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 مقدمه

 صحبه أمجعنيرشف األنبياء واملرسلني وعلی آله وأالسالم علی الصالة واحلمدهللا رب العاملني و

 : اما بعد
اماميـه   ي ريـب ميـان ديـن شـيعه    اخيـر بـراي تق  هـاي   سال دعوت و فراخواني كه در

هـا را بـه    نگـاه  ،اعم از اهل سنت، زيديه و اباضيه برخاسته استشان  مخالفان اثناعشريه و
الدين خطيب  بررسي علمي اين موضوع معطوف داشته است. دانشمند بزرگوار سيد محب

كنـد   ق در منابع اصلي شيعه جهت استخراج ابزار تقريب پرداخته است و بيان مـي يبه تحق
كنندگان اصـول ديـن شـيعه در ميـان ايـن       زيرا تدوين ؛كه تحقق اين امر غيرممكن است

انـد   و دعوت يارانش بنـا كـرده   اموري برخالف رسالت پيامبربراساس  را اصول كه آن
 اند. ابزاري براي اين تقريب برجاي نگذاشته

هاي  كتاب ي ازه روايات و منقوالتي كه در اين تحقيق آورده شده است همگكآنجا  از
جلد و صفحه و نوبت  ي اماميه اثناعشري به همراه شماره ي معتبر شيعه اعتماد و مورد

شد، به همين دليل تصميم تا هيچ كس قادر به انكار آن نبا چاپ كتاب ذكر شده است
گرفتيم آن را در برابر ديدگان مردم بگذاريم تا برخي با ديدن آن زنده و هدايت شوند و 

شدگان  ند كه خداوند دوستدار هدايتشوكنند، هالك  ين حقايق را قبول نميآنان كه ا
 است.

 محمد نصيف

 



 
 
 

 ها و مذاهب اسالمي تقريب ميان فرقه

مهمي كه دين شيعه اماميه اثناعشري بر آن قرارگرفته است و  بيان اصول
 هاي اسالمي و اصول همه مذاهب و فرقهها  آن بودن تقريب ميان محال

ترين اهداف اسالم  بزرگگيري و اهداف مسلمانان از  انديشه، تفكر، جهتيان متقريب 
همچنين اين امر همواره در هر زمان و مكاني  قدرت، خيزش و اصالح است و و ابزار

 شان بسيار مفيد و ضروري است. براي ملتها و جوامع
نافع چنانچه تقريب فارغ از هرگونه قصد و غرضي باشد و جزئيات آن زياني بيش از م

آن نداشته باشد، بر هر مسلماني واجب است كه به دعوت آن پاسخ دهد و در راه 
 پيروزي آن همكاري كند.

 ي سپس عده ،اين دعوت بسيار سخن گفته شده است ي اخير دربارههاي  سال در
ترين و بزرگترين رمشهو يعنياند تا جايي كه دانشگاه األزهر  فراواني از آن تأثير پذيرفته

تحت تأثير نداي آن قرار گرفته  ،نهالمي اهل سنت و پيروان مذاهب فقهي چهارگمركز ع
است. بدين ترتيب دانشگاه األزهر خود در چهارچوبي فراتر از آنچه از دوران 

تقريب پرداخته است.  ي يگيري مسألهكنون در پيش گرفته است، به پ بي تاالدين ايو صالح
رچوب خارج شده و به روش آشنايي با مذاهب بدين ترتيب األزهر، از آن اصول و چها

اماميه اثناعشريه روي آورده است و األزهر  ي مذهب شيعهها  آن ديگر و در رأس همه
 همچنان در آغاز اين راه است. 

زم است هر مسلماني كه به اين موضوع مهم توجه و اهتمام دارد به همين دليل ال
بهات خود را برطرف و نتايج و پيامدهاي اين موضوع تحقيق و بررسي كند و ش ي درباره

بايد با ها  آن اند، بررسي دار و مهم تقريب را بررسي نمايد. از آنجا كه امور ديني دنباله
جزئيات آن  ي دربارهبايد ها  آن حكمت، خردورزي و بصيرت انجام گيرد و پژوهشگر در
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 دن منصف و عادل باشد،دا در حكمو همچنين نور و هدايت الهي را با خود داشته  ودليل 
 تا اين تحقيق به نتايج مطلوب منتهي شود و ثمرات سودمندي داشته باشد.

به بيش از يك طرف هر موضوعي كه مربوط  ي اولين امري كه در اين زمينه و درباره
ترين و مهمترين ابزارهاي موفقيت آن اين است كه ميان  : از جمله قوياست اين است كه

مربوط مناظره و گفتگو و پرسش و پاسخ وجود داشته باشد. براي دو طرف يا طرفهاي 
 :زنيم تقريب ميان شيعه و اهل سنت مثال مي ي اين امر درباره

مشاهده شده است براي دعوت به تقريب ميان شيعه و اهل سنت، در مصر مركزي 

شود و ايـن   آن از سوي دولتي شيعه مذهب تأمين مي ي تأسيس شده است كه بودجه

ترجيح داده و اين سـخاوت   خودشانگوار شيعه در اين كرامت ما را بر رت بزحكوم

آن را بر خـود و پيـروان مـذهبش     ي هزينه ربا و سمي را فقط به ما اختصاص دادهر

تحميل كرده است. به طوري كه چنين سخاوتي را براي تأسـيس مراكـز تقريـب در    

ليغ و نشر مذهب شيعه صرف تهران، قم، نجف، جبل عامل يا شهرها و مراكز ديگر تب

0Fنكرده است!

1 
هايي را چاپ و  شان، كتاب اخير از سوي مراكز تبليغ اين تقريب ادعاييهاي  سال در

ه كبل ،كند تفاهم و تقريب را منهدم مي ي تنها اساس و پايه انديشه منتشر كردند كه نه
نام  هابي بتها، ك از جمله اين كتابكند.  مطالبشان مو بر تن انسان منصف راست مي

كه در سه جلد توسط علماي نجف منتشر شده كه در آن درباره  است(الزهراء) 

                                                           
براي چنين ها  آن ايم. دعوتگراني كه بسيار ديدهها  آن هاي مختلف اين ايثار را از سويدر دوران -1

ها بودند كه عراق را كه كشوري سني داراي اقليت  كنند همان اهدافي به كشورهاي ديگر اعزام مي
الدين سيوطي يكي از  شيعه بود به كشوري شيعه داراي اقليتي سني تبديل كردند! و در دوران جالل
بدان اشاره  330، ص 1دعوتگرانشان از ايران به مصر آمد كه سيوطي در كتاب (الحاوي للفتاوي) ج 

) لسنةفي االعتصام با الجنّةغ شيعه ايراني كتابي با نام (مفتاح كند. سيوطي به مناسبت وجود اين مبلّ مي
 تأليف كرد.
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مردان او را   ود كه فقط آب منيب: او به مرضي مبتال يرالمؤمنين عمر بن خطاب آمدهام

استاد بشير ابراهيمي رهبر علماي الجزاير در هنگام اولين سفرش به عراق  داد! شفا مي
اهده كرده بود. پس روح پليد و خبيثي كه چنين مجوز و گناه خودش اين امر را مش
اگر اختالف اساسي  شود بيش از اهل سنت به تقريب نياز دارد.  مذهبي از او صادر مي

نسبت به اهل بيت و ها  آن دوستي و محبت بيشتر ي دربارهها  آن به ادعايها  آن ميان ما و
كه اسالم بر  -گردد  مي اصحاب پيامبر بر نسبت بهها  آن –و گاهي آشكار  -كينه پنهان 
اميرالمؤمنين عمر بن  ي تا جايي كه چنين سختي را درباره –برپا شد ها  آن هاي روي شانه

از كينه و بغضشان نسبت به امامان و ها  آن كند كه خطاب بگويند، پس انصاف حكم مي
منصفانه و  اسالم دست بردارند و از اهل سنت به علت ديدگاه ي رهبران اوليه

در هيچكدام از وظايف ها  آن اهل بيت سپاسگزاري كنند كه ي هارزشمندشان دربار
ها  آن ي هاند. بلكه فقط در اين امر دربار كوتاهي نكردهها  آن نسبت به احترام و رگداشتزب

اند تا به همراه پروردگار  را به عنوان خدا قرار ندادهها  آن اند كه تقصير و كوتاهي ورزيده
 كنند! هانيان پرستش شوند، همانگونه كه طرف ديگر تقريب يعني شيعيان چنين ميج

خواهند با هم تفاهم داشته باشند و به يكديگر نزديك شوند وكالم  اگر دو طرف مي
يكديگر را بشنوند، بايد با يكديگر گفتگو كنند. گفتگو فقط زماني [مفيد] است كه سخن 

تالش  به فعاليت دعوت به تقريب –بينيم  كه امروز ميچنان –منفي با مثبت مواجه شود و 
 به يكي از طرفين ختم نشود. تبليغ افكار براي

همچنانكه دارالتقريب فقط در مركز عالم اهل سنت كه مصر است تأسيس شده است 
و مراكز بسيار فعال شيعه براي تبليغ مذهبشان از وجود چنين مركزي خالي هستند، 

درسي األزهر گنجانده شده است نه در  ي هن تقريب فقط در برنامهمچنين موادي به عنوا
ر اين امر فقط به يكي از طرفين محدود شود گبرنامه طرف ديگر و مراكز علمي شيعي! ا

رود. به شرط  ترديد اميد هيچ گونه موفقيتي براي آن نمي بي –بينيم  چنانكه امروزه مي –
 بي نشان داده نشود.العمل نامناس اينكه از سوي طرف مقابل عكس
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گر آشنايي با فروع قبل از پرداختن به يشناخت يكد ترين ابزار ارزش از جمله بي

 اصول است!

 فقه اسالمي
 فقه اسالمي در نظر اهل سنت و شيعه به اصول مسلّم و مورد تأييد دو طرف بر

 گردد و تشريع فقهي در نظر امامان مذاهب چهارگانه اهل سنت بر چيزي غير از نمي
اصولي بنا شده است كه مذهب فقهي شيعه اماميه بر آن استوار است و تا زماني كه بر اين 
اصول و مبادي تفاهم صورت نگيرد و قبل از پرداختن به امور فرعي بدان پرداخته نشود 

اين امر گفتگوهاي متقابل در مراكز علمي دو فرقه صورت  ي هو ميان دو طرف دربار
ثمر و  امور فرعي قبل از پرداختن به اصول مثمر قت بر سرو ي هكردن بيهود نگيرد، تلف

ها و  مفيد نخواهد بود، هدف ما در اينجا اصول فقه نيست. بلكه مقصود بررسي ريشه
 اصول دين در نظر دو فرقه است!  ي هجذور اولي

 تقيه
ت امري اسها  آن يكي از اولين موانع گفتگوي متقابل و صادقانه و مخلصانه ميان ما و

اي ديني است كه تظاهر به غير آنچه را كه در نهان دارند  نامند كه مسأله كه آن را تقيه مي
شان از قبيل تفاهم و  سازد! در نتيجه افراد پاكدل ما به سخنان ظاهري برايشان مباح مي

در نهان ها  آن خورند درحالي كه فريب آن را مي و كنند نزديكي ميان دو طرف باور مي
كنند مگر آنكه از  ند و در جهت آن تالش نميتپسندند و بدان راضي نيس ا نمياين امور ر

