحد إماماً من عند اهللا ومن زعم يم: من إدَّعی إمامة ليهم وهلم عذاب أليزكي

 .١»اإلسالم ب يفيوعمر هلام نص أنَّ أبابكر
روز قیامت خداوند  :فتگ می من از ابوعبدالله شنیدم که« :یدوگ می ترجمه: ابوجعفر

 عذاب درد ناک است:ھا  آنسازد و برای  را پاک نمیھا  آن، و گوید میبا سه نفر: سخن ن
ِعی امامت که مستحق آن نباشد. •  مدَّ
 که از طرف خدواند مقرر شده است نپذیرد. امامت کسی را •
 عمر را مسلمان بداند. شخصی که ابو بکر و •

 . حدیث۲

 ريه غيمام من اهللا فسعإها نفسه وال يهد فجيكل من دان بعبادة « :قولي ÷جعفر يبأعن 

 ».عاملهاهللا شانیء أل وريمقبول وهو ضال متح
ولی به  سازد می: شخصی که در عبادت الله خود را خسته یدوگ می ترجمه: ابو جعفر

متحیر  ندارد عالوه براینکه گمراه و سرگشته و انتصاب شدن امام از طرف الله باور

                                                           
 ).12حدیث  374أصول الکافی (ص /  -١



 ١٢٧  فهرست مطالب

 

خداوند از عمل آن  و شود میھیچ عبادت از وی پذیرفته ن است، ھمه بندگیش برباد، و
 دارد.نفرت 

 . حدیث۳

ی من يكثر عجيفخالط الناس أ إينِّ : «÷بی عبداهللاعفور قال: قلت ألي عن عبداهللا بن أيب

تولَّون يتولَّونكم ويقوام أمانة وصدق ووفاء وأتولَّون فالنا وفالناً هلم يتولَّونكم ويقوام ال أ

 مانة وال الوفاء س هلم تلک األيتولَّونكم ليقوام أوصدق ووفاء ومانة أفالنا وفالناً هلم 

ن يد ال« جالساً فأقبل علیَّ كالغضبان ثم قال: ÷ق، قال: فاستوی ابو عبداهللالصدو

 »ة إمام عادل من اهللايس من اهللا وال عتب علی من دان بوالية إمام جائر ليملن دان اهللا بوال

 زوجل تسمع لقول اهللا عالأب علی هوالء؟ قال: نعم، ثم قال: ن ألولئک وال عتيقلت ال د

﴿ ُ ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َءاَمُنوا من ظلامت  يعني ]٢٥٧ ة:بقرال[ ﴾ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ

ِينَ وَ ﴿ مام عادل من اهللا. قال:إتهم كل يالتوبة واملغفرة لوال لی نورإالذنوب  َ�َفُرٓواْ  ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُُهُم 

َ
ُٰغوُت أ لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم �ِيَها  ٱ�َّارِ� أ

ونَ  مام إل سالم فلامّ أن تولَّوا كهنم كانو علی نور اإلأهبذا  ينام عنإ ]٢٥٧ :ةبقرال[ ﴾٢٥٧َ�ِٰ�ُ

وجب أظلامت الكفر، فلی إسالم اه من نور اإليتهم إيس من اهللا عزوجل خرجوا بواليجائر ل

 .»ها خالدونيولئک أصحاب النار هم فاهللا هلم النار مع الكفار، فأ
برای ابوعبدالله گفتم: ھرگاه که در  ،که یدوگ می ترجمه: عبدالله بن أبی یعفور: 

امانت کسانی را که با فالنی و  صدق و وفاء و انمرس می اجتماع مردم حضور به ھم
 امانت کسانی را عدم صدق و وفائی و عکس بی م برکن می فالنی محبت دارند مشاھده

، ابو عبدالله درپی شوم میبینم، بیش از حد شگفت زده  ند میورز میکه با شما دوستی 
 خشمگین سرجای خود نشست به من توجه نمود و شنیدن سخنانم ناراحت شد و

 ستمگر است ونشده  اظھار داشت، شخصی که به حاکمیت امامی که از جانب الله مقرر
طرف  تسلیم شده است، دین ندارد، در عوض کسی که امام منظور شده از دباش می

وار سرزنش است که چنین امام عادل است. سزا معلوم ھم خداوند را قبول دارد، و
این گروه (شیعه) قابل سرزنش  پس آن گروه (اھل سنت) بی دین و :نیست، گفتم

آری. بعدًا فرمود: سخن الله متعال را نشنیدهء؟ که: خداوند دوست  :نیستند؟ گفت
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ھای گناه بسوی  کشاند از تیرگی ھا بسوی روشنی می را از تاریکیھا  آنمؤمنین است، 
 روشنی و ھدایت و بخشش.

طرف الله تعالی  امام عادلی است که از با ھرشان  این بخشایش بخاطر ھمان محبت
را از ھا  آن و اند شدهکه کافر  دباش می دوستان کسانیمقرر شده است. و طاغوت 

ھا ھمگی دوزخی اند و دائمًا در دوزخ خواھند  کشاند این روشنی بسوی تاریکی می
 امامی که دستور امام ستمگر و اسالم مستفید بودند ھمین که از آغاز از نور ماند، در

الھی در راستای امامتش موجود نبود پیروی نمودند از نور اسالم محروم شدند و دچار 
 را در قطار کفار دائمًا مستحق عذاب جھنم گردانید.ھا  آنظلمت کفر گردیدند، خداوند 

 . حدیث۴

سالم دانت اإل ة يفيقال اهللا تبارک وتعالی: ألعذبنَّ كلَّ رع«قال:  ÷جعفر يبأعن 

عس من اهللايجائر لمام إة كل يبوال ة تق ة يفيَّ ، وإن كانت الرَّ ة وألعفونَّ عن كل يَّ أعامهلا برَّ

أنفسها ظاملة  ة يفيَّ ة كل إمام عادل من اهللا، وإن كانت الرعياإلسالم دانت بوال ة يفيَّ رع

 .١»ئةيمس
: رعایای که از امام غیر برگزیده فرماید میخداوند متعال « :یدوگ می ترجمه: ابوجغفر

گرچه متقی نکوکارھم باشند مورد عذاب من  ندکن می طرف الله و ستمگر پیرویاز 
قرار خواھند گرفت و رعایای که از امامی اطاعت نمایند که خداوند او را برگزیده است 

 با اینکه مسئ و بد کردارھم باشند مورد عفو من قرار خواھند گرفت.
اعتبار شیعه در ذیل یاد آور اما نسبت به تحریف قرآن روایاتی را از مراجع با 

 :شویم می

قرآنكم هذا  ه مثليمصحف ف - í -وإنَّ عندنا ملصحف فاطمة « ÷عبداهللا يبأعن 

 .٢»ه من قرآنكم حرف واحديثالث مرات واهللا ماف

                                                           
 -أصول الکافی: -چھار احادیثی را که با رعایت شماره در متن ذکر نمودیم در کتاب کلینی  -١

من أثبت «اإلمامة ولیس لھا بأھل ومن جحد األئمة أو بعضھم باب من ادعی «کتاب الحجت 
 ).12، حدیث 374/ ص /  1(ج / » اإلمامة لمن لیس لھا بأھل

 ).239باب ذکر فیه الصحیفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة علیھا السالم (ص  -اصول الکافی  -٢
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ما باخود مصحف فاطمه را داریم، مصحف فاطمه سه «: یدوگ می ترجمه: ابوعبدالله
 .»حرفی از قرآن شما در اونیستچند قرآن شماست، بخدا سوگند که 

ذاب، ال كإنزل أه مجع القرآن كله كام من الناس أن حدأما ادعی «قول: ي ÷جعفر يبأعن 

ة من بعده علواأل ÷طالب بن أيب ال عيلإوحفظ كام نزله اهللا تعالی وما أمجعه  هم يئمّ

 .١»السالم

جمع آوری  کذابین و دروغ گویان احدی ادعای جز« :یدوگ می ÷ترجمه: ابوجعفر
هء تمامی قرآن را نکرده است، آری فقط علی و  حفظ تمامی قرآن را جمع و áائمَّ

 .اند نموده
و روایات  اند نمودهادعای تحریف قرآن را تردید » زھراأل مجلة«در ھا  آنبرخی 

مذکور را از میزان اعتبار ساقط دانسته فقط جواز روایتش را مجاز دانسته و عمل بدان 
 .ننددا می را نادرست

در پاسخ عرض شود که، نباید جایگاه اصول کافی را در مجامع شیعه فراموش کنیم 
ف أصول کافی -ھمین طور کلینی   .دباش می ھم از أعالم شیعه -مصنِّ

محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی،  :یدوگ می صاحب روضات در ارتباط کلینی
نزد ھردو فریق (شیعه و سنی)  بزرگتر و برتر ازین است که» الکافی«رازی و صاحب 

 مخفی بماند اگر از حقیقت نگذریم با اینکه کلینی فضل بخصوص دارد، أمین اسالم و
 دلیل أعالم در طریقت ھم است.

طائفه (شیعه) اتفاق نظر دارند که کلینی به مراتب اوثق از سه تن (اصحاب کتب 
 .٢آنھای که سرداران شریعت اسالم اند دباش می أربعه)

ط به قلم يحيث والورع وجاللة الشان، أشهر من أن يالعلم والفقه واحلد ثقة اإلسالم يف«

نَّف يفيُ مل  يالذ«إلی أن قال: » الكايف«  املعروف ب:ريه رقم وصنف الكتاب الكبيستوفيو  صَ

 .٣»اإلسالم مثله

                                                           
(ج/  »أهنم يعلمون علمه كله«و  »عليهم السالمأنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة « باب –أصول الکافی  -١
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علم فقه، حدیث، تقوا و بزرگواری، شھرت این شخص  ترجمه: اوثق ترین شخص در
مدت  در رسیده است که بیرون از شمار، و قلم از جمع آوری آن عاجز است وبجای 

مانند  را تصنیف نمود کتابی که در تاریخ اسالم بی» الکافی«) سال کتاب بزرگ ٢٠(
تصنیف نشده است (یکی از ویژگیھای الکافی » کافی«بوده و ھیچ کتاب چون کتاب 

رده شد قائم بعد از تحسین فرمود: این است) که در حضور قائم (مھدی منتظر) پیش ک
 برای شیعیان ما کفایست.

این است کتاب کافی و این است منزلت او کتابی که در سطح اسالم نذیر ندارد، 
د مذھب شیعه و ف، جایگاھش در کلینی مجدِّ جاللت و  علم فقه، حدیث، تقوا و مصنِّ

د نیدا می یقهء اسالم اشوث مھم اینکه که قلم از ستایش او عاجز، و بلند بزرگی آنقدر
ف روایت نموده  اندخو می اینک ھمین بزرگوارتان احادیثی که قرآن را ناقص و محرَّ

و در اسالم  نددا می و برای شیعه کافی دکن می است، کتابی که مھدی آن را تصدیق
ستایش اعتماد ندارید، پس آیا کدام مرجع  نذیر ندارد، اگر به چنین کتابتان با اینقدر

 نمایش چھرهء واقعی مذھبتان از دیگری نزد تان است که برای وضاحت بیشتر و مؤثق
 آن مراجع إستفاده نمائیم؟

» فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب األرباب«آري کتاب دیگري هم بنام 
نوشته شده است، این  دسترس خود داریم، که شخصا در موضوع تحریف قرآن را در

 به تحریف قرآن قائل اند. ها یعهش کتاب ثابت ساخته است که
یکتن از علمای نامور جده کتاب مذکور (فصل » محمد نصیف«برادر محترم 
 معةجا«فتای ) بغرض دریافت فتوا به داراإل١٩٠٩تابستان سال ( الخطاب...) را در

 فرستاد.» األزھر
ام و نه شیعه از بدو آغاز خود تا این دم فردی از أھل تسنن را عفو نکردند نه  ُحکَّ

جنگ با کفار را دریک سنگر با أھل سنت  یھمگان را یکسره تکفیر نمودند حت رعیت،
 تحمل ندارند، به روایات ذیل دقت نمائید؟!
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ن يهوالء الذ جعلت فداک! ما تقول يف«عبداهللا  يبقال قلت أل عن عبداهللا بن سنان

لون قتلة يفيل يالثغور؟ قال: الو هذه قتلون يفي داء خرة واهللا ما الشهآلا ا وقتلة يفينالد تعجَّ

هِ  عتنا ولويش إالَّ  شُ  .١»مماتوا علی فُرُ
 در پرسشی از ابو عبدالله به او گفتم: فدای تو شوم، در: «گوید میعبدالله بن سنان 

 جنگند چه نظرداری؟ ابو عبد الله گفت: ھای که دارند در این مرزھا می ارتباط با این
، بخدا سوگند جز شیعیان ما که اند شدهمیرند ھمگی تباه  می این ھای که درین مرزھا«

 بسترخوابشان ھم بمیرند شھید اند احدی شھید نیست. اگر در

 یدنما میرا چنین ستایش » الوافی«صاحب روضات مؤلف 
 محمد. نام:

 لقب: محسن.
ط بر اصول و نبوغ در دارای درک باال، فھم عالی، و منقول، علم معقول و  فروع، مسلَّ

