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 خدابه نام 

 و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش. صبا س�م و درود بر حضرت محمد
اي از  ضد اس�مي عده بيان يك سري از افكار و اعمال ،هدف از نگارش اين مختصر

مسلمانان  خرافيون شيعه در مناسك حج است، افكار و اعمالي كه باعث تفرقه ميان
 باشد. خطرناك مي و براي وحدت امت اس�مي ،شود مي

هان اينگونه عقايد را ترويج هاي پن شكي نيست كه در طول تاريخ اس�م دست 
كنند و حج كه يكي از اهداف  اند و مي هره برداري فراوان كردهاند و از جهل مردم ب كرده

 شود به تفرقه و جدايي. يل ميآن ايجاد وحدت ميان مسلمانان است با چنين حركاتي تبد
اند بايد به خود آيند و عقل  داده جهل اين اعمال را انجام ميز روي كساني كه ا ،بنابراين

خود را به كار گيرند و دست از تقليد كوركورانه از اين و آن بردارند و به فكر آخرت 
خويش باشند. چون كسي كه به تفرقه زدن ميان مسلمين كمك كند و در كوره تفرقه 

يد منتظر عذاب باشد. همانطور كه و با ،بدمد بدون شك مخالف راه دين اس�م رفته است

كند  كسي را كه به تفرقه دعوت مي«فرموده: 127خطبه  ةهنج البالغدر  حضرت علي

البته روي صحبت  ».بكشيد حتي اگر زير عمامه من باشد ( يعني حتي اگر خود من باشم)
نين ما با كساني است كه اين عقايد را دارند و البته كساني هم از شيعيان هستند كه چ

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

 حج در قرآن و احاديث

مث�ً در سوره حج آيات زير  ،در قرآن و احاديث در مورد حج مطالب فراوان آمده
 :است

  �ذۡ ﴿
ۡ
�َّ َۡ  نواَو ِ�ِ ٰ نو  هِيمو �و �و ن ِت يۡ ۡ�و ٱ مو

و
ۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  َّ  أ ّهِرۡ  ا ٔٗ شو ٓ  ِ�و َويۡ  ووطو ا َّ ٓ لۡ ٱوو  �ِفِ�و ِِط ا  �ِِم�و قو

عِ ٱوو  َّ ُجَدِ ٱ ِرك ُك ّذِن ٢ ِ
و
أ ِ  َّاِس ٱ ِ�  وو   جِّ ۡ�و ٱَ

ۡ
َٗ  تَُكو يو� ا ٰ  رِجو و اِمرٖ  ُ�ِّ  وو�و   ضو

ۡ
 فوّجٍ  ُ�ِّ  ِمن �ِ�و يوأ
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ِميقٖ  ْ لِّيوشۡ  ٢ عو ُدوا ٰ  هو �و وُهمۡ  فِعو مو �وذۡ  ِ ْ وو ُروا ِ ٱ مو سۡ ٱ َُ يّا�ٖ  ِ�ٓ  َّ
و
ٰ ّمعۡ  � ٰ  ٍت طَُ�و و ا �و ُهم مو زو�و ةِ  ّمِنۢ  رو  َوِهيمو

 ٱ
و
ٰ نۡ ۡ� ْ  ِم� �و َا اِمنۡ  فوُ�ُ طۡ  هو

و
أ ْ وو َا ٓ ۡ�و ٱ عُِم قِ�و لۡ ٱ �ِسو ا ْ قۡ ۡ�و  ُُمّ  ٢ فو َا ثوُهمۡ  ُض ۡ�ُ  �وفو ْ وو َا ۡ�و  نُُذوروُهمۡ  َفُ ْ وو َا َّفُ َّ 

 ِ تِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�و ٱَ ٰ  ٢ عو ۖ �و ن ِِكو مۡ  وومو ّظِ ٰ  ُ�عو ِ ٱ ِت ُحُر�و َو �و  َّ ۡ�ٞ  ُه ُ  خو ّ�ِهِ  ِعندو  ۥَّ ِحّطۡت  ۦۗ رو
ُ
أ  لوُ�مُ  وو

 ٱ
و
ٰ نۡ ۡ� َّ  مُ �و ا ِِ ٰ ُ�تۡ  مو طويۡ  �و ْ جۡ ٱفو  ُ�ۡمۖ عو َا  ٱ ِمنو  سو ِرِّجۡ ٱ تونُِب