مو در مواضعشان تغيير ايجاد نكنند.  يك تار ي هسوي طرف ديگر باشد و خود به انداز
به سوي ما ها  آن كنند ما را قانع كنند كه چنانكه بازيگراني كه نقش تقيه را بازي مي

اكثريت قريب به اتفاق خواص و عوام شيعه با بازيگران  ترديد اند، بي چند گام برداشته

ابت كساني را كه از سوي آنان يبسيار فاصله دارند و ن مضحك دار و اين كمدي خنده

 گويند تأييد نخواهند كرد! سخن مي
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 طعن نسبت به قرآن كريم
بود كه ما را گرد يك امر جمع و متفق و به سوي  بايست قرآن كريم مرجعي مي مي

برداشت  و تأويل آيات آنبراساس  ها آن كرد. اما اصول دين در نظر نزديك مي وحدت
ياد گرفته و فهميده بودند، و برخالف فهم  مفاهيمي غير از آنچه اصحاب از پيامبر

نازل شده بود استوار است. بلكه يكي از علماي ها  آن علماي مسلماني كه قرآن بر نسل
او تقي نوري طبرسي نام دارد و شيعيان به حدي  بزرگ نجف كه ميرزا حسين بن محمد

او را در بناي مشهد مرتضوي در نجف در ايوان حجره بانوي دارند كه  را بزرگ مي
 اند. اين عالم دفن كرده شاه و در كنار مرقد امام علي بزرگ، دختر سلطان ناصرالدين

كتابي به نام  ي. ق در نجف و در جوار مرقد منسوب به عل ه 1292در سال  بزرگ شيعه
تأليف و در آن اقدام به  األرباب)  في إثبات تحريف كتاب رب (فصل الخطاب

گردآوري صدها نص و روايات از علما و مجتهدان دورانهاي مختلف شيعه كرد، مبتني بر 
. ق در  ه 1298. كتاب نوري طبري در سال در قرآن كم و زيادي رخ داده استاينكه 

ها  آن زيرا ؛در هنگام چاپ آن غوغاي فراواني به پاخاستايران به چاپ رسيد و 
محدود شود و به صورت ها  آن قرآن فقط به خواص ي هخواستند تشكيك دربار مي

وجود داشته باشد. در نتيجه چاپ اين كتاب به عنوان ها  آن پراكنده در صدها كتاب معتبر
خواهد گرفت، زماني كه در برابر ديدگان و در دسترس همگان قرار ها  آن حجتي عليه

عقالي شيعه اين اعتراضات را علني ساختند، مؤلف كتاب يعني نوري طبرسي به مخالفت 
ردّ بعض الشبهات عن فصل (و رد سخنانشان پرداخت و كتاب ديگري تحت عنوان ها  آن با

ش تأليف كرد. او اين دفاعيه را در اواخر حيات )ثبات حتريف كتاب ربّ األربابإاخلطاب فی 

شيعيان به پاس تالش براي اثبات تحريف قرآن و تقريباً دو سال قبل از وفاتش نگاشت. 

 .در نجف دفن كردند او را در اين مكان از صحن مرقد امام علي
از جمله داليلي كه اين عالم نجفي براي اثبات تحريف و وجود نقص در قرآن بدان 

الواليه) را ذكر  ةاي به نام (سور ورهكتاب س 180 ي هكند اين است كه در صفح استناد مي
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 ي هكند كه در آن از واليت علي به صراحت سخن به ميان آمده است. در اين سور مي
اللذين بعثنامها هيديانكم إلی الرصاط  والويل يبنوا بالننوا، آمِ يا أهيا الذين آمَ «: جعلي آمده است

دو را فرو فرستاديم ايمان بياوريد كه  اي مؤمنان به پيامبر و ولي او كه هر: « ...»املستقيم 

مند ثقه و مورد اعتماد استاد محمد شدان» كنند... آن دو شما را به راه راست هدايت مي
اي قرآن خطي  كارشناس ارشد وزارت دادگستري مصر بود، نسخه يعلي سعودي كه زمان

تلگراف از آن  ي هتشرق (براين) به دست آورده و اين سوره را به وسيلسايراني را نزد م
 نقل كرده است كه در باالي سطور عربي ترجمه فارسي آن نوشته شده است.

اين  صل اخلطاب فی إثبات حتريف كتاب رب األرباب)ف(همچنانكه طبرسي در كتاب 

كه محسن فاني  (دبستان مذاهب)سوره را ذكر كرده است. اين سوره در كتابي به نام 
نقل شده است و اين كتاب در ايران چاپهاي مختلفي  كشميري به زبان فارسي تأليف كرده

دروغين  ي هاين سور 102، ص 5تشرق نولدكه در كتاب (تاريخ المصاحف) ج سدارد. م
م. در  1842آسيايي فرانسوي در سال  ي ههمچنين مجل .را از آن كتاب نقل كرده است

 آن را منتشر نموده است. 439-431صفحه 
واليت براي تحريف قرآن استناد كرده است،  ي هبه سور نوري طبرسي عالوه بر اينكه

تمسك جسته است.  ايران آمده 1278في چاپ اكتاب ك 289به رواياتي كه در صفحه 
ست. در بخاري در نظر مسلمانان داراصحيح كافي در نزد شيعيان همان منزلتي را دارد كه 

 : آن صفحه از كافي آمده است
ياد به نقل از محمد بن سليمان به روايت از برخي از برخي از ياران ما از سهل بن ز
فدايت : اند كه گفت: به او گفتم الرضا روايت كرده وسيدوستانش به نقل از امام علي بن م

شنويم كه در قرآن چيزي برخالف آن آمده است و به خوبي  ما آياتي از قرآن را مي شوم:
 آن بخوانيم آيا در اين صورت گناهايم قر توانيم همانگونه كه از شما ياد گرفته نمي
ايد بخوانيد تا زماني كه فردي  : نه! قرآن را آن گونه كه ياد گرفتهايم؟ امام پاسخ داد كرده

 خواهد آمد كه آن را به شما بياموزد!!
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الرضا نسبت  ترديد شيعيان اين سخن را جعل كرده و به امامشان علي بن موسي بي
يعيان بدين معني است كه اگر فردي قرآن را آنگونه كه در دهند. اما اين امر در نظر ش مي

مصحف عثماني كه در دسترس همگان است بخواند مرتكب گناه نشده است. عالوه بر 
دادند. آنان معتقد  خواص شيعه آنچه را با اين قرآن اختالف دارد به يكديگر ياد مي ،اين

علماي پيشينشان وجود داشته  هاي مورد اختالف نزد امامان و بودند اين آيات و سوره
 است.

 گفتند و در خفا به يكديگر ميها  آن ي كه برخي ازمزعوممقايسه ميان اين كالم 
كردند و ميان قرآن معلوم  تقيه آن را به صورت علني مطرح نمي ي عمل به عقيدهبراساس 

د تا حسين بن محمدتقي شو شايعي كه در مصحف عثماني گردآوري شده است باعث 
را براي اثبات اين  )فصل اخلطاب فی إثبات حتريف كتاب ربّ األرباب(ي طبرسي كتاب نور

تقيه از كتاب نوري طبرسي اظهار برائت كنند،  ي هامر تأليف كند. اگر شيعيان بنا به عقيد
ده است و از كتب معتبر آنان گرد آمبايد گفت در اين كتاب صدها نص علمايشان به نقل 

به طور قطعي به تحريف قرآن معتقدند و بدان ايمان ها  آن شود كه ميآن ثابت  ي هبه وسيل
قرآن سروصدايي ايجاد شود.  ي هآنان دربار ي هخواهند پيرامون اين عقيد دارند. اما نمي

ماند و آن اينكه دو قرآن وجود دارد. يكي قرآن عمومي و معلومي كه  يك مسأله باقي مي
ي كه مكتوم و پنهان شده است و در آن در دسترس همگان است ديگري قرآن خاص

دهند  ضا نسبت مير بهكنند كه  واليت آمده است و شيعيان به روايتي عمل مي ي هسور
ايد بخوانيد سپس كسي خواهد آمد كه آن را  آنگونه كه آموخته: «ودر آن آمده است

 »[آنگونه كه الزم است] به شما ياد دهد.
و علي را داماد تو قرار « »وجعلنا علياً صهرک«ة ياز جمله ادعاهاي شيعه اين است كه آ

كشند  از چنين ادعاهايي خجالت نميها  آن انشراح حذف شده است. ي هاز سور »داديم.
انشراح مكي است و علي در مكه داماد پيامبر نبود.  ي هدانند سور در حالي كه خودشان مي

بود كه پيامبر بر روي منبر  رداماد پيامب بلكه در دوران مكه فقط عاص بن ربيع اموي
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(رضي اهللا عنها) خواست عالوه بر فاطمه مسجدش در مدينه او را ستود زماني كه علي
اگر و  ل را به همسري بگيرد، فاطمه از اين عمل علي به پدرش شكايت برد.دختر ابوجه

به همسري گرفت بايد دانست كه عثمان دو دختر رسول  را علي فقط يك دختر پيامبر
زماني كه دختر دوم رسول خدا كه همسر عثمان بود از  ،را به همسري اختيار كرد داخ

ناكها«: فرمود پيامبر ،دنيا رفت م يداشت اگر دختر سومي مي: «»لو كانت لنا ثالثة لزوجّ
 »م.يآورد ترديد او را به ازدواج تو درمي بي

آشوب شهر نبيخ ادانشمند شيعي احمد بن علي بن ابيطالب طبرسي (كه يكي از مشا
: نويسد حتجاج علي أهل اللجاج) ميكتاب (اال ) دراز دنيا رفته . ه 588است ودر سال 

اينكه با من مجادله : «گفت –كه نامش را ذكر نكرده است  - دقهعلي به يكي از زنا
 : فرمايد پروردگار است كه مي ي اي برخالف اين فرموده كرده

﴿                            

     ﴾ )3 نساء:ال( 
ي (ازدواج با) دختران يتيم نگرانيد، از و اگر از رعايت نكردن عدالت درباره«

 .»دساير زنان مورد پسندتان، دو يا سه و يا چهار زن را به ازدواج خويش درآوري

و هر زني نيز يتيم  مشابهتي به عدالت نسبت به يتيمان ندارد،و به نكاح درآوردن زنان 
سخن جمالت زيادي ميان اين همان چيزي است كه قبالً بيان كردم كه منافقان  نيست.
1Fاند نكاح درآوردن زنان را از قرآن حذف كرده يتيمان و به عقد ي درباره

و داستانهايش  .1
 دهند. تشكيل مياز ثلث قرآن را 

                                                           
آوري كردند و علي  قرآن را جمعاست كه  منظور ابومنصور طبرسي از منافقان، ياران رسول خدا -1

اساس دستور عثمان و در دوران خالفت او آن را گردآوري كرد. اگر اين سخني كه در  بن ابيطالب بر
صادر شده باشد،  كتاب (االحتجاج علي اهل اللجاج) به علي نسبت داده شده است واقعاً از علي

خوانند و  ه رفته است و مردم آن را نميترديد خيانت از او صادر شده است كه ثلث قرآن از دست بي
كردند و در آن دوران  كنند و در دروان خالفتش آن را در ميان خودشان متبادل نمي بدان عمل نمي
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 بستن بر ديگران حتي بر علي دروغ
است زيرا او در دوران  دادن دروغ به امام علي هاي نسبت اين يكي از نشانه

رفته قرآن را براي مردم بيان نكرد و به افزودن آن  خالفتش بر مسلمانان اين ثلث از دست
 به قرآن و پيروي از هدايت و عمل به احكام آن دستور نداد.