ف چیره دست، و کتب  این طائفه (شیعه) پوشیده نیست، صفاتی که بر دیگر مصنَّ
ترتیب شیوا و تنظیم زیبا گرد آورده است، به حل مشکالت احادیث  چھارگانه را با

 .٢به دقت اخبار متشابه را نگرسته است پرداخته و
شین ھای مسلمان ن سرزمین ھمیش استعمار، خواھان گسترش مذھب تشیع در

ھای شیعه از جھاد باعث گردیده است که استعمار به  شده است، گردن خالی نمودن
ع بر  دلچسپی پیدا کند، ھر لحظهء که نقاب از گسترش مذھب شیعه حقیقت تشیُّ

بینید که در  د، شما قدم به قدم میردگ می ھویت این مذھب بیشتر إفشا شود میداشته 
ھای  ریم و داشتهدا می ھا را بر مایکایک پردهپشت صحنه چه رازھای نھفته است اینک 

ھای ما از چھرهء حقیقت، مبتنی  گذاریم، نقاب برداری پشت پرده را به نمایش می
اصلی تشیع اخد نمودیم، و از  مصادر خود مذھب است، مطالب فوق را از برکتب معتبر

ع که کتب از ستایش   محوری را درنقش شان  لبریز است و تصنیفاتھا  آنأئّمهء تشیُّ
، اگر نقل از چنین کتب صورت اند شدهھا  مذھب تشیع دارد و تنھا توثیق نه توثیق

                                                           
 ) باب من یجب معه الجھاد ومن ال یجب.15 -ص  9الوافی (ج  -١
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فی مذھب تشیع نمونه اگر استناد از چنین  ھا بیاوریم؟ و نگیرد پس از کجا برای معرِّ
 مدارک نشود آیا مراجع دیگری ھست که ارزش استناد را داشته باشد؟ 

تشیع که به بھانهء ضعیف قرار دادن این روایات ھای جدلی از  سانکم نیستند ان
 کوشند چھرهء مخدوش خود را به الفاظ دروغ پاک نماید. می

آیا ھمه روایات این باب ضعیف است؟ اگر چنین باشد پس کتاب مذکور چگونه یکی 
از کتب أصول مذھب تشیع قرار گرفته است؟ گاه گاھی مجادلین دیگری از خواب 

ساختمان  نمایند: که معقول را به این عنوان ارایه می خ ھای غیرند و پاسشو میبیدار 
 گردد بلکه اسکلت مذھب از کتب عقاید شکل کتب روایات اعمار نمی مذھب از

 یرد.گ می
یم به عین مطالب کن می ھا ھنگامی که به کتب عقاید مراجعه با این ھمه چانه زنی

 خوریم. ھای عقاید ھم سر می کتاب در
تر از ھای تشیع بد دریابیم که آنجا ھم آموزه تازنیم  می کتب عقاید سررویم به  می

 آن است که تا حال نویشتیم:

 إمامت

از زمان ب ھای تکفیر را در ھر عصر و دو پدیده: باور به امامت و انکار از امامت دروزاه
ھای بذر تشیع تاحال تیغ تکفیر گردن تمامی نگه داشته است، از نخستین روز

را از تن جدا نموده تا این تیغ برنده نه خلفای راشدین را عفو نمود نه  مسلمانان
نه سائر مسلمانان را اینک آفت تکفیر توأم به وفات پیامبر آغاز، ھمواره  أصحاب پیامبر و

زداه، شمشیر  از دوازده علی امامـِت علی و ، إنکار ازدکن می ھای ایمان را قطع شھرگ
 .سازد میتر تکفیـر را تیز

 انیمخو می »من ال یحضره الفقیه«ر د
ی  رئیس محدثین، أبوجعفر صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمِّ

ی( ف  ٣٨١متوفَّ کتاب من ال یحضره الفقیه یکی از » من ال یحضره الفقیه«ھج) مَؤلِّ
عتقادات اھب است: أبوجعفر صدوق در رسالهء أصول مذ مراجع معتمد چھارگانه در

ما راجع به کسی که از امامت امیر المؤمنین علی بن طالب  باور« :رددا می چنین ابراز
این است که گویا از نبوت تمامی پیامبران انکار ورزیده است،  کند و امامان بعدی انکار
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امامان بعدی را  مامت امیرالمؤمنین علی را پذیرفته ولی امامت یکتن ازاکسی که  و
آخر زمان  نبّوت ھمه انبیاء را پذیرفته اما از نبوت پیامبرکه  دباش می نموده بگونهء انکار

 .»انکار نموده است Õمحمد

 شود میخود روایتی را اینگونه یادآور » اعتقادات«صدوق در رسالهء  أبوجعفر
من أنصفک فقد و ومن ظلمک فقد ظلم� ينت املظلوم بعدأ!» يلع اي« :Ì يالنب قال

 .دک فقد جحد�حومن ج أنصف�
! کس ترا ظلم : تو بعد از من مظلوم ھستیگوید میبرای علی  Õپیامبر ترجمه:

من انصاف نموده است،  با کسی که با تو انصاف کند یقیناً  من ستم کرده و کند او بر
 کسی که از تو انکار کند از من انکار نموده است.

فقد  ومن جحد نبو� فقد جحد نبو� يا إمامته بعديًّ من جحد عل« :Ì ينبقال ال

 .١»تهيَّ جحد اهللا ُرُ�و�ِ 
ت من انکار نموده است،  ترجمه: کسی که بعد از من از امامت علی انکار کند از نبوَّ

 کند ربوبیت پروردگار را انکار نموده است. ھرکس که از نبوت من انکار
یعنی » دباش می منکر از آخِر ما به گونهء منکر از اوِل ما« :یدوگ می ÷ابوجعفر

 امام آخر بمثابه انکار از امام اول است.انکار از 

م أمأثنا عرش إ ية من بعدئمَّ األ« :Ì يقال النب
ُ
هل  ÷طالب بن أيب  يلع� املؤمن�وَّ

من أن�ر واحدا منهم فقد  يتيتهم معصيمعصو القائم طاعتهم طاعيت يوآخرهم املهد
 .٢»كافر لنا فهو نيأعدائنا والظامل كفر من شک يف«وقال الصادق:  »أن�ر�

امیرالمؤمنین شان  من دوازده امام خواھد آمد نخستین بعد از« :یدوگ می ÷پیامبر
من  اطاعت ازھا  آن. اطاعت از دباش می مھدیھا  آنآخرین  و ÷علی بن ابی طالب
نماید یقینا  سرکشی از من است، شخصی اگر از یک امام انکارھا  آن است و سرکشی از

کسانی  و : اگر کسی در کفر دشمنان مایدوگ می ÷صادق نموده است، و از من انکار
 شک نماید کافر است. اند نمودهما ظلم  که بر

                                                           
 ».اعتقادات« -١
 ھا است. وایات دروغ باطل و ساختهء دست آنھمه این ر -» اعتقادات« -٢
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(اھل سنت) این است که ھمگان ھا  آن: اعتقاد ما راجع به یدوگ می جعفر صدوقابو

ٰلِِمَ� ِمۡن ﴿ فرماید: یملعون اند و بیزاری از ایشان واجب است. خداوند م َوَما لِل�َّ
نَصارٍ 

َ
 .ستمگاران ھیچ مددگاری ندارند ،]٢٧٠: ةبقر[ال ﴾٢٧٠أ

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َوَمۡن أ ٰ َرّ�ِِهۡم َو�َُقوُل  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�ۡعَرُضوَن َ�َ

ُ
ۡشَ�ٰدُ َكِذبًاۚ أ

َ
 ٱۡ�

ُؤَ�ٓءِ  ِينَ َ�ٰٓ َ� لَۡعَنُة  ٱ�َّ
َ
ٰ َرّ�ِهِۡمۚ � ِ َكَذبُواْ َ�َ ٰلِِم�َ  َ�َ  ٱ�َّ ِينَ  ١٨ٱل�َّ وَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ يَُصدُّ

 ِ ِ  ٱ�َّ  ].١٩-١٨: هود[ ﴾١٩ُهۡم َ�ٰفُِرونَ  ٱ�ِخَرةِ َوَ�ۡبُغوَ�َها ِعوَٗجا َوُهم ب
د؟ آنان بر الله تعالی بند میکسی که بر الله دروغ  کیست سمتگارتر از«ترجمه: 
دگارشان که بر پرور ھمان کسانی اندھا  که این یندوگ می گواھان ند وشو میپیش کرده 

 کجی را تالش رند،دا می ستمگاران کسانی که از راه الله باز دروغ بستند لعنت بر
 .»آخرت منکر اند از و ندکن می

این آیت علی أبی  در» سبیل الله: «یدوگ می در تفسیر این آیت Èابن عباس
ه علیھم السالم اند  .١»طالب و ائمَّ

ھدفشان در قدم اول  ندکن می غاصب صحبت ظالم و ستمگر و(شیعه وقتیکه از 
 در قدم دوم تمام اھل سنت و Èعمر ابوبکر وھا  آنرأس  در اصحاب پیامبر و

 .)باشد می
 امام گمراه. و امام ھدایتگر :دکن می قرآن کریم دو امام را معرفی

ٗة َ�ۡهُدوَن ﴿ فرماید: راجع به ھدایتگر می �ِمَّ
َ
ۡمرِنَاوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

َ
 ].٧٣[األنبیاء:  ﴾بِأ

 .»آنان را پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ھدایت کنند«ترجمه: 

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم  ٱ�َّارِ� وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ ۡ�َبۡعَ�ُٰهۡم ِ� َ�ِٰذهِ  ٤١َ� يُنَ�ُ

َ
َو�

ۡ�َيا  ].٤٢-٤١: قصصال[ ﴾٤٢ٱلَۡمۡقُبوِح�َ ُهم ّمَِن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَۡعَنٗةۖ َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ
روز  و ما آن قوم (ظالم) را پیشوایان ضاللت و دعوت به دوزخ قرار دادیم و«ترجمه: 

این دنیا لعن  درھا  آندر (نتیجهء اعمالشان) بر ھمهء  ند وشو میقیامت یاری کرده ن
 .»فرستادیم و در آخرت از زشتکاران اند

ْ وَ ﴿ ُقوا ِينَ فِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ٗة  ].٢٥ :نفال[األ ﴾َظلَُمواْ مِنُ�ۡم َخآصَّ
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 .»رسد آزمون بترسید که فقط، ستمکاران را نمی بال و از«ترجمه: 
مقام من به علی ظلم کند  ھرکس بعد از وفات من در« :فرماید می Õپیامبر

 ھر تمامی انبیاء قبلی انکار نموده باشد. وبمثابهء خواھد بود که از نبوت من و نبوت 
 .»خود ستمکار است دکن می کس با ظالم دوستی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡوِ�َآَء إِِن  ٱ�َّ

َ
ْ َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذٓواْ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡسَتَحبُّوا

يَ�ِٰن� َ�َ  َُّهم ّمِنُ�ۡم فَ  ٱۡ�ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوَمن َ�َتَول
ُ
ٰلُِمونَ أ  ].٢٣: ةتوبال[ ﴾٢٣ٱل�َّ

که کفر  ای أھل ایمان شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید اگر«ترجمه: 
 .»شک ستمکار است را برایمان بگزینند و ھرکس از شما آنان را دوست بدارد بی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ قَۡوًما َغِضَب  ٱ�َّ ْ َ� َ�َتَولَّۡوا ُ َءاَمُنوا ْ ِمَن  ٱ�َّ ِ َعلَۡيِهۡم قَۡد يَ�ُِسوا َكَما  ٱ�ِخَرة

ارُ يَ�َِس  ۡصَ�ِٰب  ٱۡلُكفَّ
َ
 ].١٣: ةممتحنال[ ﴾١٣ٱلُۡقُبورِ ِمۡن أ

نکنید  آنان غضب کرده دوستی ای اھل ایمان ھرگز با قومی که خدا بر«ترجمه: 
 .»نومیدند مأیوس اند چنان که کفار از اھل قبورآخرت بکلی  ازھا  آن

﴿ ِ ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ َولَۡو َ�نُوٓاْ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكتََب ِ� قُلُو�ِِهُم 

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
يَ�ٰنَ َءابَآَءُهۡم أ يَّ  ٱۡ�ِ

َ
 َدُهمَو�

 ].٢٢: ةمجادلال[ ﴾بُِروٖح ّمِۡنُهۖ 
نین چ اند آوردهکه ایمان به خدا و روز قیامت  (ای رسول) ھرگز قومی را«ترجمه: 

پدران و فرزندان ھا  آننخواھی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند ھر چند 
ھاشان ایمان نگاشته شده و به روح  دل باشند این مردم برھا  آنو برادران خویشان 

 .»را نصرت کرده استھا  آنقدس 

ِينَ َوَ� تَۡرَكُنٓواْ إَِ� ﴿ ُ�ُم  ٱ�َّ  ].١١٣: هود[ ﴾ٱ�َّارُ َظلَُمواْ َ�َتَمسَّ
محکم شود) ھا  آننشوید تا به سبب اشتراک تان أرکان ھا  آنمیالن (رکن «ترجمه: 

، پس اند کردهنکنید بسوی کسانیکه ظلم (شرک، بدعات، فسق، مخالفت الله و رسول) 
 .»را آتش شما رسد می

ود، ھرکس امامت را دعوا کند جای خ واژهء ظلم به معنای نھادن چیزی نه در
 ، ھردباش می خداوند وی را به این پست انتخاب نکرده است ظالم و ملعون که لیدرحا
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د ظالم و سپار نمیآنکه امامت را به مستحق او (یعنی تعین شده از طرف خداوند) 
 ملعون است.