و
ٰ وۡ ۡ� ْ جۡ ٱوو  نِ �و َا َۡ  تونُِب ورِ ٱ لو قو ُك [الحج:  ﴾٣ ِ

26-30[. 
ما هيچ شريك نگيرد و به او و ياد آور كه ما ابراهيم را در آن بيت الحرام تمكين داديم تا با «

وحي كرديم كه خانه مرا براي طواف حاجيان و نمازگزاران و ركـوع و سـجود كننـدگان پـاك و     
پاكيزه دار * و مردم را باداء مناسك حج اع�م كن تا مـردم پيـاده و سـواره و از هـر راه دور بـه      

و نام خدا را در ايامي معـين   سوي تو جمع آيند * تا در آنجا منافع بسيار براي خود فراهم ببينند
ياد كنند كه ما آنها را از حيوانات بهائم روزي داديم پس بخوريد از آن بهائم و به فقيران درمانده 
طعام دهيد* سپس (بازگو) تا مناسك حج و حلق و تقصير بجاي آرند و بهر نذر و عهدي كه در 

رند * اين است احكـام حـج و هـر    حج كردند وفا كنند و طواف كعبه را گرد خانه عتيق بجاي آ
كس اموري را كه خدا حرمت نهاده بزرگ و محترم شمرد البته مقامش نزد خدا بهتر خواهد بود، 
و چهارپايان غير آنچه ت�وت خواهد شد همه براي شما ح�ل گرديد، و از پليـد حقيقـي يعنـي    

 .»بتها اجتناب كنيد و نيز از قول باطل دوري گزينيد
باشـند، مثـل حـديث زيـر از      ج احاديث مـي در مورد ح صيامبر اكرمو همچنين از پ

 ):2/198كتاب صحيح بخـاري (

» 
ْ
 ـال

ْ
ُّ ال  ـَج

ْ
ٌ  ِالَّ ال ا َج َج   

ج
ُ   لجسْ ج َ  ُْ َّة  ـبج  .»حج نيكو پاداشي جز بهشت ندارد« »َج

 باشد: مي حديث زير ص) از پيامبر اكرم1/295/1166همچنين در كتاب الفردوس (

ا حج « يْكج ِذج ّ َج ال َج  ق اجَ ج ا:  يْكج ّ َج ّل  يْكج امَّ   ّ َج ال  َ ج لج لال  ج
َا ْهال حال

ِج ْح  ِال  � َ  ِالبج
 ٍ َج ُّ امّم

َيكج  ُد  عج ْمد  ا مج ذج ق هج يْكج ْعدج َج سج هر كس با مال غير ح�ل حج به جا آورد آن گاه كه « .»ُج

درست نيست، و اين به خودت  فرمايد: لبيك و سعديك تو مي گويد: خداوند در پاسخ لبيك مي
 .»باشد) شود (حج تو مقبول نمي باز گردانده مي
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 سخن چه كساني مورد توجه نيست؟

اد ص�حيت اظهار به نظر ما يك سري از افر :قبل از بحث پيرامون مسئله بايد بگوئيم
هاي  با حرفچون شرايط اظهار نظر را ندارند و  ،مسلمانان را ندارند نظر در مورد بقيإل

شوند و نبايد بدانها توجه كرد. كسي كه داراي علم  ناسنجيدة خود بيشتر موجب تفرقه مي
طور داراي روحي بدون تعصب و عقل كافي در مورد عقايد ديگر مسلمين است و همين

و تازه صحبت نمودن در مورد عقايد بقيه با بدگويي و  ،تواند نظر خود را بگويد است مي
ي شاهد آن هستيم تفاوت دارد، اشخاص زير واجد شرايط برامسخره كردن كه ما اكثراً 

گرامي هر موقع چنين شخصي را ديد  ، و خوانندةاند بحث نيستند و بيشتر باعث تفرقه
 اص�ً به حرفهاي او توجه نكند.