2Fغان تبشيريلّدي مبشا

1 

فصل اخلطاب فی إثبات حتريف كتاب ربّ هشتاد و چند سال پيش زماني كه كتاب (

) كه مملو از صدها دروغ اينگونه بر خداوند و بهترين بندگانش بود، در ايران األرباب

هاي ديگر منتشر شد، مبلغان تبشيري ترويج مسيحيت و دشمنان  و نجف و سرزمين

گفتند. به همين دليل  دادند و تبريك مي آن به يكديگر مژده مي اسالم به سبب نگارش

 آن را به زبانهايشان ترجمه كردند.

كه  (أحسن الوديعه)كتاب  90مهدي اصفهاني كاظمي در جلد دوم صفحه  محمد
 شرحي بر كتاب مشهور (روضات الجنان) است اين امر را ذكر كرده است.

منزلت آن در نظر شيعه به اندازه  كه ايران . ق ه 1278الكافي كه چاپ  54در صفحه 
: از جابر جعفي روايت شده است كه« :بخاري نزد اهل سنت است، آمدهجايگاه صحيح 

كنند كه قرآن آنگونه كه  : فقط دروغگويان ادعا ميگفت شنيدم كه مي از امام محمدباقر

                                                                                                                                                      
براي اينكار هيچ مانعي وجود نداشت. پس كتمان اين مقدار از قرآن از روي اختيار به معني برگزيدن 

معني را گفته باشد. بدين ترتيب طبرسي با اين ادعا،  بياگر قبول كنيم كه او اين سخنان  ،نفاق است
دهد بيش از آنكه اصحاب را به كفر و خيانت متهم  بيش از همه علي را مورد افترا و دشنام قرار مي

 كرده باشد!
مبلغان مسيحي كه از سوي كشورهاي استعماري جهت ترويج مسيحيت و در پوشش اعمالي چون  -1

ند و كن فعاليت در كشورهاي اسالمي مي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اقدام به ،دوستانه هاي انسان كمك
، نددارهاي مسلمان به صورت پنهاني سعي در گسترش مسيحيت  همواره با تخريب اسالم و شخصيت

 .باشند در حقيقت منفور ملت اسالمي ميها  آن اند؛ و دهندگان) نام نهاده خويشتن را مبشرين (مژده
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از او آن را  س، گردآوري شده است و فقط امام علي بن ابيطالب و امامان پنازل شده
 »اند. گردآوري و حفظ كرده

خواند كه جايگاه آن در نظرشان همانند منزلت  اي اين كتاب كافي را مي هر شيعه
كند. اما ما اهل سنت  صحيح بخاري نزد اهل سنت است، به اين نص اعتقاد پيدا مي

اند.  سبت دادهن رحمه اهللا ترديد شيعيان اين سخن را به دروغ به محمدباقر بي: «معتقديم كه
 كرد كه عثمان در دوران خالفتش در كوفه به قرآني عمل مي به اين دليل كه علي

اقدام به گردآوري و انتشار آن در سرزمينهاي اسالمي وترويج عمل به آن در همه كشورها 
و او  –تاكنون و تا روز قيامت نموده است. اگر علي قرآني غير از قرآن عثمان داشت 

 –فرمانرواي بالمنازع بود  اش مسلمانان بود كه در سرزمين تحت سلطه ي هحاكم و خليف
خواند. اما  مي كرد و مسلمانان را به اعالن عمومي و عمل به آن فرا ترديد بدان عمل مي بي

ترديد  اگر او قرآني غير از قرآن عثمان داشته باشد و آن را از مسلمانان دريغ كرده باشد بي
 و اسالم خيانت كرده است! به خداوند، پيامبر

در نظر شيعيان  آلود را از محمد باقر شنيده ناهكند اين سخنان گ جابر جعفي كه ادعا مي
دانند. ابويحيي حماني  ميمسلمانان او را دروغگو  ي همورداعتماد و ثقه است. اما ائم

وغگوتر از : در ميان مردم بهتر از عطا و درگفت گويد: از امام ابوحنيفه شنيدم كه مي مي
 ام. جابر جعفي كسي را نديده

در كافي دروغي بزرگتر از روايتي كه ذكر كرديم به جعفر صادق(رحمه اهللا) پسر 
. ق  ه 1278پ سال كافي چا 57شده است. اين روايت در صفحه محمدباقر نسبت داده 

صادق : بر امام صادق وارد شدم ... امام از ابوبصير روايت شده است«ايران آمده است: 
ف فاطمه چيست؟ ... امام : مصحعليها السالم نزد ماست. پرسيدم فرمود : مصحف فاطمه

آن وجود دارد. اما به خدا قسم يك قرآن شما در : مصحفي است كه سه برابر پاسخ داد
 »ن هم در آن نيامده است.آحرف از قر
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ه است ده شدور به دروغ به امامان اهل بيت نسبت داد ي اين روايات شيعي از گذشته
ها  آن سال پيش محمد بن يعقوب كليني رازي در كتاب مشهور (الكافي) 1000و بيش از 

را از دروغگويان مشهور ها  آن زيرا او ؛ترند را ذكر كرده است كه اين روايات از آن قديمي
زماني كه اسپانيا تحت حكومت اعراب و كند!  گري روايت مي رافضي ي و معماران انديشه

هايشان  نصوص كتاب ي هقرار داشت، امام ابومحمد بن حزم با كشيشان دربار مسلمانان
آن كشيشها عليه ابن كرد.  استدالل ميها  آن شدن اصول مناظره و بر تحريف و حتي تباه

ابن  : قرآن تحريف شده است.اند كه كردند كه شيعه اعتراف كرده حزم چنين استدالل مي
يعه حجتي بر قرآن و مسلمانان نيست زيرا شيعيان ادعاي ش: «گفتها  آن حزم در پاسخ

 3F1»مسلمان نيستند.

 حاكمان ي هنظر شيعه دربار
مان را بدان جلب كنم اين است  حقيقت خطرناكي كه بايد توجه حكومتهاي اسالمي

شود، بر اين اساس بنا شده  اماميه اثناعشري كه (جعفريه) نيز ناميده مي ي هكه مذهب شيع
تاكنون به جز چند سال حكومت  هاي اسالمي از زمان وفات پيامبراست كه همه حكومت

فاقد مشروعيت و اعتبارند و جايز نيست فرد شيعه مذهب از صميم قلب و با  علي
تقيه ها  آن مدارا و در تعامل باها  آن را تأييد و واليتشان را قبول كند. بلكه باها  آن اخالص

كردن هستند يا  اند يا در حال حكومت يشتر برپا شدهكه پها  آن زيرا همه ؛گيرد در پيش مي
بعدها قدرت را به دست خواهند گرفت همگي غاصبند و از نظر شيعه اثناعشريه فقط 

گانه حاكمان مشروع و به حق هستند چه به حكومت رسيده باشند يا نه و  امامان دوازده
 و صديقاند اعم از  همه كساني كه به انجام مصالح مسلمانان پرداختهها  آن غير از
اند، هر  و همه حاكمان ديگري كه تا امروز پس از آنان به حكومت رسيده بفاروق

                                                           
، چاپ اول قاهره، البته بايد گفت چنين 182، ص 4، ج 87، ص 2النحل، ج فصل في الملل ونگا : ال -1

 شيعيان، خالي از افراط نيست. [مترجم] ي هحكمي دربار
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اعالي نام خداوند در زمين و  ،اندازه كه به اسالم خدمت و در راه ترويج دعوت اسالمي
هم تا روز قيامت غاصب و حاكماني  گسترش سرزمينهاي اسالمي تالش كرده باشند باز

 ند!نا به حق هست

 كينه نسبت به ابوبكر و عمر
و همه كساني كه در حكومت  ش به همين دليل شيعه اماميه، ابوبكر، عمر و عثمان

كنند. آنان به دروغ به امام  را لعن و نفرين مي به جز علي اند اسالمي به قدرت رسيده
و  د. در كاملتريننامي جبت و طاغوت مي ادهند كه او ابوبكر و عمر ر هادي نسبت مي

و تعديل شيعه يعني (تنقيح المقال في احوال الرجال) تأليف شيخ  حربزرگترين كتاب ج
رگوار محقق زاهللا مامقاني روايتي آمده است كه شيخ ب آيتشيعه دوم  ي هالطائفه عالم

عاليقدر محمد بن ادريس حلبي در پايان كتاب (السرائر) از بخش سؤاالت و 
له سؤاالت محمد بن علي بن : از جمدنويس ) مينگاريهاي مردم با امام هادي نامه

ناصبي (كسي كه با اهل بيت  ي هبه امام نامه نوشتم و در آن دربار«: ن بود كهعيسي اي

دشمني دارد) از او سؤال كردم كه آيا براي آزمايش او به چيزي بيش از تقديم جبت 

و  ) بر علييعني ابوبكر و عمر دادن دو يار رسول خدا و طاغوت (يعني برتري

: كسي كه چنين اعتقادي داشته باشد آن دو نياز دارم؟ امام پاسخ داد امامت اعتقاد به

دانيم. به  ناصبي است. يعني با داشتن چنين اعتقاداتي او را جزو دشمنان اهل بيت مي

 عبارت ديگر كافي است فردي ابوبكر صديق و عمر فاروق را بر علي بن ابيطالب

! شيعيان در دعايي به ندمامت آن دو معتقد باشد تا او را ناصبي بدانترجيح دهد و به ا

برند و  دو بت قريش) اصطالح جبت و طاغوت را به كار مي: شنام (صنمي قري

منظورشان از جبت و طاغوت و دو بت همان ابوبكر و عمر است و اين دعا در كتاب 

4Fالجنان دعاي معروفشان (مفاتيح

 ي به منزلهها  آن ه از نظروجود دارد ك 114 ي ) صفحه1

                                                           
 ناميد. [مترجم] يكي از علما اين كتاب را (مفاتيح النيران) يعني كليدهاي دخول در آتش دوزخ مي -1
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آيد. نص دعايشان چنين  مار ميدر سرزمينهاي اسالمي به ش (دالئل الخيرات)كتاب 

 ...»ابنتيهام وجبتيهام وطاغوتيهام والعن صنمی قريش اللهم صل علی حممد وآل حممد و«: است

از و عمر و منظور  كه منظورشان از (صنمي قريش) و (جبتيهما) و (طاغوتيها) ابوبكر

كه دختران  المؤمنين حفصه است عايشه و امالمؤمنين  (ابنتيهما) همسران پيامبر يعني ام

 بودند. شابوبكر و عمر 

 بزرگداشت و تعظيم قاتل عمر 
گري  شتيكه بساط زرد در دل دارند شديدي نسبت به عمر بن خطاب ي هشيعيان كين

كه قاتل عمر تا جايي  .م شدباعث ورود اجداد ساكنان آن به اسال در ايران برچيد و را
 اند. ناميده» الدين شجاع بابا«يعني ابولؤلؤ مجوسي را 

از احمد بن اسحاق قمي أحوص (رهبر و  –كه از رجال شيعه است  –علي ابن مظاهر 
خطاب روز عيد اكبر،  شدن عمر بن كند كه روز كشته شيخ شيعيان) روايت مي

ز بركت و شادي است. [به همين دليل فخرفروشي، بزرگداشت، روز زكات بزرگ و رو
نشين در چنين روزي مراسم شادي به نام عمركُشان  حتي امروزه هم در مناطق شيعه