یرد سخن بجا و پذیرفته شده گ می ستمکاران تعلق تا جای که مذمت به ظالمین و
ستمکار قرار دادن خلفای راشدین،  ھمانا ظالم واست، ولی آنچه قابل پذیرش نیست 

 .دباش می تمامی مسلمانان یاران رسول خدا و
 :دھیم میمدرک، راجع به توثیق روات بحث را ادامه  هیابا ار

کل  در یم، کتب رجال آنھاآور می کتب شیعه برای روشن سازی بیشتر شاھدی را از
 .ندکن می قابل اعتماد اھل سنت را جرح راویان ثقه و

سنت دارد طوری مثال شخصیت بزرگ امام بخاری که جایگاه واالی نزد اھل 
 :یدوگ می راجع بوی چنین »حوال العلما والساداتأروضات الجنات فی «صاحب 

: دکن می امام جعفر صادق را اینطور یاد» میزان االعتدال«ذھبی ناصبی در کتاب خود «
 کبیر عظمت و با اعالم، نکوسرشت، راستگو وجعفر بن محمد صادق یکی از ائمهء 

 کتاب خود نیاورده است، انتھی. وی روایتی در امام بخاری از الشان، و
 رخیص را جمع کرده است. خاشاک،کم بھا و مھین، زباله و نوع غث و کتابی که ھر

 در ضاللت اوست و حماقت،گمراھی و این (روایت نکردن از جعفر) نشانهء نادانی و
، بلکه ابو عبدالله بخاری با این عملکرد دھد میل عمق ھواپرستی آن را نشان عین حا

خود نشان داد که مانند دیگر دشمنان خدا و دشمنان اھلبیت نسبش پلید والدتش 
 .»ناپاک است

 انگیزهء شهرت صحیح بخاری نزد شیعه
ء : برخی علمای ما (شیعه) بدین باور اند که انگیزهدھد میصاحب روضات ادامه 

اش با اھلبیت است حدیث  شھرت کتاب بخاری در میان اھل سنت بخاطر ابراز دشمنی
آیت تطھیر إبا  از حدیث طائر را کتمان نموده و را روایت نکرده است، و »غدیرخم«

ازل که آیت تطھیر دربارهء اھلبیت ن اند نمودهجماع احالی که مفسرین  ورزیده است، در
اب و عکرمهء خارجی ورود را جز شده است این سبب و بخاری شان  سوم کلبی کذَّ
  .١احدی انکار نکرده است
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هء اسالم که با تشیع مناظره ما نظریات تشّیع را از کتب عقاید و ھا  کتب أئمَّ
از کتب:  عالمه دھلوی و.... و سالم ابن تیمه، ومانند امام غزالی، شیخ اإل اند نموده

سخنان دیگران علیه شیعه  که استفاده از نگویند ِفَرق، ِمَلل و ِنَحل أخذ نکردیم، تا
خصم و طرف اند و متخاصم مذھب خصم ھا  آننگویند که  احتجاج معقول نیست، و

را از امامانی نقل ھا  آن، بلکه نظریات دکن می اش را بغرض تشنیع و تقبیح تحریف
اصول ھای نقل کردیم که  کتاب نمودیم که مذھب تشیع را اساس گذاری کردند و از

برای وضاحت بیشتر راجع به امامان مذھب به کتب  شوند، خواستم مذھب پنداشته می
رسی آن مراجع، دریافتم که رجوع کنم، بعد از بازھا  آنتراجم و جرح و تعدیل 

ین مذھب  در ھای را توثیق ھا و آنجا توصیف نرفته و ھای من ھدر تالش سِّ بارهء مؤسِّ
 یحت ننددا می جع تقلیدرا پیشوایان مذھب و مراھا  آن و تصور باالتر بود دریافتم که از

اسالم کتابی تألیف نشده  در» الکافی«چون  که اصول کافی نظیر ندارد و بدین باورند
 است.

بدون  اند نمودهکتب شیعه نقل  جالب اینکه: مطالبی را که اھل سنت بغرض رد از
  موجود است.ھا  آنکاستی در متون کتب معتبرهء  ھیچ نوع کمی و

منابع خودشان نقل نمودیم و در باب نقل ھیچ  ی مذھبی تشیع را ازھا اندیشه
جریان گفتگو با کمال  در یاندکترین افزون گوئی نکردیم، حت نقصی وجود ندارد،

 حرفی را بزبان نیاوردیم که سبب آزار و ھرگز امانت داری ادب را رعایت نمودیم، و
سلب ایمان ھم استفاده نکردیم، بلکه  ھای تکفیر و لوباس از یحت گردد وھا  آنرنجش 

عی موجب شگاف در صفوف مسلمانان است. تأکید نمودیم که گرایش  ھای تشیُّ
گرائی منع  ولی نباید از یاد ببریم که علمای اھل سنت از تقلید تشیع و تشیع

ھای خود  گیری، بدون شک درین جھت اند دادهرا حرام قرار ھا  آن و پیروی از اند نموده
 صد در صد برحق اند.

واحد سازی صفوف مسلمانان جدی ھستیم دراین راستا  ما بغرض وحدت امت و
موانع غیر قابل  سلف: سدھا و علمای نامور را با خود داریم، به ھمین منظور پیشوایان و

خالفی  ھای بارز موجودیت نکته و اند نمودهتخریب را میان اھل سنت و تشیع اعمار 
تناقضات نا  سنی را میزان جدائی این دو گروه از ھم دیگر دانسته اند، و شیعه و بین

 .سازد میقابل جبران که اھل سنت را از شیعه جدا 

 جدای سازی شیعه از سنی وحدت امت در
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وحدت امت نیاز شدید به جدا سازی تشیع از اھل سنت دارد سلف این نکته را 
ع را حرام نگفته  به این سادگی بخوبی درک کرده بودند که علمای سلف ھا تقلید تشیُّ

ع در  نست که شیعه با کاروان ما ھم سفر نیست، چرادا می اند، سلف نه؟ مذھب تشیُّ
ھای اھل سنت قرار دارد، درست نخواھد بود که  برنامه تناقض با تمامی اھداف و

ی باشیم، و یا سن نشان دھیم، یا دعوتگران اخوت بین شیعه وھا  آناندکترین تمایل به 
 با اھل سنت را داشته باشیم.ھا  آنلجاجت در یکجا سازی 

یم، مانند بخش میھای تاریخی و باعزم خود تقویت  ما نھضت خود را با شخصیت
ون ھای دیگری چ عمر: دو شخصیتی که به ایشان باید بالید و شخصیت ابوبکر و

ھای که دارند عدالت  توزی ھا با آن ھمه کینه غربی یعثمان، علی، معاویه و.... (حت
ھای  یند: اگرحکومتوگ می : مترجم) برخی مؤرخین غربیننددا می را الگوÓ عمر

نه نیاز  نداشتیم وھا  آنما ھیچ نوع مخالفت به  بود میشاھی با معیارھای عمری استوار 
 .بود میھای دیموکراسی  به حکومت

 غاصب و مرتد ستمگر وولی شیعه خلفای سه گانه: این مردان منحصر بفرد را 
ھا  آنخدا را سراغ داریم؟ مردانیکه به  اشخاص با انند، آیا چسان یاران با وفا وخو می

این پیغام خدا را جھانی  نه؟ اسالم را بردوش خود برداشتند و افتخار باید کرد چرا
 با زوِر بازوی خود کشورھا را پیھم فتح نمودند، و و ھای جھادی رحلت ساختند، با

 نمودند می ترین لشکر را لحاظ تجھیزاِت جنگی ناتوان از تعداد و ت اینکه از نظرشگف
 پا درآوردند. فارس را از و پرآوازهء روم ولی دو امپراطوری متمدن و

، ننددا می فاسق و ندکن می با تأسف مذھب شیعه این افتخارات تاریخی ما را تکفیر
ع در و نویسندگان بازار تکفیِر أصحاب پیامبر را گرم نگاه زمان  عصر و ھر علمای تشیُّ
 نجات نیافتند. انگشت شمار، سائرین از تکفیر چند تِن محدود و جز داشته اند،

 
 نویسنده:

 محترم شیخ محمد عرفه رحمت الله
 کبار علماء در مصر یعضو
 و مدیر وعظ در مصر» األزھر شریف معةجا«استاذ کلیه شرعیات در 



 

 

 

 /دکتور عبدالمنعم نمر

 وزیر أوقاف مصر
 »جامعة األزھر«عضو مجمع بحوث اسالمیه در 

گفتگوی را که با یکتن از دعوتگران  -وزیر أوقاف مصر -دکتور عبدالمنعم نمر
، لشیعةا«کتاب خود  در انجام داده است، -آیت الله محمد علی تسخیری  -تقریب 

 نموده است: ذکر ١»المھدی، الدروز... تاریخ ووثائق
 :یدوگ می دکتور نمر مرحوم

 مقدمهء کتاب چاپ چھارم. 

 نيبيصحابه الطأسول اهللا وعلی آله ودنا حممد ريبسم اهللا الصالة والسالم علی س«

 ن:يوالطاهر
 برادران محترم!

صورت  تسخیریآقای محمد علی دانشمند ایرانی  و خواستم گفتگوی که میان من
مقدمهء طبع چھارم بنگارم، آقای تسخیری یکتن از علمای نام آور  گرفته بود طور

ھای اسالمی  گردھمای حکومت ایران در جلسات و ایران که اکثرا به نمایندگی از
ھا  ، به لسان عربی مانند عربدباش می مرد خوش سیما، فصیح ، اودکن می اشتراک

 جوانی بخش أعظمی عمرش را بغرض آموزش در ، بگمان غالب دریدوگ می سخن
  عراق گذرانیده باشد. کشور

بود پیرامون  ٢شیخ أزھرھا  آنحکومت عمان از علمای بزرگ جھان که در رأس 
 دعوت به عمل آورد. »سالمیالفقه اإل«

                                                           
 کنیم. مقدمه و تعریف شیعه را از فصل اول کتاب نقل می -١
) 1996زھر شد و در سال () شیخ األ1982مارچ سال  17شیخ جاد الحق علی جاد الحق در ( -٢

 وفات یافت.
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، شعبان سال ٢٦اپریل تا چھار شنبه  ٩شعبان /  ٢٣روز شنبه (این گردھمای از 
» مسقط« کیلومتر دور از ٤٠جامعهء سلطان قابوس  ) در١٩٨٨اپریل  ،١٣ھـ/ ١٤٠٨

 پایتخت عمان ادامه یافت.
سالم و مصافحه درآغاِز این گردھمای با محمد علی تسخیری سرخوردم باھم 

در یکی از » الجزایر«طنیه طنکه برای باِر اول در شھر قس شد آورنمودیم، برایم یاد
 ایم. جلسات باھم دیده

من و تسخیری  بینگفتگو  و حسن اتفاق یکجا بیرون شدیم از در روز دوم جلسه
گارش شنود آقای تسخیری بود، برایم گفت: در ن آغازگر این گفت و و صورت گرفت

ما دور نیست من  ! برایش گفتم: اینک کتاب چندان ازخود راجع به ما جفا کرده ای
چاپ آینده  انتقاد درنوع انتقاد شما ھستم در صورت بجا بودن  آمادهء پذیرش ھر

نمایم،  شخصی که عیب ھایم را نشاندھی کند پذیرائی می اصالح خواھم نمود، من از
ام به اطمینان  که نقل نموده ام آنچه را نشده آور ولی ھیچ مطلبی را بدون مراجع یاد

 ھای شما موجود ھست. توانم بگویم که در کتاب می
وا داشتهء ھمان نسبت دادن تحریف کتاب خود جفای که در حق ما ر در تو :گفت

ع است، تو  اند نمودهای که آن عده از اصحابی که قرآن را جمع  گفته قرآن بسوی تشیُّ
 اند. حق علی راجع به امامت وی بود ساقط ساخته کلماتی را که بیانگر ھا و سورت

ام و در  کتب خود تان نقل کرده م بلکه ازا گفتم: آری من از خود چیزی نگفته
تالیف عالم » ربابثبات تحریف کتاب رب األإفصل الخطاب فی «ھا  پیشاپیش آن کتاب

ع حسین نوری طبرسی ھجری (در سال ۱۳واخر قرن ا در که دباش می برازندهء تشیُّ
به رشتهء تحریر در آورد (قبل از  در سه مقدمه و دو باب را) کتابش یھجر ۱۲۹۲

شان پراکنده  گذشته یھا ف در کتابیباره تحر عه دریت و گفتار شیتألیف این کتاب روا
گاھیبود، و ب اثبات  یبرا یاریات بسین کتاب روایدر ا افتند،ی ینم یشتر مردم بر آن آ

ن مصادر یف است ذکر نموده است، و بر مھمترین که قرآن تحریباره ا ش دریدعوا
منسوب به  اتیصدھا رواھا  آنر اعتماد کرده و از یث و تفسیحد ینزدشان از کتابھا