شخصي كه اص�ً هيچ كتابي از كتب مسلمين ديگر (مث�ً اهل سنت) را نخوانده و  -1
حرف  دائماً ،تمام آنها هم از كتب خود شيعه است فقط از روي معلومات خودش كه

اند بلكه بيشتر اين  و جالب اينكه اكثر اين افراد حتي كتب شيعه را هم نخوانده ،زند مي
اند كه  احي شنيدهاند يا پاي منبر آخوندي و يا مد گويند يا از ديگران شنيده سخنان كه مي

 كند. ي و وراثتي خودشان تجاوز نميقليدبه طور خ�صه دايره فكرشان از همان مذهب ت

كتابي اند و هيچ  كه عمري را در خرافات به سر بردهپيرمردها و پيرزنهايي  -2
اند و در مغزشان فقط همان حرفهاي  ها و پاي منبرها بوده اند و فقط در روضه نخوانده

 بازاري است. و كوچه
 حان كه اكثراًخورد مثل مدا ز اين راه نان ميكسي كه دين را دكان كرده و ا -3

 سواد و متعصب هستند. بي
مذهب خويش را خطري عليه افراد سياسي و حكومتي كه هر صحبتي مخالف  -4

 دانند و بعضي هم جاسوس و مامور دولت و غير قابل اطمينان هستند. حكومت مي
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البته ممكن است يكي از همين افراد هم به واسطه بحث با ما هدايت شود و  نكته:
آميز اين گروه  هاي تفرقه ر ما اين است كه به حرفض كند، اما منظوروش خويش را عو

هاي اين دسته كه نام برديم همگي خرافي و پوچ و تفرقه آميز  توجه نكنيد چون صحبت
 است.

 نقش روحاني كاروان در تفرقه زدن

 باشند. ميخرافي روحانيون اصلي اخت�فات و افكار  : ريشإلبايد با صراحت بگويم
خواننده اين نكته مهم را يادآور شويم و آن اينكه اگر شبهه يا سوالي بـرايش   و بايد به

هنگـام  پيش آمد مخصوصاً سوالت غير فقهي كه بيشتر در مورد عقايد ديني اسـت و در  
كند مثل مسئله زيارت قبـور يا مسئله خ�فــت و امامــت و    حج زياد با آنان برخورد مي

كه در اينجا فرصت آوردن همه آنها نيست. اگـر سـوالي    يا مسائل مربوط به صحـابه و ...
در اين خصوص برايش پيش آمد فوراً به پيش روحاني كاروان نرود چون بـه طـور قطـع    

و از همه بدتر اينكه آخوندها  ،روحاني سوالي مخالف با مذهب شيعه به او نخواهد گفت
يدن سـوال  پرسـ  در سرپوش گذاشتن روي مسائل و شبهات بسيار اسـتادند و بـه محـض   

كنند و اگر  راي فرد عامي توجيه و قابل حل ميدهند و مسئله را ب جوابي مكارانه به آن مي
شما عاقل باشيد بايد بدانيد كه اين طريق تحقيق نيست بلكه براي تحقيق اولً بايد فكرتان 

ا هـم  هاي طرف مقابلتـان ر  را از هرگونه تعصب خالي كنيد و ثانياً براي يافتن پاسخ كتاب
بعد اگر خواستيد نظر روحاني را هم بپرسيد و  ،بخوانيد مث�ً ببينيد نظر اهل سنت چيست

در پايان با عقل خود تصميم بگيريد نه اينكه فوري و با تقليد كوركورانه هر پاسخي دادند 
 :دهند ير را براي تفرقه افكني انجام ميقانع شويد. روحانيون خرافي اعمال ز

و غالباً كسي  ،خواهيم بدان اشاره كنيم بسيار حساس است نجا مياي كه در اي نكته -1
متوجه آن نيست و آن اينكه از اول مراسم حج تا پايان آن تمامي صحبت روحاني كاروان 

دهـد كـه    ن سمت سـوق مـي  و فكر تمامي عوام را به اي ،فقط در مورد مسائل فقهي است
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ر حرام شويد يـا مبـادا سـرتان را در    يكديگمبادا طواف نساء را درست انجام ندهيد و به 
سجده روي فرش بگذاريد و فقط و فقط همين مسائل، علت آن هم اين اسـت كـه مبـادا    
افكار مردم به سمتي ديگر معطوف شود مثل دوستي و رابطه با اهل سنــت يـا سـوالتي    

 آيد مي ديگر كه به طور طبيعي وقتي با اهل سنت رابطه برقرار كنند اين سوالت هم پيش
و  ،گيـرد  يش آمد هراس دارد و جلوي آنرا ميو روحاني از اين پ ،(مثل خ�فت و امامت)