شود. همچنين آنان معتقدند در آن روز قلم از شيعيان برداشته خواهد شد و هر  برگزار مي
 اعمالشان ثبت نخواهد شد.] ي هكارنام رگناهي كه انجام دهند د

 رسيدن حكومتبه  ي عقده
 پهناوريالدين ايوبي و همه كساني كه سرزمينهاي  شيعيان معتقدند ابوبكر، عمر، صالح

 را به دين اسالم درآوردند و كساني كه از آن زمان تاها  آن را براي اسالم فتح و مردمان
كنون به نام اسالم در آن حكومت كردند، همگي در برابر دادگاه خداوند محاكمه 

حكامي ها  آن را آنان حاكمان غاصب و ظالمي بودند كه اهل دوزخند. زيرازي ؛شوند مي
فاقد مشروعيت هستند و روا نيست شيعيان واليت و اطاعت صادقانه و همكاري در راه 
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ه كه عقيده تقيه و طمع در ب ي انجام دهند. مگر آن اندازهها  آن خير و نيكي را در حق
 كند. ايشان ايجاب ميو مدارا با ها  آن آوردن چيزي از دست

اين است مهدي (كه نام امام دوازدهم آنهاست) و [به ها  آن از جمله اعتقادات اصلي
در انتظار خروج و قيام او هستند تا به همراه او ها  آن ادعاي آنها] اكنون زنده است و همه

كنند پس از آن دو حرف(عج) را  نام او را ذكر ميها  كتاب قيام كنند و هرگاه در
اهللا فرجه) است يعني خداوند ظهور او را سرعت بخشد.  نويسند كه به معناي (عجل يم

سال به  1100اش كه تاكنون بيش از  آنان معتقدند هنگامي كه اين مهدي از غيبت طوالني
طول انجاميده است، خارج شود وظهور كند خداوند همه حاكمان پيشين مسلمان را به 

را  -ها  آن ابوبكر و عمر و حكام پس ازها  آن در رأسو  –همراه همه حاكمان معاصرش 
امام  11را به سبب غصب حكومت از او و پدرانش يعني ها  آن كند و او برايش زنده مي

كند. زيرا به نظر شيعيان حكومت در اسالم از زمان وفات پيامبر تا  قبل از او محاكمه مي
حقي در ها  آن است. و هيچ كس جزداده شده ها  آن روز قيامت، از سوي خداوند فقط به

كند. پس دستور  را قصاص ميها  آن آن ندارد. پس از محاكمه اين طاغوتهاي غاصب او
به يكباره همراه يكديگر اعدام و كشته شوند. اين امر قبل از ها  آن نفر از 500دهد هر  مي

رستاخيز بزرگ گيرد. سپس بعد از مرگ و اعدام مردم،  رستاخيز نهايي در قيامت انجام مي
براي گردآمدن و رفتن به بهشت يا دوزخ برپا خواهد شد. بهشت فقط از آن اهل بيت و 

معتقدند و دوزخ سهم كساني است كه ها  آن ي هكساني است كه به چنين عقايدي دربار
شدن، محاكمه و قصاص را (رجعت)  اند. شيعيان اين زنده شيعه و پيرو اهل بيت نبوده

اي درباره آن ترديدي ندارد.  يده از باورهاي اساسي آنهاست كه هيچ شيعهنامند. اين عق مي
بين اهل سنت معتقدند كه شيعيان در ساليان اخير از اعتقاد به چنين  برخي افراد خوش

 اند. اما اين اشتباه بزرگي است كه برخالف واقعيت است. اي دست كشيده انديشه
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 از تشيع به سوي كمونيسم
ون بيش از قبل به چنين عقايدي معتقدند. در نحكومت صفوي تاك شيعيان از دوران

معاصر نيز يا به همه آن اعتقادات باور دارند يا اينكه تحت آموزشهاي جديد  ي هدور
اند. حزب  آن از اين خرافات به كمونيسم گرايش پيدا كرده ي هاند و به وسيل قرارگرفته

ه مذهبي تشكيل شده است كه كمونيست عراق و حزب توده ايران از افراد شيع
 بودن اعتقاداتشان برايشان روشن شده است. اسطوره

ها  آن اند و در ميان گرايش پيدا كرده كمونيسم به همين دليل پس از اعتقادات شيعي به
تقيه تظاهر  ي هعمل به عقيدبراساس  روي وجود ندارد به جز كساني كه حزب وسط ميانه

كنند و در همان حال در نهان خود چيزي   و شخصي مي به گرايشات ديني، سياسي، حزبي
معتبرشان آمده هاي  كتاب راي بيان عقيده (رجعت) كه دردارند. ب غير از آن را پنهان مي

ور به شيخ هاست، آنچه را رهبر شيعيان شيخ ابوعبداهللا محمد بن محمد بن نعمان مش
 كنم.  آورده است ذكر مي) ج اهللا علی العبادجاإلرشاد فی تاريخ حمفيد در كتاب (

تاريخ و چاپ ايران است و به خط محمدعلي محمد حسن  اين كتاب چاپ سنگي، بي
: فضل بن گويد اين كتاب مي 402-398ر صفحه گلپايگاني به چاپ رسيده است. او د

شاذان از محمد بن علي كوفي به روايت از وهب بن حفص به نقل از ابوبصير روايت 
5Fنام قائم ربا 23در شب  كند كه امام صادق مي

داد.  خواند و او را مورد ندا قرار مي را مي 1
خاست گويي او در روز دهم محرم در ميان ركن و مقام حضرت  او در روز عاشورا برمي

: اي مردم بيعت از آن دهد برئيل از سمت راست او ندا ميج ايستاده است و ابراهيم
نيد! پس شيعيان از سراسر اطراف زمين به بيعت ك ]خداوند است پس [با قائم آل محمد

                                                           
مد فرزند خيالي امام حسن عسكري است كه معتقدند او بيش منظورشان امام دوازدهمشان يعني مح -1

سال پيش به دنيا آمده است و هنوز از دنيا نرفته است. زيرا او بعدها قيام و بر جهان  1100از 
اساس روايات منابع شيعه امام حسن عسكري فرزند  حكومت خواهد كرد. جالب است بدانيد بر

 ، مادرش و همسرانش تقسيم شده است. پسري نداشته است و ارث او ميان برادرش
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سوي او خواهند آمد و او را در ميان خود خواهند گرفت و با او بيعت خواهند كرد. در 
روايات آمده است كه او از مكه به راه خواهد افتاد تا اينكه به كوفه برسد. او در نجف 

 كنده خواهند شد. مه سرزمينها پرافرود خواهد آمد. سپس از آنجا سپاهيان به سوي ه
 : گويي قائمكند كه فرمود روايت مي جال از ثعلبه بن ابوبكر به نقل از محمدباقرح

اند،  فرشته از مكه به همراه او حركت كرده 500بينيم و  را در نجف در نزديكي كوفه مي
جبرئيل در سمت راست او و ميكائيل در سمت چپ او حركت خواهند كرد و مسلمانان 

كند. عبدالكريم  به راه خواهند افتاد او سپاهيان را در كشورها پراكنده مي در جلوي او
چه مدت حكومت خواهد  : امام زمانت كرده است كه به امام صادق گفتمجعفي رواي
: هفت سال. روزها طوالني خواهند شد تا جايي كه طول هر سال به اندازه ده كرد؟ گفت

وند سالها را : فدايت شوم چگونه خدابه او گفت د بود. ابوبصيرسال از زمان كنوني خواه
دهد در گردش درنگ كند و حركتش  : خداوند به فلك دستور ميكند؟ گفت طوالني مي

را كُند و آهسته نمايد در نتيجه روزها و سالها طوالني خواهند شد و خداوند جسم 
آيند و گرد  ي ما ميبينم كه به سو را ميها  آن مؤمنان را در قبرها زنده خواهد كرد. گويي

 د.نزداي و خاك را از موهايشان مي
قيام كند  : هرگاه قائم آل محمدكند كه گفت روايت مي عبداهللا بن مغيره از صادق

نفر ديگر  500زند. سپس گردن  د و گردنشان راه مينك تن از قريشيان را انتخاب مي 500
تكرار خواهد كرد.  عمل را نفر ديگر و شش بار اين 500را خواهد زد. سپس ها  آن از

به اين اندازه خواهد بود؟! (راوي بدين علت از اين عدد ها  آن : آيا تعدادعبداهللا پرسيد
عباس و ساير حاكمان مسلمانان  اميه و بني كند زيرا مجموع خلفاي راشدين، بني تعجب مي

تا زمان جعفر صادق به 
10
: آري از آنان و صادق پاسخ دادرسد.)  هم نميچنين عددي  1

 اد را خواهد كشت!داز پيروانشان اين تع
ترديد حكومت ما [اهل بيت] آخرين حكومت  : بيدر روايت ديگري آمده است

خواهد بود و همه خاندانها قبل از ما به حكومت خواهند رسيد تا هر گاه سيرت و روش 
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رسيديم ما هم، اين گونه و  مي حكومت ما را مشاهده كردند نگويند، اگر ما به حكومت
 كرديم.  بر مردم حكومت ميها  اين مانند روش

: هرگاه قائم آل محمد قيام كند گفت كند كه صادق روايت مي جابر جعفي از
قرآن را آنگونه كه نازل شده است به مردم ياد ها  آن چادرهايي برپا خواهد كرد و در

6Fخواهد داد

اند دشوارتر خواهد بود.  مروزه مردم حفظ كردهدادن آنچه ا . اين امر از آموزش1
زيرا ساختار  ؛[يعني از قرآن مصحف عثماني كه در زمان جعفر صادق بود، دشوارتر است

كند كه  آن با اين مصحف متفاوت خواهد بود.] عبداهللا بن عجالن از صادق روايت مي
 ومت خواهد كرد!!داود بر مردم حك فرمود: هرگاه قائم آل محمد قيام كند براساس حكم

: از كوفه به همراه حضرت صادق روايت كرده است كه او گفتفضل بن عمر از 
هفت تن از اصحاب  مرد از قوم موسي ظهور خواهند كرد؟!! و همچنين  ،27قائم

مقداد و مالك اشتر در ميان  ن، حضرت سليمان، ابودجانه انصاري،كهف، يوشع بن نو
 واهند بود.حكام و فرماندهان او خ ياران و

داري از كتاب يكي از  اين روايات دقيقاً و حرف به حرف و با رعايت كامل امانت
يد نترديد با اسا بزرگترين علماي شيعه اماميه يعني شيخ مفيد نقل شده است كه بي

دروغين و جعلي به امامان اهل بيت نسبت داده شده است كه از بزرگترين مصائب و 
بودند. كتاب شيخ مفيد ها  آن دروغگويان جزو ياران خاص مشكالتشان اين بود كه اين

 خطي آن موجود است.ي  هدر ايران چاپ شده است و نسخ

 رجعت ي هانديش
از آنجا كه (رجعت) يعني محاكمه حاكمان مسلمانان از عقايد اصلي شيعه اماميه است، 

قد بود. او يعني سيدمرتضي، مؤلف كتاب (أمالي المرتضي) بدان معتها  آن عالم بزرگ

                                                           
 ي كه جد قائم آل محمد است در دوران خالفتش چنين كاري را نكرد؟ آيا نواده ا چرا علي -1