ف قرآن، ھمان یدة تحریرون آورده است، و ثابت کرده است که عقیف بیائمه درباره تحر
 تألیف محمد عبد الرحمن سیف) -تحریف قرآن  -باشد.  یشان م گذشته یده علمایعق
متن آن کتاب را در  ھـ در ایران به چاپ رسید، من۱۲۹۸در سال » فصل الخطاب...«

 ام پس شما از کدام جفا و ستم صحبت آورده ن تغییرنوشتار خود بدون اندکتری
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ھای شما درج است نقل  کتاب در و اند نمودهید؟ آنچه را که علمای شما تصریح کن می
از جایگاه واالی او ھم  و !شناسید را خوب می» فصل الخطاب...«ام شما صاحب  کرده

گاه نیستید ھنگامی که طبرسی نوری در در نجف  دکن می ھج) وفات۱۳۲۰سال ( ناآ
 .شود میجوارامام مرتضی، اشرف ترین بقاع به نزدتان، با اعزاز و اکرام ویژه دفن  در

 کتابی را«آقای تسخیری بعد ازاین که به سخنان من گوش فرا نھاد چنین گفت: 
نھم (برای این که  را زیر پای خود می شی ندارد من اوکه یاد آورشدی، نزد ما اصال ارز

باشد پای خود را به زمین کوبید) برایش گفتم: پس چرا ھمواره مورد تمثیل کرده 
 اعتماد شما است؟

؟ تا من و دیگران ھمه بدانیم کنید نمیچرا علنی برائت خود را از آن کتاب اعالن 
ع نیست؟ کم از کم بلند ترین  که محتوای فصل الخطاب... بیانگر اندیشهء مذھب تشیُّ

ع که آقای  راجع به نادرست بودن محتوای  خمینی است بیانیهء رامرجع امروزی تشیُّ
 به ویژه فصل الخطاب... صادر ننموده است؟ مجموع، و کُتب شیعه در

ف قرآن ھا  آن اصحاب رسول خدا را در جمع آوری قرآن متھم نموده اید، و را محرِّ
 اید. معرفی نموده

علیه اصحاب  ھای خطیر تان گفتار خود صادق ھستید به این سنگرگیری در اگر
کتب تان درج است و یاران رسول  ھای که در چرا ھرزه ؟ ودھید میرسول چرا ادامه 

ق تان محو نمی اند دادهخدا را مورد انتقاد قرار  سازید؟ آیا از عھده این ھم  از مراجع موثَّ
 نم که تعداد از علمای شما دردا می ید؟ متأسفانه ھیچ کدام نشد، منتوان میبرآمده ن

عای تحریف انکار  گردھمای از مناسبات وبرخی  ع  ند ولی درورز میھا از ادُّ جامعهء تشیُّ
مجامع شیعه  اند؟ تفکر تحریف قرآن در چه کسانی حرف تحریف را برکرسی باور نشانده

ر واال و اینک  ننددا می ھا آغازگر فتنه را مجرمین و یاران پیامبر ارزشمند است و یک تفکُّ
د پس چرا برای نابودی نیدا می را سخن دروغ ھا تحریف قرآن که شما در گردھمایی

راجع به نادرست بودن مطالب مندرج  این دروغ از مراجع معتبر تان اقدام نکردید؟ و
اند نشان  ھای را که علماء تان نوشته دروغ صادر نکردید؟ اگر کتب متعبرتان قرار در

گاه کرد میدھی  کتب ما ھمچو سخنان  که دردانستند  می و شد میید، نسل جوان آ
ھا  ستند که ازین خرافهتوان میفرجام به آسانی  ارزش وجود دارد، در بی دروغ، پوچ و

از مصحف فاطمه یاد  کناره گیری نمایند، تسخیری در ادامه سخنانش ابراز نمود که تو
 یم.شناس نمینموده ای ما اصال مصحف فاطمه را 
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ع چنین ادعاء عتبرفتم آری: این حرف من نیست، مبرایش گ ترین مصادر تشیُّ
این مصادر معتبر بدین باوراند که بعد از وفات پیامبر اسالم جبرئیل نزد  اند نموده
نوشت تا که نوشتار وی بصورت  می ÷و وحی را علی آمد میفرود á فاطمه

گاه شدم ھمان بیانیهء خمینی بود که  مصحف در آمد نخستین باری که از این روایت آ
برای زنان ایراد کرد، و خمینی سخنانش را á بزرگداشت از والدت فاطمه بمناسبت

تر از این ام  من کجا و شخصیت فاطمه کجا؟ من به مراتب ناتوان«اینطور آغاز نمود که 
 یا راجع بوی صحبت کنم ولی روایتی را از که چون فاطمه را به شما معرفی نمایم و

، دباش می از ھرلحاظ بسنده که روشنگر ھمه جوانب قضایا و دھم میتذکر » الکافی«
 ه روایت مصحف را بیان نمود، رادیو طھران آن بیانیه را به نشر رسانید.اھمر

 جایگاه أصول کافی
نزد  در» صحیح البخاری«شیعه ھمان جایگاھی را دارد که  در مکتب» الکافی«

ی دیدار یکتن از علمای بزرگ که نجف برا اھل سنت، شنیدن این روایت باعث گردید
نمودم  چاپ ایران پیدا» الکافی« کتابخانهء او روایت مصحف را در تان بروم..... من در

کتاب خود آوردم باب به عنوان (نزول الوحی علی  جزء در آن روایت را با ذکر باب و و
ام؟  جرمی را ارتکاب نموده» الکافی« ه است، آیا در نقل روایت ازشد میفاطمه) مس

 ».ارزش اند اعتبار و بی این کتب بی«تسخیری گفت: 
در  یسرتاسر جھان حت گسترده در گفتم: چرا الکافی را با این پیمانهء وسیع و

د؟ و به زبان انگلیسی ترجمه نموده اید تا در شرق و غرب ھمه یرسان میامریکا به نشر 
ھمین حاال یک نسخهء  کسانی که به زبان انگلسی آشنایی دارند مطالعه نمایند اینک

جدیِد مَترَجم را باخود دارم ممکن است کتابی چون الکافی با این ھمه انرژی که شما 
در آن را  صدھا ھزار نسخهء د ویرسان میبا این اموالی که به مصرف  و دھید میبخرج 

 ارزش و ید یک کتاب بینما میترین نقاط جھان بمثابهء دعوتگر مذھب توزیع  دور
با این ھمه مصارف، » الکافی«بکدام منطق بپذیریم که  باشد؟ فکر نکنم...؟ اعتبار بی

 ھا باشد؟ فاقد ارزش
شما ھم اسرائیلیات کم نیست، آیا بودن اسرائیلیات بدین  گفت: در برخی تفاسیر

 م که تفاسیر خالی از اسرائیلیات وپذیر می ید؟ گفتم:پذیر می معنا است که شما آن را
یفه نیست ولی ھستند مفسرینی که اسرائیلیات را نشاندھی خالی از احادیث ضع
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انند... اینک ما داریم با این روایات رس می به اثباتآن را  دروغ بودن یند ونما می
تصدیق  نویسیم، از ھای راجع به دروغ بودن آن می یم، و کتابکن می اسرائیلی مبارزه

ھای  ام به تجرید سلسله کتابیئم، برخی علمای اھل سنت اقدنما میچنین روایات منع 
عکس شما دراید کسی  درج است، برھا  آن احادیث موضوعه در کردند که اسرائیلیات و

، به کنید از سوی دیگر به طبع مجدد آن اقدام می انید وخو می ارزش را که از یکسو بی
گسترده  با ظرفیت بسیارآن را  ، بلکه متن ترجمه شدهءشود میاینقدر ھم قناعت ن

یا  دلیل را و ئید، پس ما کدام سخن را بپذیریم: سخن ضعیف و بینما میطبع و نشر 
این وقت یکتن  دلیل را؟ برخی حاضرین در اطراف ما جمع شدند، در واقعیت قوی و با

سخنان ما را  ضبطی را که باخود داشت، برخی از از خبر نگاران حضور بھم رساند و
من در  بود میھای اسال اگار یکتن از ھمکاران جریدهثبت نمود، بگمان غالب خبرن

 ھای را که ثبت نموده بود پیدا کنم.تالشم تا آن چیز
شویم و برخورد مان اوج بگیرد مسؤلین عمان نگران شدند که شاید ما جدی 

سخنان من به لبخند و تبسم ھم  ھای من و خیر به تشنج گراید گرچه ھمه بحثباأل
گمان بیش نبود، مفتی ھا  آننظر داشتم و برداشت  قت را درھای و ظرفیت گام بود و

 احمد خلیلی بغرض معلومات نزد ما آمد ولی بحث به انتھا رسیده بود.
آغاز نشست جدید به آرامش خاطر، محترم شیخ تسخیری  به منظور رفع خستگی و

 به نوشیدن چای رفتیم. آغوش گرفتم را در
به  شیخ تسخیری دچار حملهء قلبی گردیده وروز دوم جلسه برایم اطالع رسید که 

بخش مربوطه انتقال داده شده است، این خبر مرا تکان داد و  شفاخانهء سلطان در
ب این بد بختی شده باشم، به عجلت خود را به شفاخانه  متأسف شدم که شاید من ُمَسبِّ

بود،  نشته حسن اتفاق شیخ تسخیری را درحالتی یافتم که بر بستر از رسانیدم و
زخم معده سبب حمله بوده، برایم گفت که سبب این  ،خوشبختانه دریافتم که من نه

قسمت اثنی عشر روده قرار دارد، دوای که باید  ه است که دربود میحمله قلبی زخ
وزیر » علی اکبر والیتی«نمود استفاده کرد، مصروف گفتگو بودیم که  استفاده می

یگر را ستایش کردیم، برای اینکه ی آمد ما یکدبه عیادت شیخ تسخیر خارجهء ایران
ص شدم.  بشتر مزاحم نشده باشم ھردو را تنھا گذاشتم بعد از اخذ اجازه مرخَّ

به ھدف دیدار از شیخ تسخیری رفتیم » أبونور«احمد  روز دوم با دوکتور
راجع به بحثی که  خوشبختانه فرصت را مساعد یافتیم که تسخیری خواست سخن را
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رم چه گفتنی ھای ح جع به نا امنیرا غاز نماید، از وی دریافت نمودم کهداشتیم آ
 .١امنی حرم را ھیچ مسلمان برداشت ندارد؟داری؟ در حالی که نا

امام خمینی راجع به موضوع بعد از اخذ فتوا از علمای مسلمان عجالة پاسخ  :گفت
اجع به امنیت حرم گفتم: نصوص با صراحت لھجه ر این ایراد را ارایه خواھند فرمود.

تأکید دارد در موجودیت نصوص صریح چه نیازی به أخذ فتوا از علماء است؟ از آن 

ۗ  ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿ که رددا می جای که قرآن اعالم ترجمه:  .]٩٧عمران:  آل[ ﴾َ�َن َءامِٗنا
 امان است. ھرکس که داخل حرم گشت در

 جمادات و یامنیت اش تأمین شده است حت دباش می حدود حرم آنچه در ھر و
گیاه حرم  ، قطع درخت وکنند می حیوانات ھم دارند از اعالم امنیت احساس آرامش

تند درحدود حرم گناه  ھای جدی و دیالوک ٢ممنوع است انزجار حیوانات مجاز نیست
یم تا آن باش ھا چرا منتظر فتوای این و د، با این ھمه ممانعترو میمعصیت به شمار  و

 امنیت حرم را برایمان تعریف جدید کند؟
راه  ھای که از طرف خمینی راه اندازی شد، و راه پیمائی آیا انفجارات حجاج ایران و

 جادهء عمومی که به حرم منتھی مسیر در آزار به اجتماع حجاج اذیت و بندان و
یت حرم ساز ھای اذیت کننده به امن مرج، آیا این ھمه روش ایجاد ھرج و د وردگ می

ف ساخته است که دائما آن را در حرم داشته  گاری دارد؟ امنیتی که خداوند ما را مکلَّ
امنیت عامه  انجامد و ھای تکان دھندهء که گاه گاھی به جنگ می باشیم چنین عملکرد

 زند. را برھم می
ھای جالب را یاد آور شد به ما وعده سپرد که  تسخیری درین مالقات برخی طرح

 عراق داشته باشیم، قرار ھنگاِم ھمین روز باھم نشستی راجع به قضایای ایران وشام 
 ما ھم با صدام موضوع را در که شیخ تسخیری با زمامداران ایران صحبت نماید و بود

جریان بگذاریم، من شخصا آمادگی کامل نشان دادم که به ایران خواھم آمد، گفتم: 
خوب بدھد گاه گاھی یک اقدام کوچک گام که این اقدام کوچک ما نتیجهء  باشد

ھای ما  کوشش از بزرگی را درپی دارد، بعید نیست اگر خدواند خواسته باشد این آرزو

                                                           
حمله بر حرم و ایجاد ناامنی در حرم گناه بزرگی است شیعه در زمان خمینی در ایام حج بر حرم  -١

 یورش بردند و امنیت حرم را برھم زدند.
 حتی اگر حیوانی در سایه درختی باشد راندن آن از سایه و احراز جایش جواز ندارد. -٢
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نوع قربانی  ما آمادهء ھر :گفت بدست آید، محترم دوکتور احمدی ھمکاری نشان داد و
 آورد. ھستیم باشد که خدواند بعد از سختی آسانی بی