 دوازدهمش از او به قرآن و اسالم وفادارتر است؟!
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ريف شالبالغه شريك  به نهجها  آن زودنفبرادر شريف رضي شاعر و در جعل سخنان و ا
احترامي و  بي ي دهد كه درباره رضي بود. اين مطالب بيش از ثلث كتاب را تشكيل مي

: ابوبكر نويسد تاب (المسائل الناصريه) مياست. سيدمرتضي در ك افترا به اصحاب پيامبر
وز در دوران مهدي [يعني امام دوازدهمشان كه او را قائم آل محمد و عمر در آن ر

زنده ها  آن كردن نامند] بر روي درختي آويزان خواهند شد. آن درخت قبل از آويزان مي
 شود. خواهد بود. اما پس از آن خشك مي

 تكفيركردن ديگران نزد شيعه همچنان تغيير نكرده است ي انديشه
آلود و  همه دورانها و عصور مختلف به اين ديدگاه گناه بزرگان و علماي شيعه در

و عمر و بزرگان ديگر اسالم،  يعني ابوبكر دو وزير و دو دوست پيامبر ي هباطل دربار
ايم كه مبلغانشان كه در  ، حكام، رهبران، مجاهدان و حافظان آن معتقدند. شنيدهخلفاء

گيرند خطاب به كساني كه وقت كافي  ميپردازند و از آن مستمري  دارالتقريب به تبليغ مي
گويند اين عقايد در گذشته وجود داشته و  ادعاهايشان ندارند مي ي هبراي تحقيق دربار

 امروز وضع تغييركرده است.
هايي كه در گذشته در  دروغ و نيرنگي بيش نيست. كتاب اين سخن ادعايي باطل و

شود و آن را جزو  س و مطالعه ميشد همچنان تدري ها و مكاتبشان تدريس مي همه حوزه
دانند وكتابهايي كه علماي نجف، ايران، و جبل  آن مي ي هضروريات مذهب و عناصر اولي
شان بدرتر و براي تقريب و  و آثار قديميها  كتاب كنند از عامل منتشر و آن را ترويج مي

 تفاهم زيانبارتر است.
كند كه به  كه هر روز اعالم مي براي اين اثبات امر بايدگفت يكي از علمايشان را

زنيم. او محمد بن  مي كند مثال  وحدت و تقريب معتقد است و مردم را بدان دعوت مي
محمدمهدي خالصي است كه دوستان فراواني در مصر و كشورهاي ديگر دارد كه مردم را 

 كنند. به تقريب دعوت و جهت تبليغ آن در ميان اهل سنت تبليغ مي
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گر بزرگ تقريب و وحدت حتي وجود نعمت ايمان را براي ابوبكر و اين مبلغ و دعوت

(إحياء الشريعة في مذهب كتاب  64و  63كند و در جلد اول صفحه  عمر نفي مي

: اگر [اهل سنت] بگويند، ابوبكر و عمر جزو افرادحاضر در بيعت نويسد مي الشيعة)

 : ازل شده است و خداوند فرموده استنص نها  آن رضوان بودند كه در قرآن بر رضايت از

﴿                ﴾ )18 :فتح( 
 .»يقين اهللا از مؤمنان كه زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شده است به«

يا  اضي شد][يعني از مؤمنان ر : آيا خداوند چنين فرموده استدر پاسخ بايد گفت
كساني كه در زير درخت با تو بيعت كردند  [همه] اينكه در آيه آمده است خداوند از

راضي شد، و صفت مؤمنان را ذكر نكرده است؟ در اين صورت [حالت دوم] آيه بر 
  :كرد. اما از آنجا كه خداوند لفظ رضايت خداوند از همه كساني كه بيعت كردند داللت مي

﴿      ﴾ :18 (فتح( 
را آورده است اين امر فقط بر رضايت خداوند از كساني دارند كه ايمان خالص داشته 

 »باشند؟!
اين امر بدان معني است كه به نظر محمدخالصي ابوبكر و عمر ايمان خالصي نداشتند 

نجفي يعني  در صفحات پيشين سخنان عالمتا مشمول رضايت پروردگار قرار گيرند. 

كرد او بيماري  شدكه ادعا عمر بن خطاب گفت ذكر ي مؤلف كتاب (الزهراء) درباره

دانشمند معاصر  دو عالم وكرد. اين  خاصي داشت كه فقط آب مردان او را درمان مي

 ي هپركن دربار  دهن از مدعيان سخنان درشت و كنند و شيعه در دوران ما زندگي مي

مسلمانان و تالش در راه حفظ صالح و  اي اسالم ووحدت و تقريب، دلسوزي بر

منتشر  مصلحت مسلمانان هستند. اگر در آثار معاصر اين مدعيان تقريب كه چاپ و

ابوبكر و عمر كه بهترين مسلمانان پس  ي هشده و در دسترس همگان قرار دارد دربار

، پس بنگريم اند طول تاريخ بودهيا حداقل دو تن از بزرگان اسالم در از رسول خدا 
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جز ستون ها  اين ، چه اميدي به تفاهم و گفتگو جهت تقريب مذاهب داريم؟ آياما

رسول  اصحاب ي هدربارها  اين پنجمي در ميان قلعه مسلمانان نيستند؟ همزمان با اينكه

فاسدي معتقدند و  ي هبه چنين عقيدها  آن ، تابعين و همه حكام مسلمان پس ازخدا

بناي تمدن اسالمي را برپا ها  آن دارند با وجود اينكه خوار مي را چنينها  آن مقام

كنند،  احترامي مي اين گونه بيها  آن رش دادند، بهترا گس يداشتند و اين جهان اسالم

آن امامان هم از ترديد خود  كنند كه بي در همان حال امامانشان را چنان وصف مي

 جويند و از آن بيزارند. ت ميچنين اوصافي برائ
را از جايگاه و ها  آن برد كه كليني در (الكافي) درباره امامان شيعه صفاتي را به كار مي

برد. اگر بخواهيم اين امر  پرستي باال مي منزلت انسان به مقام معبودات يونان در دوران بت
داراي اولويت فراواني هستند، ها  آن معتبر ديگرشان كه در نظرهاي  كتاب را از (الكافي) و

ل كنيم اين امر كتاب ضخيم و قطوري را پرخواهد كرد. اما در اينجا فقط عنوان بابهاي نق
از آن  كنيم. گونه را به صورت لفظ به لفظ از كتاب (الكافي) نقل مي اين اوصاف خداي

باب اينكه امامان همه علوم ودانشهايي را كه به پيامبران و مالئكه رسيده است «: جمله

با اختيار خود ها  آن روند و دانند چه زماني از دنيا مي كه امامان ميباب اين«، »دانند مي

همه چيز در گذشته و حال و آينده  ي هباب اينكه امامان دربار«، »روند از دنيا مي

باب اينكه فقط امامان همه «، »ماند. مخفي نميها  آن آگاهي دارند وهيچ چيز از علم

 ي هبابي دربار«، »دانند. را مي همه علم آنها  آن اند و فقط قرآن را گردآوري كرده

اينكه هرگاه  ي هبابي دربار«، »اينكه معجزات پيامبران در نزد امامان هم وجود دارد.

دليل سؤال  ي هكند و دربار د به روشن داوود و آل داوود حكم ميامام زمان ظهور كن

است و هر  ج شدهباب اينكه هر حقي كه نزد مردم است از امامان خار«، »كند؟؟! نمي
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زمين از آن  ي هبابي درباره اينكه هم«، »آنچه از سوي آنان نيامده باشد، باطل است

 7F1»امام است.

 شيعيان معتقدند علم غيب از آن امامان است و آنان از غيب اطالع دارند!
ها  آن شان به داشتن علم غيب معتقدند و اينكه گانه دوازدهامامان  ي هشيعيان دربار

خودشان چنين اعتقادي  ي هشريت هستند، ادعاهايي كه خود آن امامان نيز دربارمافوق ب
نداشتند. در همان حال شيعيان آن اموري را كه خداوند از امور غيب بر پيامبر نازل كرده 

 كنند. بود، از قبيل آفرينش آسمانها و زمين و چگونگي بهشت و جهنم انكار مي
 4 ي كند در شماره ب در قاهره آن را منتشر مياإلسالم) كه درالتقري ةلمجلة (رسا

كند كه در آن رئيس دادگاه عالي شرعي  اين امر را تأييد مي 368سال چهارم صفحه 

اي تحت  دانند، مقاله شيعيان لبنان، كه او را يكي از بارزترين علماي معاصرشان مي

 دشان، شيخ محمدنوشته است كه در آن از مجته» هاإلمامي ةلشيعمن اجتهادات ا«عنوان 

 هگويد ك مي 267، ص 1كند كه او در كتاب (بحرالفوائد) ج  حسن آشتياني نقل مي

نفاس، و احكام شرعي از قبيل نواقض وضو، احكام حيض  ي هچنانچه از پيامبر دربار«

امور  ي هسخني نقل شود بايد آن را تصديق و بدان عمل كرد. اما اگر از پيامبر دربار

قصرهاي بهشت و ... سخني نقل  ش آسمانها و زمين وصف حوريان وينغيبي مثالً آفر

صدور آن گفته از پيامبر بلكه حتي با وجود  ي هشود نه تنها پس از داشتن گمان دربار

يعني با وجود اينكه بدانيد كه اين سخن [يقين درباره اين امر نيز نبايد بدان عمل كرد. 

 »؟!]ان معتقد باشيدن وجود هم، نبايد بدياز پيامبر است، با ا
 كنند دهند و ادعا مي واقعاً عجيب است!! شيعيان به دروغ اموري را به امامان نسبت مي

ر به طور قطعي ثابت نشده است، بدان وام دانند و با وجود اينكه اين علم غيب ميها  آن

                                                           
 .407-225: الكافي، ص نگا -1
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پيامبر غيبي كه به طور صحيح از  نبودن اعتقاد به اخبار واجببه معتقدند. اما در عين حال 
آفرينش  ي هروايت شده است و داللت قطعي دارد مانند آيات و احاديث صحيح دربار

زمين، وصف بهشت و دوزخ و ... معتقدند. با وجود اينكه پيامبر [در احاديث  آسمان و
گويد و  از روي هوي و هوس و بيهوده سخن نمي ]صحيح روايت شده از ايشان

يد. كسي كه ميان امور نسبت داده شده به آ سخنانش وحي است كه بر او فرود مي
امامانشان و به احاديث صحيحي كه از پيامبر روايت شده است و شامل امور غيبي 

پيامبر  ي هيابد كه آنچه در قرآن و احاديث صحيح و متواتر دربار سه كند درمييشود مقا مي
لهي از زمين به ذكر شده است در مقابل علم غيبي كه شيعه اماميه پس از انقطاع وحي ا

دهد بسيار اندك است و همه راوياني كه امور غيبي را از  شان نسبت مي گانه امامان دوازده
اند در نظر علماي جرح و تعديل اهل سنت به دروغگويي  گانه روايت كرده امامان دوازده

از پذيرند و امور غيبي روايت شده  پيروانشان كه شيعيانند اين امر را نميمشهورند. اما 