د، ھمواره کر میھم تھدیدمان ھا  نا، با اینکه برخی گمیمقرار فوق توافق نمود
 ھای نو و سنجیدیم پالن ھای را باخود می پروریدیم، طرح  خود می تمنا را در آرزوھا و

ساختیم اخیرا وقت جلسات به انتھاء رسید در اختتام جلسه ھنگامی که  جدید را می
فاصلهء نه چندان دور دارد گفتیم شیخ تسخیری را دیدم که به  جلسه را ترک می

پشت سر من تشریف داشته  جریان جلسه پیشاپیش ما روان است، حدس زدم که در
ین که دوبار در بیمارستان به دیدن سف آقای تسخیری با من حرف نزد ازاند، با تأ

 ایشان رفته بودم حد اقل تشکری ھم نکرد.
ش کتابی که تحت مطالعه که ارز خوانندهء محترم ازین وقایع فقط بخاطر یاد کردم

گرفت داریم  داد وھا  آنکم ما مسلمانان عرب که با  کم از داری برایت معلوم گردد، و
طرز برخورد ایشان را درک کنیم، ھرکی را خداوند بخواھد راه درست را برایش  طبایع و

 .دھد مینشان 





 

 

 

 /عبد المنعم نمر

 روزیر اوقاف مص
 أزھر اإلسالمیه در عضو مجمع البحوث

 یرد:گ می محترم دوکتور عبد المنعم نمر، شیعه را به معرفی

 شیعه کیست؟
ع زیست ندارند  پاسخ این سوال برای ھمه مسلمانان مخصوصا آنانی که با تشیُّ

 پیروان شیعه ندارند و کشورھای مسلمان که اتباع و ضروری است مانند کشور مصر و
ند، واژهء شیعه از لحاظ لغوی به معنای دوست داران، باش می تنھا سنیھا  آنباشندگان 

به  اند شده، ھرجریانی که دور یک اندیشه جمع دباش می غیره... پیرو و مددگاران و
 معنای مدد و ١(ش، ی، ع) .شود میامروزی به کار برده » سازمان حزب و«معنای 

پخته شود در آنجا کلمهء (شاع الخبر)  د، ھرگاه که خبر قوی ورسان میکمک را 
 گیرد. استفاده صورت می
د، خدواند متعال ردگ می نیرومندھا  آنپناه  مددگارانی که انسان در شیعه عبارت از

ِ  ۦفَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن ِشيَعتِهِ ﴿ :فرماید می قصص: ال[ ﴾ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه

١٥.[ 
جنگند این یک از شیعیان موسی و آن یک  که دو مرد باھم می آن جا دید«ترجمه: 

 .»از دشمنان وی
 ند.شد میشیعه یاد Ó عثمان بن عفانÓ عبد الله بن زبیرÓ حامیان معاویه

ند بنام شیعیان شو میھمچنان ھر جماعِت متجانس که زیر چتر یک مفکوره جمع 
به معنای  این مرد، شیعیان این جریانند، بگونهء مثال: شیعیان شو میھمدیگر یاد 

 جانبدار. حامی و

                                                           
 ھج). 205(ت :  -از ابوالحسین بن محمد مشھور به راغب اصفھانی.  مفردات القرآن -١
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 خالفت را مخصوص علی بن أبی طالب و اند وÓ اینک آنانی را که مدعی حبِّ علی
برتر است. Ó عثمان وÓ عمر وÓ ابوبکر ازÓ علیھا  آنبه باور  و ننددا می ھای او نوه

ع مقام رھبری را بعد از پیامبر شو میشیعه نامیده  نوه  وÓ تا روز پسین به علیند، تشیُّ
 ھابش برداشت ویژه دارند. آموزه راجع به علی و دھند میھای او اختصاص 

تجاوز تا حد لعنت بر ھا  آنگوئی بد دشنام و وÓ عمر وÓ دشمنی با ابوبکر
 عائشه و لعنت بر و Õلعنت به ھمسران پیامبر وشان  به دستایاران شیخین و

ع یاد  ھای فکری دارند بنام شیعه و آنانی که اینگونه گرایش Èحفصه  ند.شو میتشیُّ
دوستی ما به  فرزندان وی و آنچه که کامال روشن است ھمان محبت ما با علی و

گاھی داریم، با اینکه  Õاز تفاوت قرابت ایشان با پیامبر ، ودباش می Õیاران پیامبر آ
شناسیم.  خود میولی ھریک را در جایگاه  کمک ھر کدام تفاوت دارد موازین صحبت و

نگریم، ھمگان یاران  ھای ھر کدام را برای رشد اسالم به نظر قدر می کاری فدا و
 دا را یاری کردند.ـبودند رسول خ Õپیامبر

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ :فرماید میخداوند متعال  �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ َوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  ٱ�َّ َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نَفَق ِمن َ�ۡبِل  ٱۡ�

َ
ۡن أ ۡ�َظُم  ٱۡلَفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ َوَ�َٰتَل

ِينَ َدرََجٗة ّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ وََعَد  أ �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ بَِما َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ

 ].١٠حدید: ال[ ﴾١٠َخبِ�ٞ 
د کسانی مان میزمین به الله  ؟ آسمان وکنید نمیراه الله خرج  چرا در«ترجمه: 

به مراتب از کسانی ھا  آنر نیستند بشما برا ند بادانفاق نمو پیش از فتح مکه جنگیدند و
تراند ولی برای ھمگی وعدهء جنت انفاق نمودند از لحاظ درجه بلند که بعد از فتح

گاه است دھید میبه آنچه شما انجام  داده شده خدواند  .»آ
نظر داشت  نگریسته با ما اھل سنت در مصر تمامی اھل بیت پیامبر را به نظر قدر

داریم، باور داریم که محبت با ھا  آناسالم احترام ویژه نسبت به  پیوندشان با پیامبر
 اھل بیت بخاطر محبت مان با رسول خدا است.

خالفت  ھی سیاسی وبین موضوع فرماند عاطفی و با این ھمه بین محبت دینی و
آن  م که بین این ودانی می یم ونما میفرق  Õبه تعقیب وفات پیامبرÓ فصل علی بال

 ھا فاصله است. خیلی
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اوالد او تأکید دارند حاکم برحق و مستحق  وÓ امامت علی عکس شیعه بر بر
، با این قدر ھم قناعت ایشان فراھم نشد ننددا می راÓ خالفت تنھا امیرالمؤمنین علی

علی زاده گان  وÓ (دست به جعل کاری زدند) و روایاتی را برای اثبات امامت علی
ارکان  از دائرهء اعتبار ساقط اند، افزون بر ساختند که نزد اھل سنت بدون صحت

پنجگانه رکن ششم (ایمان به امام معصوم) را اضافه نمودند، معلوم بود که ھدفشان از 
 گان اوست.نواده  فرزند و وÓ امام معصوم علی

 در ند، تا روز قیامت لگام امامت راپندار میحاکمیت امامان را منصوص  والیت و
آن  د فرمان روائی کند، ھرتوان میÓ فقط ساللهء علی دھند میÓ دست خاندان علی

ھا  آنکتب معتبر  ندارد مؤمن نسیت، این مطالب در که به رکن ساخته شدهء ششم باور
ع ھا  آنعلمای بزرگی  درج است و اینگونه حرفھا را گفته اند، در افکار عامهء تشیُّ

 مسلمان، ھمیشه در آتش و... مانند کسی که از الله و نا منکرین رکن ششم کافر و
 ند.باش می فرضیت نماز منکر است

ع به کفر اھل تسنن باور دارند گرچه علمای شیعه با  افکار عمومی در جامعهء تشیُّ
 را تکفیر ند ولی سوال اینجاست که بذرانداز می به دوش جھالء ترفند ماھرانه تکفیر را

د مفکورهء تکفیر خود جھالء اند؟  در اذھان عامه چه کسی ھسته گذاری نمود؟ آیا مولِّ
ع تکفیر  پذیرد، نه خیر ھیچ خردمندی این تحلیل خام را نمی (اصال در فرھنگ تشیُّ

 درھا  آنآوازهء  حکمای پر ع ومسلمانان دین است) اشخاص پر افتخار جامعهء تشیُّ 
از الفاظ رکیک درشأن آن دو بزرگوار  اند کردهرا لعنت Ó عمر وÓ ابوبکرشان  کتب

ھای را که  گیری ، سفلهاند داده، صفات رذیلهء را به شیخین نسبت اند نمودهاستفاده 
ع در حق ابوبکر و سرشت یک  یاشته اند سرشت یک مسلمان عادی حتعمر روا د تشیُّ

ز این ھمه بذله سرای در حق شیخین ھمان  انسان عادی از آن نفرت دارد، مجوِّ
 است.Ó اندیشهء پوچ غصب خالفت از علی

کوتاه سی دقیقهء یا شصت  یک مقطع بسیار ھا در ھمه این شانه خالی کردن
ر باشد ولی برای مدت طوالنی نه، زیرا تاھنوز ھم مراجع تقلتوان میدقیقهء  ید د مؤثِّ

ع، علمای بزرگ آنھا، رھبران، و نوشتار خود  گفتار و اشخاص سرفھرست ایشان در تشیُّ
روی  عثمان از که شیخین و بدین باورند ، وندکن می را تکفیرÔ عثمان عمر و و ابوبکر

را با Ó ، کرسی خالفت را اشغال کردند، علیاند نمودهسنت مخالفت  قرآن و عمد با



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ١٥٠

 

ع در انحصار سازی  بود ازین سمت بدور تحق خالفتاین که مس نگاه داشتند، تشیُّ
یند: پیامبر ھنگامی که از وگ می خالف درخاندان علی به حدیث غدیرخم اعتماد دارند

را جانشین خود عنوان نمود، جالب اینکه  ÷علی» غدیرخم«الوداع برگشت نزد  حجة
ًا یا بعضًا اصحاب رسول این حدیث نزد اھل سنت از پیامبراسالم ثابت نیست، اگر جمع

 Õید که اصحاب پیامبرنما میباشند طور قطع محال را  شنیده این حدیث را از پیامبر
عمر از چنین فرمان سرکشی نمایند، اگر یاران پیامبر چنین فرمانی  خصوصا ابوبکر و و

شتند آن ھم در دا می اعالم شد از نبی کریم بخاطرھا  آنرا که در حضور جمع بزرگی 
ساعده برای تعیین خلیفه جمع  چنین مورد سرنوشت ساز ھرگز در سقیفه بنی

اقدام بود نخست بدان  تدفین رسول خدا ند، چونکه تعیین خلیفه مھمتر ازشد مین
 در سقیفه گردھم آمدند متعاقبا مھاجرین در صحنه حضور آغاز انصار صورت گرفت، در

ساخت  گزین خود میرا جایÓ لیاسالم تحت فرمانی ع بھم رسانیدند، اگر پیامبر
گاه  یارانش از الوداع مدت کم در  حجةپیامبر بعد از باز گشت از  ند، وشد یمآن فرمان آ

مع سقیفه،  در یشت حتذآن مدت گ شش ماه از ش ازیب قید حیات نبود بلکه تجُّ
گاھان عھده سپاری شتند که خلیفه از طرف پیامبر تعیین دا می برازغدیرخم را ا آ

به تعیین جانشین دیگر نیست در صورت انکار، شاھد رویداد بزرگ  نیازی گردیده
یم، ولی ھیچ اتفاقی نه افتاد، شگفت آوراست! گزینش جانشین در بود میتاریخی 

مخفی  چگونه بر ھمه یاران پیامبر» غدیرخم«الوداع در ھمایش بزرگ  حجةبازگشت از 
ید یاران پیامبر از فرمان ردگ می از طرف پیامبر بحیث خلیفه تعیینÓ ماند؟ اگر علی
 .دندکر مینوی سرپیچی 

را برای Ó علیÕ که نبی کریم رسیم میبعد از نگرش دقیق بدین نتیجه 
نه  سمت حکمروائی را در خاندان وی محصور نداشته و جانشینی اش نه گزیده و

خاندانش فرستاده شده است، بلکه گزینش خلیفه را  پیامبر برای نگھداری حاکمیت در
ھا از طرف پیامبر برای جانشین اش در  مسلمانان سپاریده است، آری اشارهبه شواری 

 مورد شخص معین صورت گرفته است، طوری که ابوبکر را در موجودیت علی و
 امام مسلمانان برای ادای نماز مقرر ساخت. Èعمر

احان شورا را ستایش وجایب مسلمانان دانسته ورا از  قرآن تشکیل شورا  طرَّ
چون نماز صفت یک مسلمان است تعیین خلیفهء  ، مشاورت بامسلماناندکن می
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ص از زبان پیغمبر قرآن قرار دارد از آن  سخن منطقی نیست بلکه در تضاد با Õمشخَّ
اعراض  جای که قرآن به شورا تأکید دارد چگونه ممکن است رسول خدا از فرمان قرآن

نوهء او را تا روز قیامت نامزد فرمانروائی اعالن  وÓ در مھمترین امور علی کند و
 نماید؟

حاکم برخاسته از شورای مسلمانان است گرچه بردهء حبشی ھم باشد ولی  نه خیر
ع از پذیرش این حقیقت انکار فرھنگ  د، باتأسف که خلفای راشدین را ورز میتشیُّ
 .ننددا می کفار غاصب و

 دبند میکشف األسرار به شیخین اتهام 
با مخالفین اھل » روح الله خمینی«ھمین حاال پیش روی خود کتابی را دارم که 

 جع به رکن ششم که ھمان عقیدهء امامترا دالئلی را سنت خود جدال دارد، و
د، اینک عنوان گزاری ھای آور می نددا می مسلمان از ضروریات ایمان ھر و دباش می

 یابیم: ا در ذیل چنین میخمینی ر
 دکن می پادشاھی صحبت آغاز از وراثت ملک و نص قرآن: در مخالفتھای ابوبکر با

ترجمه: سلیمان پادشاھی را از داود به  ].١٦نمل: ال[ ﴾ۥدَ َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ ﴿ ھای آیه

ِ� ِمن َوَرآءِي َوَ�نَِت  ٱلَۡمَ�ِٰ�َ �ّ�ِ ِخۡفُت ﴿ وراثت گرفت، و
َ
نَك  ٱۡمَرأ ُ َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ

 ].٦ -٥مریم: [ ﴾يَرِثُِ� َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ  ٥َوِ�ّٗا
من  زن من نازای است پس ببخش بر سم از خویشاوندان خود وتر میمن «ترجمه: 

 .»از نزد خود پسر تا وارث من و وارث آل یعقوب شود
د، گویا خالفت را از پیامبر رسان میرا به اثبات Ó خمینی ازین آیات حاکمیت علی

 به وراثت گرفته است.
اھل  نصوص قرآن مخالفت نموده و که گویا ابوبکر از دکن می را جمع متعاقبا دالئلی

اء ال نورث ما ي�ن معارش األنب«حدیث  ١ت زدوده است، با اختراعیحاکم بیت را از
 .١»تر�ناه صدقة

                                                           
اند حقیقت این است که  نامند اتھام را به ابوبکر بسته از اینکه حدیث مذکور را اختراع ابوبکر می -١

حدیث مذکور صحیح و ثابت است ابوبکر، عمر، عثمان و خود علی، سعدبن أبی وقاص، زبیر بن 
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 د صدقه است.مان میگذاریم آن چه از ما  به میراث نمیترجمه: ما گروه پیامبران 
را در تنگنای ھا  آنابوبکر اھل بیت را به محاصرهء اقتصادی کشاند و با ضبط دارای 

 فقر قرار داد.
، شود میبا قرآن یاد آور Ó ھای امیر المؤمنین عمر از مخالفت ٢)١١٤(ص  در

ید، از حدیث نما میفکر خود نتیجه گیری  طبق میل و و دکن می رویدادی را ذکر
را ذکر نموده در پی یاد آوری مصادر چنین Ó سخن عمر : ویدوگ می قرطاس سخن

متعاقبا در  »از ابن خطاب مفتری صادر شده است یقینا این دروغ« :رددا می ابراز
در  »زندقه سرچشمه گرفته این سخنان دروغ از اصل کفر و« :یدوگ می سطور بعدی

از مجموع این : «یدوگ می »نتیجهء سخن ما در این باره«تحت عنوان  ٣)١١٦(ص 
ه خیلی  ھا معلوم شد که مخافت کردن شیخین از قرآن در حضور مسلمانان یک امر مادَّ

) شیخین سخن کس را دکن می مھمی نبوده (دلیل این تحلیل خود را این طور بیان
 استبعادی نداشت که آخر امراز عمر ھم  دند، وشنیدند، آمادهء ترک ریاست ھم نبو نمی

فرستادن یا آوردن این آیه اشتباه کردند آنگاه سنیان  بگوید خدا یا جبرئیل یا پیغمبر در
ند چنانچه دراین ھمه تغییراتی که در دکر میمتابعت او را  خاستند و نیز از جای بر می

اسالم  ی پیغمبرھا گفته آیات قرآنی ورا به  قول او و کردند او دین اسالم داد متابعت از
 .»تقدم داشتند

د، خمینی با این دھ میخت ه این حد شخصیت شیخین را مورد تاخمینی تا ب
 عمر دماغ پیروان خود نھال دشمنی را راجع به ابوبکر و دل و در اھدخو می نوشتارش

خود علیه قیمت جان  با پذیریم و غرس نماید بدیھی است که ما چنین اعتقاد را نمی

                                                                                                                                              
پذیرد خود را تباه ساخته  اند ولی خمینی با اینکه روایت پیامبر را نمی ودهآن را روایت نم Ôعوام

 است.
) مسلم: کتاب الجھاد 3093باب فرض الخمس ( -متفق علیه: بخاری: کتاب فرض الخمس  -١

 ).463/ 2). مسند أحمد: (1759( ال نورث Ì قول النبی« باب -والسیر 
) آن باشد 114باخود دارد حتمًا سخن عمر در (ص  جناب دوکتورعبد المنعم نمر نسخهء را که -٢

باشد، ھمیشه روی  ) آن می117ولی کشف األسراری که نزد من است سخن عمر در (ص 
داشته  ھای مختلف صفحات از ھم تفاوت می صفحات حساب نشود بھتر خواھد بود، زیرا در چاپ

 باشد، مھم این که این سخن آنجا است. مترجم
 ). مترجم119است در (ص  نسخهء که با من -٣
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 کسیکه به اینگونه اعتقادات باورمند است، با پناه از الھا ! به تو یم، بارکن می آن مبارزه
ھای وی دیگر چه جای تعجب است که خمینی شیخین  نظرداشت چنین ھرزه سرای

عنوان کند؟ و مانند » بت قریش دو«یا آن دو بزرگوار را  بنامد و» غوتطا جبت و«را 
 عمر و لعنت ابوبکر و را از وجایب ایمانی خود دانسته، و نیاکانش لعنت شیخین

 عوض لعنت براین ھا و در را ثواب تلقی نماید؟ و Èحفصه عائشه وھا  آندختران 
 .١اجر باشد؟ از بارگاه خدا طالب مزد و عثمان

 ها سخنان شگفت آوری دارند چرا تأسف؟ خمینی
دعای  را در آن است و باورمند» بت قریش دو«خمینی چون نیاکانش به دعای 

 ، اینک متن عربی واھدخو می ھایش از خداوند استجابت را نیایش در ، واندخو می خود
 یم:نام شرح ذیل خدمت خوانندگان ذکر می ترجمهء فارسی آن را در

 ٢بت قریش: دعای دو

ش؟! يمد.. اللهم العن صنمی قرم. اللهم صل علی حممد وآل حميبسم اهللا الرمحن الرح«

ک، وجحدا إنعامک يمرک، وأنكرا وحأن خالفا يهام، اللذيهام وابنتيهام؟ وإفكيوطاغوت

با ديوعص فا كتابک، وأحبَّا أعداءَک، وجحدا آالءَک وعطَّال يا رسولک، وقلَّ نک، وحرَّ

با ياءک، وواليا أولياتک، وعاديآ حكامَک، وأبطال فرائضک، وأحلدا يفأ ا أعداءک، وخرَّ

با ياعهام، وحمبياء مها، وأشيأولاللهم العنهام وأتباعهام و، بالدک، وأفسدا عبادک هام، فقد خرَّ

ه، وأحلقا سامئَه بأرضه، وعالت النبوة وردما بابَه، ونقضا سيب ه بباطنه،  ه بسافلهيَ قفَ وظاهرَ

ه، وقتال أطفاله، وأخلواستأصال أهلَه، وأب ه من وصيادا أنصارَ  ×ه ووارثَ علمه يَّ ا منربَ

ظُمَ ذنبُهام، وخلَّدمها يفبرهبام وأرشكا إمامته، وجحدا ×ا يًّ دون عليري ر وما أدراک ما   فَعَ سقَ

بقِ  ر ال تُ لَوه، ومن يسقَ وه، ومنربٍ عَ رٍ أتوه، وحقٍ أَخفَ نكَ ذَ َ َر، اللهمَّ العنهم بعددكلِ مُ افقٍ وال تَ

قهروه، وفرض فرٍ نرصوه، وإمامٍ دٍ آووه، وصادقٍ طردوه، وكايولَّ ّوه، وولیٍّ آذوه، وطَر

                                                           
) کتاب شھادات فی اصحاب رسول الله از محمد ابراھیم شقره سابق 24کشف األسرار (ص  -١

 خطیب مسجد اقصی، طبع دارعمان، اردن.
 ) طبع الھور.423 – 422(ص » تحفة العوام« -٢
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لوه، وكفرٍ نصبوه،ريٍ ه، ورشٍّ آثروه، ودمٍ أراقوه، وخوه، وأثرٍ أنكروريَّ غ كذبٍ دلَّسوه، و  بدَّ

وه، ا، وفئٍ ١ووارثٍ غصبوه سُ وجورٍ قتطعوه، وسحتٍ أكلوه، ومخسٍ استحلُّوه، وباطلٍ اسَّ

ون علی هذا املنوال إلی أن يو». بسطوه فوها، يلِ آاللهم العنهم بعدد ك« قولوا:يستمرُّ ةٍ حرَّ

، وظاهرِ العالن وها.. اللهم العنهم يفريَّ ضةٍ تركوها، وسنَّةٍ غيوفر ِّ ا.. ريةِ لعنا كبيمكنونِ الرسِّ

ه، لعنا أبدا.. دائام دائبا رسمدا ال انقطاع  دِ اذ ألمَ لُه، وال يلعدده وال نِفَ نقطع آخره.. يعود أوَّ

ن ي باحتجاجهم واملقتدنيهم.. والناهقي إلنيواملائل هلم نيهم واملسلميوموالهم يالعنهم وحمب

ق دِّ هبم عذابا أل بأحكامهم (قل أربع نيبكال مهم واملُصَ ات) الّلهم عذِّ ث منه أهل يستغيام يمرَّ

 .نياربَّ العاملي نيالنار... آم
 (ابوبکر و ش،ی! لعنت کن دو بت قرالھا درود:..... ای بار بسم الله وترجمه: بعد از 

 یآن دو کسان حفصه) (عائشه و شان، و دو دخترشان،یدو طاغوت و دو دروغگوعمر) و 
 امر تو سرپیچی کردند، از شخصی که از بالله) دو که مخالفت دستور تو کردند، (العیاذ

دین تو را  کردند پیامبرت را نافرمانی کردند، و یتو را ناسپاس یھا وحی انکار و نعمت
شمنان تو دوستی ورزیدند، از نمودند، با د دیگرگون ساختند، کتابت را تحریف

راجع  ند، فرایضت را باطل ساختنددھای تو انکار کردند، احکامت را تعطیل نمو نعمت
بادشمنانت دوستی نمودند، شھرت را  دوستانت دشمنی و کجروی کردند با به آیات تو

                                                           
اش را نداد و  را غصب نمود بھنگام مطالبه میراث áشیعه بدین باورند که ابوبکر میراث فاطمه -١

به عدم اجرای میراث استناد کرد، ولی ابو زھره در قسم ثانی  ......»�ن معارش األنبياء « از حدیث
گوید: نزاع بر سر میراث نبود  ) تحلیل دیگری دارد او می1493(ص » خاتم النبیین«کتاب خود 

نبی کریم خود از آن زمین  Õچرخید در زمان پیامبر یبلکه اختالف پیرامون نگھداشت زمین م
کرد  نمود و به حق فقراء، مساکین، ایتام، مسافرین و خویشاوندان رسیدگی می نگھداری می

شد طوری که در تقسیم فئ  بین مستحقین تقسیم می Õمحصوالت آن تحت نگرانی پیامبر
طمھل خواست که بعد از وفات رایج بود و آیت سورهء حشر بدین حقیقت گواه است، سیده فا

نگھداری زمین را در معیت خوایشاوندان بدوش بگیرد، ابوبکر به علت اینکه حق غیر  Õپیامبر
باشد پیشنھاد  ذوی القربی ھم به آن زمین وابسته است و حاکم مسؤل تقسیم مال فئ می

ن را به در دور خود مؤنت زمی Óبود، ولی عمر Óرا نپذیرفت، و این نظر ابوبکر áفاطمه
 سپارید. Èعباس و علی
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 ستانشان وپیروان آنھا، دو بندگانت را فاسد ساختند، ای الله بر آن دو و تخریب و
شکستند سقف آن را  دروازهء مددگاران ایشان لعنت بفرست، خانهء نبوت را تخریب و

ظاھر را به باطن  را برزمین ھموارکردند، بلندی را به پستی و آن را منھدم نموده و
مبدل ساختند، اھل آن خانه را نابود نمودند، حامیانشان را ھالک کردند، اطفالشان را 

وارث علمش خالی نمودند (ھدفشان  وارث پیامبر و از وصی وکشتند، منبرش را 
است) از امامت او انکار نمودند با پروردگارشان شریک ساختند گناه ایشان Ó علی

که سقر  نیدا می را طوردائم در سقر انداخت توھا  آنبزرگترشد، خداوند  بزرگ و
د. ای مان مینه گوشت را در بدنشان باقی  ذارد وگ می چیست؟ نه ھیچ فرد مجرم را