اإلسالم) كه  ةل(رسا ي اين در حالي است كه مجله كنند. امامانشان را تأييد مي

كند و قاضي دادگاه شرعي شيعيان لبنان و  به چاپ و انتشار آن مي دارالتقريب اقدام

نبودن تصديق پيامبر در امور  مجتهدشان (محمدحسن آشتياني)، همگي براي واجب

پردازند  كردن مي زدن و شادي ده است به كفغيبي كه به طور صحيح از او روايت ش

خواهند رسالت اسالم را در مسائلي از قبيل نواقض وضو، احكام حيض و نفاس  مي و

 در جايگاه امامانشان راها  آن و احكام و فروع فقهي ديگر محدود كنند. در حالي كه

كه وحي بر  دانند. اين در حالي است ور غيبي باالتر از مقام رسول خدا ميمتن انسدا

كردند از علم غيب اطالع دارند، ما  شد و امامان خودشان ادعا نمي پيامبر نازل مي

تواند  ميها  آن دانيم با داشتن چنين اعتقاداتي چه تقريب و وحدتي ميان ما و نمي

 برقرار باشد؟!
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 تملّق و نفاق
 ي هدربار هاي خواص وعوامشان عموم شيعيان و ديدگاه ي از جمله اموري كه درباره

حكومت اسالمي در طول همه ادوار تاريخ مشاهده شده است اين است كه هرگاه 
با عمل به ها  آن حكومت اسالمي فارغ از نوع آن حكومت، چنانچه قوي و استوار باشد

كنند تا به منافع و خيرات آن  زباني در برابر آن مي و چربتقيه اقدام به تملق  ي هعقيد
ا از يپستهاي آن را در دست گيرند. اما اگر اين حكومت ضعيف  و دست يابند و مراكز

شورند. در  كرده و بر آن مي يگير سوي دشمنان مورد حمله واقع شود از صفوف آن كناره
اميه  بني اموي و هنگامي كه پسرعموهاي شيعيان يعني عباسيان عليه خلفاي ي هپايان دور

ريزي  عباسيان به تحريك، برنامه و قيام شوريدند اين امر كامالً مشهود بود. حتي شورش
كه دولت عباسيان و خالفت اسالمي از سوي  يانجام گرفت. هنگامها  آن ي هو دسيس

مجدداً اين روش مجرمانه و خيانتكارانه را در پيش ها  آن مغوالن و هوالكو تهديد شد،
و حكيم دادند.  پرست  گرفتند و براي سقوط دولت اسالمي دست به دست مغوالن بت

ي شعر سطوسي كه ساليان دراز در مدح معتصم خليفه عبا دانشمند شيعه خواجه نصير
شوراند و  د و مردم را عليه او ميدرنگ تغيير موضع دا . ق بي ه 655سرود در سال  مي

كرد. او در پيشاپيش سپاه  بدين ترتيب، سقوط خالفت اسالمي در بغداد را تعجيل مي
و به همراه او بر كشتار عمومي همه مسلمانان اعم از زن و  هوالكو به سوي بغداد آمد

 كرد. همچنين شاهد و ناظر انداختن پير و جوان و كودك در اين شهر نظارت مي ،مرد
 شدن علوم اسالمي به دجله بود به حدي كه آب آن تا چند روز بر اثر انداختههاي  كتاب
ريخ، ادبيات، لغت، شعر و حكمت مان از قبيل تا خطي و نفيس ميراث اسالميهاي  كتاب

ان مسياه بود. اين عالوه بر مصنفات علوم شرعي و تأليفات علماي پيشين بود كه تا آن ز
 نظير فرهنگي همه جريان اين مصيبت و بالي خانمانسوز و بي در بسيار فراوان بود و

 نابود شدند.ها  آن
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 الحديد ابي  علقمي و ابن  هاي ابن خيانت
خيانت و جنايت بزرگ دو تن به همراه شيخ و رهبر شيعيان يعني  در ارتكاب اين

خواجه نصير طوسي شركت داشتند كه محمد بن احمد علقمي وزير شيعه و ديگري 
الحديد  تر بود. ابن ابي الحديد مؤلف معتزلي بود كه از شيعيان شيعه عبدالحميد، ابن ابي

كرد و بدين وسيله شرح پليدش  سپري ساليان عمرش را با دشمني با ياران رسول خدا
البالغه را مملو از دروغهايي كرد كه تاريخ اسالم را سياه و زشت نمود و هنوز هم  بر نهج

دانند، حتي بزرگان خردمند  افرادي كه حقايق و دستاوردهاي تاريخ و گذشته اسالم را نمي
خائن و فريبكار چنان  العلقمي ابن اند. ها و افتراهاي او را خورده و مؤلفانمان فريب دروغ

اي را در پيش گرفته بود كه مستعصم فريب او را خورد و او را به عنوان  رفتار منافقانه
وزير خود منصوب كرد. اما او در مقابل اين نيكي و بزرگداشت خليفه به او خيانت كرد. 

ط مغول و سقو ي هاز آن زمان تاكنون شيعيان همواره از شكست مسلمانان در جريان حمل
از و خالفت عباسي و كشتار اهل سنت در سرزمينهاي اسالمي اظهار شادي و فرح 

كنند. چنانچه خوانندگان عزيز تمايل به مطالعه بيشتر در  دشمني با اسالم اظهار لذت مي
بيوگرافي و جرح و هاي  كتاب طوسي را در همه دارند، بيوگرافي خواجه نصير اين امر

اند مطالعه كنند كه آخرين كتابشان در اين باره (روضات  تعديل كه شيعيان تأليف كرده
الجنان) تأليف خوانساري است كه مملو از مدح خونخواران و خائنان، شادي از وقوع اين 

مصيبت اعم از خواص عامه مردم و  شدگان آن كشته ي هامر براي اسالم، خوشحالي دربار
حتي كودكان و سالخوردگان شدن عموم مسلمانان زن و مرد،  شادي به مناسبت كشته

شان به  ترين درندگان از آشكاركردن شادي رحم ترين دشمنان و بي است كه حتي دشمن
 خاطر اين امر ابا دارند.
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شيعيان نه تنها در فروع دين بلكه در اصول دين نيز با مسلمانان اختالف 
 دارند

تناد آن به عبارات با وجود اينكه تالش كرديم تا اين موضوع مختصر و كوتاه و اس
شيعيان باشد اما با اين وجود باز هم اين موضوع به طول هاي  كتاب برگزيده از معتبرترين

تقريب به پايان برسانيم تا  ي هدرباردر اينجا مناسب است كه آن را با متن ديگري انجاميد. 
دارد. اما  ها و مذاهب ديگر وحدت و تقريب امكان هر مسلماني بداند كه ميان پيروان فرقه

 : زير استل با شيعيان غيرممكن است. از داليل اين امر اعتراف صريح ماين امر در تعا
كننده افراد مشهور شيعه در كتاب (روضات الجنان) صفحه  خوانساري مؤلف و معرفي

نصير طوسي را نقل  . ق بيوگرافي طوالني خواجهـ ه 1367چاپ دوم تهران، سال  579
نان حقيقي زيبا و صادر شده از سوي كسي كه حق را تأييد كرده و كند و از جمله سخ مي

اميه است تالش كرده است، فرقه كه همان ام 73تعيين فرقه ناجيه از ميان  ي هدربار
ها به جز اماميه را در احوال  همه مذاهب تحقيق كردم و همه فرقه ي همن دربار: «گويد مي

اموري با يكديگر اختالف دارند كه وجود و  ي هناشي از ايمان مشترك ديدم اگرچه دربار
اماميه در امورشان با همه  ي هعدم آن براي ايمان مساوي است. سپس دريافتم كه طائف

ترديد همه  ناجيه باشد، بي ي هها غير از اماميه فرق مردم اختالف دارند و اگر يكي از فرقه
كه اين امر محال است] در نتيجه گروههاي غير از شيعه اماميه فرقه ناجيه هستند. [از آنجا 

گويد:  خوانساري مي» اماميه هستند.يه فقط شيعيان جنا ي هكند كه فرق اين امر ثابت مي
 نجات و ها بر اينكه شهادتين به تنهايي براي : همه فرقهاهللا موسوي گفته است سيد نعمت

كنندكه  استناد ميزيرا آنان به اين حديث  ؛اعتقاد دارند دوزخ كافي هستند رهايي فرد از
هر كس ال إله إلّا اهللا بگويد وارد : من قال ال إله إالّ اهللا دخل اجلنّة«: فرموده است پيامبر

ند كه نجات آدمي فقط به راماميه بر اين امر اجماع دا ي هاما فرق» بهشت خواهد شد.
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نشان [يعني جستن از دشمنا واليت اهل بيت از امام علي تا امام دوازدهم و برائت ي هوسيل
باشد. اين  به جز شيعيان] مي –ابوبكر و عمر و همه كساني كه به اسالم گرايش دارند 

 »راه نجات و رهايي اختالف دارد. ي هها دربار همه فرقه ي هاعتقاد شيعه با عقيد
گويند. در اينكه  اند و هم دروغ مي طوسي، موسوي، خوانساري و ... هم راست گفته

نان در اصول اعتقادي به يكديگر نزديكند و در امور ثانوي با يكديگر هاي مسلما همه فرقه
كه در اصول  هايي اند. به همين دليل تفاهم و نزديكي ميان فرقه اختالف دارند، راست گفته

در ها  آن زيرا ؛به يكديگر نزديكند امكان دارد. اما اين تفاهم با شيعيان اماميه محال است
كنند كه  ف دارند و فقط زماني از مسلمانان اظهار رضايت مياصولشان با مسلمانان اختال

ان ديگر مسلمانان از آن زمان تاكنون را لعن مجبت و طاغوت يعني ابوبكر و عمر و حاك
يعني دختران  از اهل بيت پيامبر ه كساني كه شيعه نيستند برائت بجويند حتيماز ه كنند و

اص بن ربيع اموي شجاع و بزرگوار كه كه ذوالنورين عثمان بن عفان و ع رسول خدا
زماني كه علي  ،را به همسري گرفتندها  آن بر روي منبر مسجدش او را مدح كرد، پيامبر

قرار دهد، فاطمه از اين  لخواست با دختر ابوجهل ازدواج كند و آن را هووي فاطمه 
: دختر فتگ ار روي منبر خطاب به علي نيز ب امر نزد پيامبر شكايت كرد و پيامبر

توانند همزمان همسر يك نفر باشند. آنگاه  هر دو نمي دشمن خدا و دختر رسول خدا
 اميه بود، پرداخت. به ذكر فضايل داماد ديگرش، عاص بن ربيع كه از خاندان بني

العابدين) بن حسين بن علي بن ابيطالب و  خواهند كه از زيد بن علي(زين همچنين مي
ها  آن رافضيان گرايش نداشتند و عقايد فاسدشان را كه يكي ازهمه اهل بيت ديگر كه به 

[رافضيان] در همه دورانها و همه ها  آن برائت جويند. قرآن است قبول نداشتند تحريف
علماي طبقاتشان به اين امر معتقدند كه دانشمند نابغه و محبوبشان حاج ميرزا حسين بن 

اين  )ی إثبات حتريف كتاب ربّ األربابفصل اخلطاب ف(محمد تقي نوري طبرسي در كتاب 

مزار صحابي بزرگوار در امر را اثبات كرده است كه او با نوشتن سطر به سطر آن كتاب 
كنند كه اين قبر از آن علي بن  امير كوفه كه شيعيان به اشتباه گمان مي مغيره بن شعبه
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 است، اين جنايت بزرگ را مرتكب شد. ابيطالب
ياران ها  آن خواهند همراه با ميها  آن و رضايت از نزديكي ما بهشيعيان براي تفاهم 

معتقد نيستند حتي دختران و ها  آن را لعن كنيم و از همه كساني كه به دين رسول خدا
امام زيد بن علي و همه كساني كه امور منكر رافضه ها  آن برگزيدگان اهل بيت و در رأس