منبری که  حقی که پنھان داشتند، و بارالھا ! به شمار ھر جنایتی که انجام دادند و
 دشمنی نمودند و باولیی که منافقی که با او دوستی کردند و رفتند و آن باال برفراز

که نصرت کافری  صادقی که آن را فراری ساختند و فراری که به او جای دادند و
تغییرش دادند، اثری که انکارش  نمودند، با امامی که مغلوبش ساختند، فرضیی که

 نکوئی که تغییرش دادند و به عدد خونی که ریزانیدند و کردند، بدیی که برگزیدند، و
دروغی که از خود بافتند، وراثتی که غصب نمودند، مالی که  کفری که حاکم ساختند و

باطلی که  می که خوردند، خمسی که حالل دانستند، وبخود اختصاص دادند حرا
لعنت کن؟.... به ھمین منوال ھا  آن بتعداد ستمی که گستردند بر تأسیس کردند و

 ھمه آن آیاتی که تحریف نمودند و بتعدادھا  آن، ای بارالھا ! لعنت کن بردھند میادامه 
 پنھان شب و ظاھر و ! درھاھای که تغییر دادند، ای بارال سنت فریضهء که ترک کردند و

 نا گسستنی، ای بارالھا ! لعنت بر گردان؟ لعنت بازگرد وشان  را نصیب روز لعنت ابدی
بر  میالن دارند وھا  آنکسانی که بسوی  تسلیم شوندگانشان و بر دوستانشان و وھا  آن

دارند، به سخنانشان باور  و ندکن می کسانی که نھیق سا از روند احتجاج ایشان پیروی
شود: بارالھا ! آنان را به عذابی که تمامی  تکرار جملهء ذیل نھایت دعاء، چھار بار در

 کن؟. اھند مبتالخو می دروزخیان از او پناه
 ، مترجم).دکن می (شیعه دعای مذکور را با نیایش ویژه اجرا

 وعائشه ھا  آندو دختر فرزانهء  و Èعمر ھا را در حق ابوبکر و ھمه این بد دعای
 .ننددا می پیروانشان روا و Èحفصه

 اند کردهبت قریش را علمای ذیل تأیید  دعای دو
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 م.ید محسن حکیس (أ) 
 .ید ابوالقاسم خوئیس (ب)
 .ینیروح الله خم (ج)
 .ین شاھرودید محمود حسیحاج س (د)
 .یمدار عتید محمد کاظم شریحاج س ) (ھ

 .یتقو یتق ید علیعالمه س (و)
العوام مقبول) تالیف منظور  تحفةدانشمندان مذکور در کتاب: (و تأئید این علما 

 .١ذکر شده است ٤٤٢حسین بزبان اردو در ص، 
سول خدا ن رمتعلق یارا ! آیا تشّیع حرفی برای کّفار درحسادت پناه از کینه توزی و

ند شو میجرئت که نزد خدای بزرگ ایستاد  باکی و گذاشتند؟ یا حفیظ؟... آفرین به بی
عصر امروزی آقای  خوانند، قافله ساالر این اندیشهء منفور در التجا و دعاء را می این و

 خمینی است.
را á دختر خود ام کلثوم جگر گوشهء فاطمه Óکه علی نددا می شیعه خوب

اندیشید؟ پس  می ھا شیعه متعلق عمر چون درÓ در آورد، آیا علیÓ بنکاح عمر
نکاح عمر در آورد؟ من طور قطع باورد دارم که خمینی در  چگونه دختر خود را در

ھمگان کافر  یم این است کهنما میمتعلق با ما اھل سنت که خلفای راشدین را احترام 
 ھستیم.

نمود،  کشورھای عربی صحبت می انقالب جدید در آغاز انقالب ایران از خمینی در
تنھا انقالب حاکمیت  دشبا می کشورھای عربی انقالبی که خمینی خواھان آن در

ع در سرزمین ھای عرب می  باشد، او نیست بلکه ھدفش انقالب فکری و فرھنگی تشیُّ
د به تعبیر خودش ما را از کفر به اسالم برگرداند تا در صف خمینی بر دوبت اھخو می

عمر لعنت بفرستیم و در این التجای خود طالب ثواب از خداوند ھم  قریشی ابوبکر و
 باشیم.

ط شد قانون  عراق و اگر بر دباش می ن آرمان درونی خمینیای کشورھای عربی مسلَّ
 را به مسلمانان فرض خواھد گردانید، خداوند وی را درھا  آنلعنت  شیخین ستیزی و

 آمالش پیروز نسازد.

                                                           
 تألیف: محمد عبدالرحمن السیف. -قرآن و تحریف  -١
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» الکافی«ثیقهء شیعه بنام از با اعتبارترین و استاد احمد أمین ویژگیھای امام را
 :١شویم میتذکر داده است اینک در ذیل یادآور 

امام ھم وحی نازل  گرچه روند وحی امامان با انبیاء فرق دارد ولی بر -
 گردد.  می

امام گمراه است، ھر آن که بدون امام بمیرد کافر و منافق است،  شخص بی -
 است که از ما اطاعت نمایند.ھا  آن : مردم بردگان ما اند برفرماید میامام رضا 

 ائمه نور اند!

ِ  َٔ َ� ﴿ :شود میھمان نوری که قرآن از آن یاد آور  ب
ْ ِ اِمُنوا ِيٓ  ٱ�ُّورِ وَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نَزۡ�َاۚ وَ 
َ
ُ أ  ].٨: تغابن[ال ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

 .»بیاوریدبه الله و رسولش و نوری که پائین کردیم ایمان «ترجمه: 
 در اینجا ائمه است نه قرآن. واژهء نور

 . دھد میزمین را تکان ھا  آنامامان ارکان زمین اند نبود  -
 امام از گناه و عیوب پاک است و علم ویژه دارد. -
 .شود میائّمه پیش  و ÷اعمال مردم بر نبی -
ه مھبط وحی، جای راز خداوند در زمین و امانت بین مردم اند. -  أئمَّ
ائمه تمامی کتبی آسمانی که بر أنبیاء نازل شده است را با خود دارند و از   -

گاه لغات آن کتاب  اند. ھا آ
ه کسی جمع نکرده است، آن را  قرآن و علم - Ó علم قرآن را از علیھا  آنجز أئمَّ

 .اند گرفتهبوراثت 
پوشیده نیست، ھا  آنخبر اند، چیزی بر  با از ازل تا ابد از تمامی جزئیات -

ف ساخت تا آموزه ھای خدای را یکایک به علی بیاموزد، آموزش  خداوند پیامبرش را مکلَّ
 بدین منوال تا آخرین امام تداوم پیدا کرد.

، عین روح با دکن می رسول خدا را روحی بزرگ تر از جبرئیل و مکائیل ھمراھی -
 أئمه ھم است.

                                                           
ی اإلسالم (ص -١  ) طبع اول.3 -ضحَّ
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اخبار ھا  آنند و به شو میھا  آنھای  آیند داخل خانه مالئکه نزد أئمه فرود می -
 ند.آور می تازه

کسانی اند که زمین را ھا  آنآن اھلبیت است،  از آن امام و زمین علی التمام از -

َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ﴿ :فرماید میطوری که خداوند  اند گرفتهاز طرف خداوند به میراث 
ُ�ورِ  نَّ  ٱّ�ِۡكرِ ِمۢن َ�ۡعِد  ٱلزَّ

َ
�َض أ

َ
ٰلُِحونَ يَرُِ�َها ِعَبادَِي  ٱۡ�  ].١٠٥نبیاء: [األ ﴾١٠٥ٱل�َّ

ھا نوشتیم که زمین میراث  صحیفه نگارش لوح محفوظ در ترجمه: بیقین پی -
 صالحین است.
آن را  ھا امامیھای فکری که  شگفت ھا ھم با بسیار تفاوت اندک و اسماعیلی

 بسیاری موارد دیگر ھم فکر اند. پذیرند در نمی



 

 

 

 خشوعی محمد خشوع ،خشوعیدکتور 

 اصول الدین معاون استاد علوم حدیث و
 ةاألزھر، القاھر معةجا

 پیام به اهل سنت
با تمام حوصله  حدیث صف واحد تشکیل دھند و باید اھل سنت تحت بیرق قرآن و

واقعی را برای مسلمانان مندی از ھر نوع وسیلهء آموزش استفاده نموده اسالم 
 بیاموزانند.

مسلمانان را از ھجوم خطیر علیه اسالم برحذر دارند مخصوصًا از کسانیکه که 
ادعای محبت با اھل بیت دارند، این ادعای نیرنگی برای از خود ساختن عوام است بعد 

در آن  سازند میرازھای پنھانی را برایشان آشکار  کشند می ازینکه عوام را در دام خود
 وقت دیگر نه فرصتی برای فرار دارند و نه مجالی برای خالصی.

قطعًا صحیح نخواھد بود که اختالف بین سنی و شیعه را در فروع خالصه نمایم، 
نه ھم قابل تشویش، ما احدی را بعد از  ھای فروعی نه چندان قابل بحث است و تنازع

وشن است، فروعات در چار ر نیم. تعریف مسائل فروعیدا نمی معصومÕ رسول خدا
ک میچوب را  نمائیم و جح و مرجوح چوکات بندی شده است، مثال ما به راجح تمسُّ

یم، در گذشته ھجوم دھ مینمایند مورد سرزنش قرار ن که به مرجوح عمل می کسانی را
د و اینک شرایط فرق کر میمسلمین از مسائل فرعی تجاوز ن دشمن علیه اسالم و

 د.آور می د بر اصول اسالم ھجومدشمن دار نموده و

 شما اشخاص مخلص و متدین اهل سنت!
د، اما مردان با توان میندرک کرده  دکن می بدیھی است ھر آنچه که یک شخص تمنا

اخالص اھل سنت آرزو دارند که مسلمانان از شرق تا به غرب تحت پرچم قرآن و سنت 
خلفای راشدین را  وÕ پیامبردست رفتهء دور  جمع شوند بار دیگر ھمان شوکت از

گردانند تا باشد که نیروی امت باز گردد، آیا این آرزو تحقق خواھد یافت، این فقط  باز
ھای من است، از پروردگار جھانیان استدعا دارم که آرمانم را  خواب تمنا و آرزو و
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متحقق گرداند، با تأسف موانع کمی مسیر تحقق این اھداف واال را مسدود نساخته 
 انیم:خو می در ذیل دارد ھای که فرا راھی پیروزی قرار است، برخی بندش

ھای خداوند و ضعف  کاستی یقین نسبت به وعده تعداد چشمگیر مسلمانان از -١
 ند.بر می ایمان رنج

 تقلیل اخالص با خداوند متعال. -٢
 ھا مسلمانان را گروه گروه ساخته است. خواھشات و ھوس -٣
، مسلمانان قبل از اینکه از شود میمنافع شخصی بر اھداف اسالم ترجیح داده  -٤

 پاشد. در داخل از ھم میشان  خارج تھدید شوند صفوف
کفار علیه اسالم و مسلمانان و برای  ھای متداوم دشمنان اسالم و ھماییگرد -٥

شوم در این اھداف  گیرند و ھای ممکن کار می فروپاشی دین اسالم از ھرنوع حربه
ند. شو میکمک  برخی مسلمانان شامل اند و آنانی که انتساب اسالمی دارند به کفار

دعوت گرایانی که آرزوی متحد شدن امت را دارند نباید شکار آرمانھای چرب شوند 
حقیقت متضاد امر ضروریست نباید مردم به امید حصول منافع ثمر  تفریق میان دو

 ان در جالی بند شوند که توقع آن را نداشتند،بخش شکار نیرنگ و فریب شوند، ناگھ
 حریص است. ھای ھرگرچه اتحاد بین سنی و شیعه آرزو

 مان نسازد های اتحاد از حقایق ذیل غافلآرزو
از اسالم عناوین ذیل را ھا  آنارتداد  وÔ عدالت صحابه ألف: الزمهء طعن شیعه بر

 :دھد میتشکیل 

 دروغ دانستن قرآن کریم -ا
با وضاحت در  دھد میخردمند باھوش از آن جای که قرآن را تحت نگرش قرار 

 سخنھا  آنعدالت  و از دھد مییابد که خداوند اصحاب رسول را مورد ستایش قرار  می
ذارد، ھمگان را وعده به گ می قوت یقین ایشان مھر صحه ، به ایمان صادق ویدوگ می

گاه است، و . ما بحیث مسلمان باور داریم دھد میجنت  که خداوند از حقایق صحابه آ
 ھمگی را دھد میآنچه تا روز دیدار خداوند رخ  دارد و جایھا  آنآن چه در سینه 

، وعدهء جنـت دلیـِل دھد میوعدهء جنت ھا  آنبینیم که به  با این حال می نددا می
 .دباش می تا ترک دنیاھا  آنروشن برای ادامهء حال کنونی 
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ أ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرة ۚ ل ا  ﴾٤َحّقٗ

 ].٤ نفال:األ[
ای) نزد  ھستند، برای آنان درجات (فوق العادهھا  آنمؤمنان حقیقی «ترجمه: 

 .»عیب نقص و روزی بی آمرزش وھا  آنبرای  پروردگارشان است و

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ  ٱ�َّ

وَن  َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ ِينَ وَ  ٨ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ  ٱۡ�ِ

ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  وتُوا
ُ
آ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�َ

ُ
 ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 ].٩ -٨حشر: ال[
رون یاشانه و اموال خود بک ه از خانه وکاست  یمھاجران یبرا )ن اموالیا(«جمه: تر

، ندکن می رسولش را یاری خدا و طلبند، و یاو را م یرضا و یفضل إلھھا  آن رانده شدند
) قبل از مھاجران مسکن گزیدند، ةبرای کسانی که در (دارالھجر راستگویانند، وھا  آن و

در دل خود نیازی به  دارند و سویشان ھجرت کنند دوست میکسانی را که به ھا  آن
دارند ھر  را بر خود مقدم میھا  آن ، وکنند مینآنچه به مھاجران داده شده احساس 

حرص نفس خویش باز  را از بخل وھا  آنچند شدیدا فقیر باشند، کسانی که خداوند 
 .»داشته رستگارند

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ َوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
َ� �َۡسَتوِي  ٱۡ�

نَفَق مِن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ٱلَۡفۡتحِ ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ َوَ�َٰتَلۚ أ ْ ِمۢن َ�ۡعُد  ٱ�َّ نَفُقوا

َ
أ

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ وََعَد  َوَ�َٰتلُوا �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ن َذا  ١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ ِيمَّ َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ قَۡرًضا  ٱ�َّ
ۡجرٞ َكرِ�مٞ  ۥٓ َوَ�ُ  ۥَ�ُ  ۥَحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ 

َ
 ].١١ -١٠حدید: ال[ ﴾١١أ

از زمین ھمه  وھا  ناچرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسم«ترجمه: 
د) کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند بر نمی کسی چیزی را با خود آن خدا است (و

نمودند (با کسانی که بعد از پیروزی انفاق کردند) یکسان نیستند  و (سپس) پیکار
خداوند به  جھاد کردند، و ترند از کسانی که بعد از فتح انفاق نمودند و بلند مقامھا  آن

گاه است، کیست که به دھ میخدا به آنچه انجام  ه است، وھر دو وعدهء نیک داد ید آ
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برای آن را  کو دھد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوندیا وام نخد
 .»ارزشی است برای او اجر فراوان پر کند، و او چندین برابر

بعد از وفات رسول خدا یاران او در زندگی عملی خود نشان دادند که ستایش 
ر جریانی کافیست ھ درست بوده تنھا گواھی خداوند راجع به بجا وھا  آنخداوند از 

خداوند؟ ھیچ کس، ھر آن  گوتر از نه؟ کیست راست چرا یدوگ می خداوند بزرگ راست
مرتکب دروغ شده  خسارات زیاد وفتار رسولش مخالفت نماید گر که از سخن خداوند و

 .است

 در تربیت یارانش موفقیت چندانی نداشت Õمحمد -۲
 از تنفیذ وصیت او سرباز زدند، حقی را به تعقیب رحلت پیامبر یارانش مرتد شدند و

که در اثبات آن نص بصراحت وجود داشت از مستحق اش ستانیدند، جز چھارتن 
 ورزیدند.عموما درین حق ستانی اشتراک 

 ھای بعدی عدم تعدی آن به نسل محدودسازی اسالم در عصر نبوت و -۳
ب ھا  آنلعنت  فسق ناقلین اسالم باور داشته باشیم، و ھرگاه که به ارتداد و را تقرُّ

ترین صفات پنداریم، با  را متصف به زشتھا  آن دانسته به ایشان ناسزا بگوئیم، و
به ما انتقال ھا  آنسنتی که  ت که به قرآن ونظرداشت این باورھا چگونه ممکن اس

 اعتماد کرد؟! اند داده
خود  ھای گوئیبا این بدھا  آن اند کردهأئّمهء اسالم ھدف طاعنین را خوب درک 

اسالم  ،ند بگویند کهاھخو می ھدفشان تنھا مطعون قرار دادن یاران پیامبر نیست بلکه
 برای نسل ھای بعدی قابل تطبیق نیست.

 شخصی را دیدی که یکتن از یاران پیامبر را انتقاد« :گوید می /ء رازیأبوزرعه
پیامبر ھردو حق اند،  بدان که آن شخص زندیق است، به علت اینکه: قرآن و دکن می

 سنت را به ما رسانیده اند، با این عملکرد خود که قرآن و ھمین اصحاب پیامبر بودند
حدیث را باطل اعالن نمایند  عمل به قرآن و را جرح کنند و ند گواھان دین مااھخو می

 .١»زندیق اند مجروح وھا  آندر حقیقت خود 

                                                           
 ).96/  1خطیب بغدادی ( -» الکفایة فی علم الروایة« -١
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چندان نیاز نیست که پیرامون عدالت یاران پیامبر به سخنان سلف استناد نمائیم 
را برای صحبت ھا  آندانا خود  تجزیه راجع به قومی که خدای خبیر و زیرا تحلیل و

گوئی نیست، ما بحیث یک مسلمان کسانی را که خدا  پیامبرش برگزیده است جز اضافه
دوستان الله را  یاران رسول خدا و یم ودھ میمورد ستایش قرار  اند ستودهپیامبرش  و

 دشمنی به ایشان را کفر و را ایمان وھا  آندوستی به  بعد از انبیاء برترین مخلوق، و
 م.نیدا می منافقت

آن از الزمهء کفر  نقصان در ه زیادت وعتقاد با ب: شک در سالمت قرآن کریم و
ک است  نقصان مصون است باور قرآن عظیم الشأن صراحت دارد که از زیادت و ؛ُمَشکِّ

 داشتن بدین که قرآن دستخوش قرار گرفته است، انکار نمودن از صراحت قرآن است.
نه این  که قرآن دستخوش کس قرار نگرفته و کل اتفاق نظر دارند امت مسلمان در

 کار امکان پذیر است.
س ھا پیھم این کتاب مقدَّ  زایای تواتر نقل گردیده است، قرنترین م قرآن کریم با بلند

 وÕ ، اصحاب پیامبر در مجموع قرآن را از پیغمبراند دادهرا به نسل بعدی انتقال 
این سلسلهء أخذ قرآن کریم تا که به ما رسید ادامه  نمودند و تابعین از صحابه أخذ

 الحمد لله والمّنه. یافت
باید نسبت به ھمه چیز نظر بد  تردید دارند اشخاصی که در سالم بودن قرآن شک و

 ثبوت نسب خود را از ینباید صحت ھیچ چیز را بپذیرند حت بینانه داشته باشند و
 باید ھمه واقعات تأریخی را نادیده بگیرند. پدرانشان، و

به آن گونهء که به  شیعه از قرآن دارد وبرداشتی که  ،قرآن ج: برداشت شیعه از
ر  تأویل آیات قرآن می  آید برمی، از سبک گفتار چنین سازد میپردازند خواننده را متحیِّ

برای نفرین آنانی که از دید گاه  علی زادگان و وÓ که گویا قرآن برای ستایش علی
ھا  لیھا خی بس، چنین برداشت شیعه اشخاص مطلوب نیستند فرود آمده است و

، قرآن با این عظمتی که دارد کارش دباش می دور از حقیقت ابتدائی، غیرمنطقی و
فی نمودن خانواده نه چندان کار دشوار است  فی نمودن یک خانواده نیست (معرِّ معرِّ

استعداد معرفی کردن را دارد قرآن را با این  دکن می طفلی که به سخن گفتن آغاز
 سروسامان طفالنه چه کار؟ مترجم).

قرآن این منھج قویم خدای برای تنظیم سازی حیات انسانیت از آغاز تا نھایت 
سرگذشت گذشتگان را احتوا  ھستی فرود آمده است، کتابی که عقاید، اخالق، آداب و



 مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر    ١٦٤

 

ھای  از روش و دھد میتش برای انسان اندرز ھای سرشار از حکم با آموزه نموده است و
گاھی  ستمگراِن اسالم  .رددا می برحذرھا  آن کردار انسانیت را از د وبخش میستیز آ

هء خود را معصوم و ،دیدگاه شیعه راجع به امامان شان د: ، ننددا می از گناه پاک أئمَّ
هء خود نسبت   .دھند میصفاتی که تنھا شایستهء خداوند است به أئمَّ

 .ندکن می شیعه بجای رسیده است که مخالفین خود را تکفیر ھـ: تعصب مذھبی
 دوزخی اند، عقیدهء امامت در اھل سنت از دیدگاه شیعه پلید، کافر، ناصبی و

ع باعث گردیده است که گرایش عی را تکفیر کنند، امامت به  جامعهء تشیُّ ھای غیرتشیُّ
، نداشتن اعتقاد به امامت چنان نزد شیعه دباش می انشیعه رکن ھفتم از ارکان ایم باور

ھای اسالمی اعم از نماز، روزه و....  مسلمان باداشتن تمامی ارزش با ارزش است که
 اگر امامت را نپذیرد کافر است.

عقاید  ھا اندیشهاین  آمادهء فروگذاری أصول خود نیستند، ھا امامیو: دوازده 
أصول اعتقادی خود را ترک کنند دیگر مذھبی بنام شیعه است، اگر ھا  آنموروثی میان 

 ماند. باقی نمی
دعوت تشیع بالفعل  ،است نه ترک مذھب خود ھا سنیسازی  شیعهھا  آنز: آرمان 

سازی اھل سنت جریان دارد، این ھدف را تحت شعار  در کشورھای سنی برای شیعه
را ھدف قـرار  -مصر –عزیِز ما  ، با قاطعیت کشوردھند میمحبت به اھلبیت ادامـه 

 .اند داده
ی خود را در ی خود  بینند گرفتن خمس می ح: کسانی که منافع مادِّ ازین موقف مادِّ

 ازل نخواھند کرد، شک نیست که این روند ضربهء بزرگ بر اسالم ونتصورت  چبه ھی
 .دباش می مسلمانان

د که آب مان میکسی را  ،دکن می ی ذیل تصدیقھا اندیشهط: شخصی که شیعه را در 
 گرفته است، معلوم است که دستش خالی خواھد ماند: قبضهء خود را در
 دست برداری از تکفیر صحابه. •
 تحریف قرآن. تبریه از •
 انکار از تقیه. •
ُکُتب  ھا گفتهشاھد این  و ندکن می أصحاب پیامبر را لعنت اما حقیقت این است که 

فاست، قرآن را ھا  آنأدعیهء  و ، به مصحف فاطمه باورمند اند، تقیه را ننددا می محرَّ
ب به خداوند ھا انگیزهترین آن را بارز دین خود دانسته و  ند.پندار میی تقرُّ
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ع دست کشور مقتدر چون ایران است، این کشور با اقتصاد  از پشت اندیشهء تشیُّ
 .دھد میسرشاری که دارد آیین شیعیت را رشد 

قناعِت آنانی که تالش خسته ناپذیری را در راستای متحد برای فراھم سازی 
ذیل تحت  تصویری از اختالف این دو مذھب را در دھند میسنی انجام  ساختن شیعه و
ر   :شویم میپرسشی متذکِّ

 سنت اصول اعتقادی خود که قرآن و آیا ممکن است که اھل سنت با اینکه در
 ١نار بگذارند؟باھم متفق اند اختالفات فرعی را ک دباش می

از  بیشتر و ذاریم که در مجال دعوت تجربهءگ می پاسخ این سوال را برای کسانی
گاھی کامل واقعیت  تر دارند. ھا آ

ی بدعی ھم نوای نشان دھند این فرھنگ اسالم ستیز را ھا اندیشهمسلمان نباید با 
مسلمان فریضهء ھر  جامعهء اسالمی بزدایند و یا غیر اعتقادی از اعتقادی باشد و

 حدیث را فراموش نکند. دعوتگری به سوی قرآن و
دامنگیر  ھا شورشخون ریزی چیزی دیگریست، طوری که این نوع  آری آشوب و

 برخی کشورھا مانند عراق است.
ی  آنانی که آتش جنگ را میان شیعه و گناه بزرگی را ارتکاب  سازند میور  شعلهسنِّ

 مسیحیانی که در یک سر زمین زندگی سلمانان وجنگ افروزی میان م یمودند، حتن
 خالی از معصیت نیست. ندکن می

 ومن اهللا التوفيق

                                                           
ما شاھد اختالفات شدید مذھبی در میان اھل سنت ھستیم، مذاھب: حنفی، شافعی، مالکی و  -١

حنبلی با اینکه در أصول متحد اند اختالفات فرعی دارند ھمین تنازعات فرعی سبب فروپاشی 
امت گردیده، ھیچ مذھب آماده نیست که حتی در یک مسئلهء فرعی ھم از موقف مذھبی خود به 

ر کنار برود، پس چگونه ممکن خواھد بود که شیعه با اینکه اختالفات شدید نفع مذھب دیگ
اعتقادی با اھل سنت دارد بر سریک خوان جمع شوند؟ نباید در دام آن عده اشخاصی گرفتار 

دھند که اختالف میان شیعه و سنی  اند، ھمواره شعار می شویم که از مدارک پولی تطمیع شده
اھل سنت است نخیر اختالفات ما با شیعه در اصول و فروع است بر مانند اختالف میان مذاھب 

 )مترجم(باشد.  خالف اختالف میان مذاھب اھل سنت است که آنجا اختالف تنھا در فروع می
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