 را قبول ندارند اظهار برائت نماييم.
خواجه نصير طوسي  ي هين بخش صحيح و صادق از نص روايت نقل شده دربارا

باقر موسوي خوانساري اصفهاني آن را  ميرزا محمد اهللا موسوي و است كه سيد نعمت
گيرند و چه آنان كه  كه تقيه را در پيش مي اند و از ميان شيعيان چه آنان روايت كرده

 آن مخالفت ندارند. كنند با ي خودشان را آشكار ميننها عقايد
هاي ديگر غير از  كنند فرقه گويند اين است كه ادعا مي اما امري كه در آن دروغ مي

به تنهايي موجب نجات در آخرت خواهد بود. اگر عقل يا شيعه معتقدند گفتن شهادتين 
و جان و  شهادتين كليد دخول در اسالم استدانستند كه در نظر ما  معرفتي داشتند مي

اما نجات در  .آن حتي اگر كافر حربي هم باشد، در دنيا مصون خواهد بود هندمال گوي
نين عمر بن عبدالعزيز داشتن  ايمان خواهد بود و چنانكه اميرالمؤم ي هآخرت به وسيل

را كامل كند، ها  آن : ايمان، فرايض، شرايع، حدود و سنتهايي دارد كه هر كسفرموده است
اما از » را كامل نكند ايمانش كامل نشده است.ها  آن ايمانش كامل شده است وهر كس

هوم و جمله شرايط ايمان، تصديق وجود دوازدهمين امام نيست! زيرا او شخصيتي مو
كري حسن عسحسن عسكري نسبت داده شده است.  ساختگي است كه به دروغ به

 ؛رده ارث ببي از دنيا رفت و برادرش جعفر اموالش را گذاشتن فرزند بدون بر جاي

مواليد در آن زيرا او فرزندي نداشت. علويان سجلي داشتند كه نقيب آن زمان به ثبت 

شد. اما در اين سجل هيچ  آمد در آن ثبت مي پرداخت كه هر فرزندي كه به دنيا مي مي

ري كحسن عسگري ثبت نشده است و علويان معاصر فرزندي براي حسن عس

. اما از ي از خود برجاي گذاشته بودفرزندر حالي از دنيا رفت كه دانستند كه د نمي
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ي از دنيا رفت، سلسله امامت در ميان گذاشتن فرزند گري بدون برجايحسن عس آنجا كه
دريافتند كه با مرگ او امامت هم از بين رفت. به ها  آن پيروانشان [اماميه] دچار توقف شد

 نداشتند. زيرا ديگر امامي  ؛همين دليل به مذاهب و افكار ديگر پيوستند

 انشقاق نصيريه و حكايت سرداب

نمير بود. اين  نام داشت و از غالمان بني» محمد بن نصير«كه از شياطين شيعه يكي 
نظريه را اختراع و خلق كرد كه امام حسن عسكري پسري دارد كه در يكي از سردابهاي 

8Fمنزل پدرش

شيعه را  و او و دوستانش توانستند عوام و ثروتمندان ،پنهان شده است 1
فريب دهند و زكات اموالشان را به نام امام زنده دريافت كنند تا به ادعايشان آن را به او 

اماميه هستند. همچنين خواست ادعا كند كه او ها  آن برسانند و به دروغ ادعا كنند كه
خيالي مذكور است و  رد ادعا وو[باب] يعني رابط و واسطه ميان مردم و شيعيان و امام م

ده دارد. اما دوستانش با او در اين توطئه هآوري اموال زكات را به ع جمع ي وظيفهاو 
فروش باشد كه در كنار درب  مخالفت و اصرار كردند كه اين واسطه بايد مردي روغن

حسن عسكري و پدرش همگي كاالهاي  ي همنزل حسن عسكري مغازه داشت و خانواد
كردند. زماني كه اين اختالف به وجود آمد، محمد  او تأمين مي ي همورد نيازشان را از مغاز

جدا ها  آن حسن عسكري را اختراع كرده بود از وجود فرزند خيالي ي هبن نصير كه نظري
دوستانش  شد و مذهب نصيريه را كه به او نسبت داده شده است به وجود آورد.

ن بيابند و آن خواستند راهي براي آشكاركردن و ظهور امام دوازدهم مورد ادعايشا مي

امام ازدواج كند تا فرزنداني داشته باشد كه پس از او امامت را به عهده گيرند و به 
                                                           

دابي وجود داشته حسن عسكري است. البته اگر در آن سرپدرش يعني  ي منظورش سرداب خانه -1
اختيار جعفر بن  از آن دور بودند و حق ورود به آنجا را نداشتند. زيرا اين سرداب درها  آن كه باشد

كرد حسن عسكري نه در سرداب و نه در  حسن عسكري بود و او خودش اقرار ميعلي يعني برادر 
 آن فرزندي ندارد. خارج از
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او به  مذهب اماميه استمرار و تداوم داشته باشد. اما دريافتند كه ظهورها  آن ي هوسيل

عباس و  تكذيب آن از سوي نقيب و همه علويان و پسرعموهايشان يعني خلفاي بني

او  انجامد. به همين دليل ادعا كردند و در سرداب باقي مانده است و ياميرانشان م

تا آخر اين اسطوره كه هيچ غيبتي صغري [كوتاه] و  غيبتي كبري [طوالني] دارد ... 
كس شبيه آن را حتي در اساطير يونان نشنيده است. آنان از همه مسلمانان كه خداوند 

ها را باور  خواهند كه اين دروغها و افسانه ينعمت عقل را به آنان ارزاني داشته است م
و شيعيان تقريب و وحدت به وجود آيد. اما هيهات! هيهات! اين امر ها  آن كنند تا ميان

كند مگر اينكه همه جهان اسالم به تيمارستاني براي معالجه امراض  هرگز تحقق پيدا نمي
آن  ي هكه نتيج زاني داشتها نعمت عقل اررواني تبديل شود. الحمدهللا كه خداوند به م

شدن تكليف است كه خرد پس از داشتن صحت ايمان، بزرگترين و ارزشمندترين  واجب
 نعمت است.

 دوستي با مسلمانان

مسلمانان هر مسلمان داراي ايمان صحيح را دوست دارند و نيكوكاران اهل بيت بدون 
را ها  آن اني كهشوند و در پيشاپيش مؤمن تعيين عدد مشخصي شامل اين دوستي مي

مژده ورود به  مبشره يعني ده نفري قرار دارند كه پيامبر ي هدارند، عشر دوست مي
شيعه وجود نداشته باشد فقط اين داده است. اگر هيچ دليلي براي تكفير ها  آن بهشت را به

دخول اين ده نفر  ي هدربار به صراحت حديث و سخن پيامبرها  آن امر كافي است كه
 كنند. را رد مي در بهشت

 ي هرا كه اسالم و جهان اسالم در نتيج راصحاب پيامب همچنين مسلمانان ساير
 خون پاك ي هتالشهاي آنان برپا شد و حقيقت و خير در خاك سرزمين اسالمي به وسيل

همان افرادي هستند كه شيعيان به دروغ ادعا ها  اين رشد پيدا كرد، دوست دارند.ها  آن
همچون ها  آن دشمن بودند. در حالي كه در واقعها  آن و فرزندانش با كنند كه علي مي
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ترين وصف  كردند. صادق برادر و با محبت، دوستي و همكاري با يكديگر زندگي مي
 : فرمايد فتح مي ي هسور 29سخن پروردگار است كه در آيه ها  آن ي هدربار

﴿         ﴾ )29 :فتح( 
] هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به كساني كه با او [محمد«

 .»يكديگر مهربان و دلسوزند

 : فرمايد همچنين خداوند مي

﴿                       

                                 

  ﴾ )10 :حديدال( 
ميراث آسمانها و زمين از آن خداوند است. كساني از شما كه پيش از فتح [مكه، «

 اند و [در راه خدا] اند و از اموال خود] بخشيده به سپاه اسالم كمك كرده
اند [با ديگران] برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر  جنگيده

از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح [مكه، در راه اسالم] بذل و بخشش 
 .»دهد پاداش نيكو مي ي هاند اما خداوند به همگان، وعد كرده و جنگيده

 كند؟ آيا خداوند به وعده خود وفا نمي
 : فرمايد د همچنين مياونخد

﴿          ﴾ :110 (آل عمران( 
 .»ايد بهترين امتي هستندكه به سود انسانها پديدار شده ]شما [اي پيروان محمد«

 دوستي و مودت ميان خلفاي راشدين

گانه  نسبت به خلفاي سه هاي محبت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب از جمله نشانه
ها  آن پيش از خودش اين است كه فرزندانش را پس از حسنين و محمد بن حنفيه، به نام
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 ثمانو ديگري را ع فرزندي را ابوبكر، ديگري را عمر اعلي  نامگذاري كرده است.
درآورده است  فاروقكلثوم كبري را به ازدواج عمر  نام نهاده است. همچنين دخترش ام

اش محمد بن جعفر بن ابيطالب  ا به عقد پسر برادرزادهكه پس از شهادت عمر آن ر
درآورد. محمد از دنيا رفت. عون بن جعفر برادر محمد او را به همسري اختيار كرد. او 

محمد با او ازدواج كرد و يكي  ن وهم از دنيا رفت. پس از آن عبداهللا بن جعفر برادر عو
را [معاويه] نهاد. اين معاويه يعني از فرزندانش را ابوبكر ناميد و نام فرزند ديگرش 

معاويه بن عبداهللا بن جعفر بن ابيطالب يكي از فرزاندانش را [يزيد] نام نهاد. زيرا يزيد بن 
دانست و محمد بن حنفيه نيز كه فرزند  سفيان را فرد صالح و نيكوكاري مي معاويه بن ابي

 امام علي بود اين امر را تأييد كرده است.

 ؟جوييم رائت ميبها  آن چرا از

جستن از ابوبكر و عمر و ... باشد، در واقع امام  برائتها  آن اگر بهاي تقريب ميان ما و
را در نامگذاري فرزندانش به نامهاي ابوبكر، عمر و  اولشان يعني علي بن ابيطالب

 كلثوم را به عقد عمر بن اند و اشتباه بزرگتر او اين بود كه دخترش ام عثمان تخطئه كرده
خطاب درآورد و زماني كه عبداهللا بن مطيع مبلغ عبداهللا بن زبير به پيش محمد بن حنفيه 

حكم  خواند و از نوشد، نماز نمي آمد و ادعا كرد يزيد شراب مي ايعني پسر علي 
 فوق شهادت داد! لبر برائت يزيد از اعماكند، او  خداوند سرپيچي مي

: او [عبداهللا بن مطيع] گفت به ب خطابمحمد بن حنفيه يعني فرزند علي بن ابيطال
ام و نزد  ام من در مجلس او حضور يافته گوييد از او نديده مي يزيد] ي ه[دربار آنچه را كه

قدم  كند وهمواره در راه خير پيش ام كه بر نمازخواندن مواظبت مي ام. او را ديده او مانده
: او به ... ابن مطيع به او گفتكند  ل ميبه سنت عمو امور فقهي سؤال  ي هاست و دربار

: او چرا از من رده است! محمد بن حنفيه پاسخ دادخاطر ريا و فريبكاري چنين عمل ك
شرب خمر  ي هترسد يا به چه چيز من اميدوار است تا نزد من ريا كند؟! آيا دربار مي
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اده برايتان سخن بگويم؟ اگر او خودش شرابخوار باشد و به شما در اين باره اطالع د
باشد يا شما شاهد شرابخواري او بوده باشيد، در واقع شما در اين كار شريك او هستيد و 

نداريد امري كه از آن اطالع  ي هايد، جايز نيست دربار اگر شما شاهد شرابخواري او نبوده
: حتي اگر خودمان شاهد اين امر نبوده باشيم باز هم حق با شهادت دهيد. ابن مطيع گفت

د بن علي بن ابيطالب خطاب به آنان گفت : خداوند اين امر را از اهل ماست. محم
 : فرمايد پذيرد. خداوند مي هان نميشهادت و گوا

﴿          ﴾ )86 :زخرفال( 
 .»دانند دادن دارند كه مي فقط كساني حق شهادت«

 ... . و شما در اين امر حق دخالت نداريد
يزيد چنين باشد، اين حقيقت با آنچه شيعه  ي هدربار دادن پسر علي گر شهادتا

خواهد كه همراه آنان با يزيد، معاويه و افراد ديگري كه بهترين بندگان  اماميه از ما مي

 ،مقصود من ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، زبيرخدا بودند، دشمني كنيم چه تناسبي دارد؟ 
وقاص و  ابيسعيد بن زيد، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن عمرو بن عاص، ابوعبيده، 

را براي ما حفظ كردند  ابه است كه كتاب خداوند و سنت پيامبرحديگر افراد مشهور ص
ما  شيعيان ازكنيم.  و اين جهان اسالم را براي ما به وجود آوردند كه ما در آن زندگي مي

بهاي گزافي بپردازيم كه با ها  آن آوردن تقريب و وحدت با خواهند براي به دست مي
حتي انسانيت خود را از دست خواهيم  اصالت و پرداخت آن همه چيز از جمله اعتقاد و

اي  داند در معامله داد و در مقابل آن چيزي به دست نخواهيم آورد و كسي كه خود مي
 ترديد احمق است. بيند، اما اقدام به انجام آن كند، بي پيشاپيش زيان مي

نصير طوسي آن را تأييد و  و برائتي كه دين شيعه بر آن بنا شده است و خواجهواليت 
اند مفهومي جز تغيير دين اسالم و  اهللا موسوي و خوانساري آن را تحكيم كرده نعمت

 هاي آنان برپا شد. هدشمني با كساني ندارند كه اسالم بر روي شان
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كند، دروغ  با ديگران مخالفت مي لدر همه احواها  آن ي هترديد در اين ادعا كه فرق بي
 گويند. مي

 اسماعيليه از شيعيان ي انشقاق فرقه

نيز در اموري كه شيعيان اماميه با مسلمانان ها  آن هستند وها  آن اسماعيليه نيز مانند
افرادي از اهل بيت  برخي از نامهاي ي هدارند به جز درباراختالف دارند، عقايد ديگري 

ايمان دارند، ها  آن معتقدند. اماميه همه كساني را كه اسماعيليه به امامتها  آن كه به واليت
شوند اماميه از آن پس به  دانند. پس از آن دچار اختالف مي تا جعفر صادق را امام مي

كه از نسل او هستند، معتقدند. اما اسماعيليه به  بعديموسي بن جعفر و امامان  امامت
اماميه از دوران صفويه به غلوي كه دش اعتقاد دارند. امامت اسماعيل بن جعفر و فرزن

ورزند. به همين دليل  كنند حسادت مي اسماعيل و فرزندانش مي ي هاسماعيليه دربار

به جبران آن پرداختند. پس از آنكه غاليان در ها  آن مجلسي و يارانش و علماي پس از

مه شيعيان بدون استثناء غالي دوران گذشته اقليتي بودند، از آن دوره به بعد تقريباً ه

مامقاني در بيوگرافي همه  عالم جرح و تعديل رجال شيعه يعنيشدند. بزرگترين 

غاليان پيشين شيعه به اين امر اعتراف كرده است و در هر قسمت از كتابش كه به اين 

موضوع پرداخته يادآور شده است كه اعتقاداتي كه در گذشته افراد را با داشتن و 

دانستند، امروزه به جزئي از ضروريات مذهب شيعه تبديل شده  غالي ميها  آن هباور ب

بنابراين در گذشته شيعيان اماميه بدان علت از اسماعيليه انشعاب پيدا كردند كه  است.
كردند. اما امروزه هر دو مانند يكديگر و برابرند و  امامانشان غلو مي ي هاسماعيليان دربار

را ها  آن معتقدند و مقامها  آن ايي كه هر كدام از دو فرقه به امامتشخصيته ي هفقط دربار
محمد حسن  ي هند، اختالف دارند همان پيامبري كه به گفتدان تر ميباال از جايگاه پيامبر

امور غيبي از قبيل آفرينش  ي ههاي او را دربار آشتياني شيعيان اماميه عدم تصديق گفته
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ها  آن دانند. اين در حالي است كه ت و دوزخ را جايز ميآسمانها و زمين و چگونگي بهش
ها  آن دهند كه جايگاه شان اموري را نسبت مي به امامانشان و به ويژه امام دوازدهم خيالي

 برد!؟!؟ خدايان يونان باال مي  ي هرا به مرتب
 هاي مسلمان با شيعيان اماميه به علت اختالف بودن تقريب ميان فرقه ترديد محال بي

نصير طوسي نيز به اين امر  با مسلمانان ديگر در اصول است همچنان كه خواجهها  آن
اي نيز بدان  اهللا موسوي و باقر خوانساري نيز آن را تأييد كرد و هر شيعه اعتراف و نعمت

ترديد اين  بي نصير طوسي وجود داشته باشد، اعتقاد دارد. اگر اين عقيده در دوران خواجه
 باقر مجلسي تاكنون بيشتر تشديد شده است.امر از زمان مال

آن ترديدي وجود ندارد اين است كه شيعيان اماميه به  ي هاز جمله اموري كه دربار

كنند به همين دليل براي ترويج و انتشار دعوت به تقريب و وحدت  تقريب اكتفا نمي

گونه نداي كنند و از برخاستن هر هاي اسالمي فداكاري و تالش فراوان مي در سرزمين

نشين خودداري و ممانعت  در مناطق شيعهها  آن گرا يا تالش جهت تقريب و وحدت

يابيم. به همين دليل دعوت  شان نمي و ما هيچ گونه اثري از آن را در مراكز علمي كنند مي
به وحدت و تقريب يك نداي يك طرفه است كه چنانكه گذشت در آغاز مقاله به اين امر 

ن دعوت همانند سيمهاي برق هستند كه فاز و نول آن هرگز به يكديگر اشاره كرديم و اي
به همين دليل هرگونه تالشي در اين باره بيهوده خواهد بود و هيچ  كنند. برخورد نمي

اي نخواهد داشت مگر آنكه شيعيان نفرين، لعن و اظهار برائت از ابوبكر،  ثمره و نتيجه

تا روز قيامت را ترك كنند و  وفات پيامبرعمر، عثمان و همه غير شيعيان از زمان 

ي  اي كه منزلت امامان نيكوكار اهل بيت را از جايگاه بشري به سوي مرتبه از عقيده

 زيرا اين امور به معناي قيام عليه اسالم و ؛كند دست بردارند خدايان يونان خارج مي 

و يارانش و از  مبرگرداندن از راهي است كه پيا اي برخالف آن و روي عقيده باور به

كردند.  علي بن ابيطالب و فرزندانش مردم را بدان راهنمايي و ارشاد ميها  آن جمله
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هاي باطل و مخالفت صريح با اسالم، انديشه وتاريخ آن  اگر شيعيان از اين انديشه

همه  ي ترديد باداشتن اصول اعتقاد مخالف با اصول باور و انديشه دست برندارند، بي

همه پيروان اسالم جدا و متروك باقي  ي تنها خواهند ماند و از قافله مسلمانان

 مانند. مي
: كمونيستهايي كه در ايم و آن اينكه قيقتي اشاره كردهما در مقاله به صورت گذرا به ح

ايران كه بيش از همه در اين دو كشور داراي تأثير  ي هعراق سر برآوردند و حزب تود
اماميه هستند. كمونيستهاي اين دو كشور  ي هان و پيروان شيعاند غالباً از فرزند بوده

شهروندان و پيروان مذهب شيعه هستند. زماني كه دريافتند مذهب شيعه در خرافات و 
از پيروي از آن دست برداشتند و تحت تأثير  ،اوهام و دروغهاي نامعقول غرق شده است

هاي  كتاب پيوستند. اين سازمانها مبلغان كمونيسم و سوسياليسم به سازمانهاي كمونيستي
كنند  دارند و براساس روش علمي و اقتصادي در دعوتشان عمل ميانها بمختلفي به همه ز
اسالم راستين را از ها  آن افراد در دام اين سازمانها گرفتار شدند. اگر نبه همين دليل اي

گرفتند  تشيع فرامي شناختند وآن را به طور صحيح و از راهي غير از شان مي منابع اصلي
 ماندند. ترديد از افتادن به دام اين مكاران درامان مي بي

 بابيت ي فتنه

باب در ايران به وجود آمد و علي محمد  ي هزماني كه بيش از يك قرن پيش فتن
ادعا كرد كه او  شيرازي ادعا كرد كه او باب مهدي منتظر است سپس كار او باال گرفت و

از ميان ايرانيان پيرواني به دست آورد، حكومت ايران تصميم  خود مهدي منتظر است و
زيرا مردم اين سرزمين پيرو مذهب حنفي بودند.  ؛گرفت كه او را به آذربايجان تبعيد كند

اهل سنت بودند، احتمال پذيرش اين اعتقادات باطل و پيرو مذهب ها  آن از آنجا كه
اي داشتند بيم آن  شيعيان كه چنين زمينه بسيار كم بود. اماها  آن ميان در خرافات شيعه

رفت گول سخنان او را بخورند و به دعوت او پاسخ بگويند. به همين دليل حكومت  مي
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زيرا طبيعت پيروان مذهب شيعه قبول اوهام و  ؛نشين تبعيد نكرد ايران او را به مناطق شيعه
دليل احتمال گسترش پيرو او بودند. به همين ها  آن خرافات بود. همچنين بسياري از

ادعاهاي  ي هخرافات شيعه خود سبب بيشترشدن و توسع فتنه وجود داشت و ي هداير
ها سبب بيدارشدن  بابي ها و خرافات بهايي ت. اين ادعاها وها شده اس  ها و بهايي بابي

برخي از پيروان مذهب شيعه شده است. زيرا اين اعتقادات باطل هستند و سزاوار نيست 
و به  هرا تصديق كنند. به همين دليل از اين اعتقادات دست برداشتها  آن دمندافراد خر

استقبال كردند گرويدند. به همين دليل ها  آن افكار كمونيستي كه با آغوش باز از
نشين طرفداران بيشتري به دست  كمونيستها در ايران و عراق بيش از سرزمينهاي سني

 آوردند.
مقدار از بحث مهيا بود و بنده با عمل به اندرز خداوند،  در اينجا فقط مجال بيان اين

پيامبر و خواص و عوام مسلمانان اقدام به انجام آن كردم. خداوند تا روز قيامت دين، 
  !شاءاهللا مان را از مكر فريبكاران و زيان ويرانگران حفظ نمايد! ان اسالمي ي هبندگان وجامع

 
 الدين خطيب محب - قاهره
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