 طبيعي هم هست چون براي او از هر چيز خطرناكتر است.
و حضرت  روش ديگر روحاني در تفرقه زدن بدگويي از حضرت ابوبـكر -2
ند عوض اينكه به بر براي بازديد به كنار غار ثور مي است، مث�ً وقتي كاروان را عمـر

هنگام هجرت به  و يار وفادارش ابوبكر به صاين غاري است كه پيامبر :مردم بگويد
و به خاطر همراهي و كمك خداوند  ،اند و جانشان در خطر بوده است مدينه در آن بوده

نوا﴿ آمده كه 40بوده كه آنها نجات يافتند و در سوره توبه آيه عو و مو َّ  يعني خدا با ﴾ِِّن ٱ
ولي در عوض  وخدا با صابرين و مومنين و متقين است نه با غاصب خ�فت، ،ماست

ۡ  َو ﴿ گويد: در آيه آمده: كند و به مردم مي آيد و معناي آيه را تحريف مي مي نۡ �و يعني:  ﴾ُو
كند  مي  و شروع به بدگويي پشت سر ابوبكر بود، و ابوبكر در اينجا ترسيده ،نترس

ۡ  َو ﴿ :هم فرموده صيامبر(خداوند در قرآن به پ نۡ �و  َو ﴿و تازه  ،127مثل سوره نحل/ ﴾ُو
 ۡ نۡ �و جْف «غمگين مباش و با  :يعني﴾ ُو  ،و از همه گذشته .و ترسيدن فرق دارد »َج تج

كوچكي از بدگويي هاي آخوندها  . البته اين نمونإلغمگين بوده) صبراي پيامبر ابوبكر
كنند،  اي ديگر در حج نيز اين كار را ميهو در جا ،است ب در مورد ابوبكر و عمر
و عمر  ،گويند: اينجا احد است وه احد كه در آنجا هم به مردم ميمثل هنگام بازديد از ك

و يا به هنگام بازديد زائرين از مساجدي كه در مدينه هستند  ،در اينجا فرار كرده است
رسند و در  د ابوبكر ميوقتي به مسج مثل مسجد قبا و مسجد ذوالقبلتين و ساير مساجد،

باشد و ايشان كه از اين امر  ي كاروان مسجدي به نام ابوبكر مياينجا بر خ�ف ميل روحان
اين هم  :گويد دهد بلكه با ناراحتي مي راحت هستند درباره آن توضيحي نميبسيار نا
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رويم به سراغ مسجد سلمان و بقيه  ، و ما با آن كاري نداريم و ميمسجد ابوبكر است
 مساجد.

و بـه طـور    ،روش سوم ايجاد بدبيني در ذهن شيعيان نسبت به اهل سـنت اسـت   -3
اند به نام وهابيت تـا   كنند و مترسكي درست كرده ميمثال مرتب از كلمه وهابـي صحبت 

انـد كـه اهـل     ابند و طوري در ذهن عامه انداختـه مبادا مردم به سمت اهل سنت گرايش ي
 باشند. بيت مي سنت دشمن اهل

 د بعدي اينكه در خ�ل حج يا به طور كلي در ايران و مساجد خودشـان هـم  مور -4
اهل سنت هـم اهـل بيـت را     :كنند يا اينكه بگويند هيچگونه صحبتي پيرامون وحدت نمي

 ،توانيد در كنار هم صحبت داشته باشيد شما هم با آنان برادر هستيد و ميدوست دارند و 
ديدم كه چنـدين تـن از شـيعيان بـه دور      صبلكه برعكس اينجانب خود در مسجدالنبي

يكنفر از اهل سنت نشسته بودند و در حـال صـحبت بـا او بودنـد كـه ناگهـان روحـاني        
بلند شويد و به حرفهـاي او گـوش ندهيـد و مثـل ابوجهـل كـه        :كاروانشان آمد و گفت

 و ايـن  ،او هم همين كـار را كـرد   ،داشت مي باز صديگران را از شنيدن صحبتهاي پيامبر
توانـد بـه مـردم     چـون روحـاني مـي    مورد خود از بزرگترين اعمال در ايجاد تفرقه است،

ه حرفهـاي او بيشـتر و بهتـر    با اهل سنت وحدت بر قرار كنيد و اصولً هم مردم ب :بگويد
كوشـند و   بر عكس در ايجاد تفرقـه مـي   كنند و كنند ولي متاسفانه اينكار را نمي گوش مي

ها  در پشت تلويزيون و يا در روزنامهيشان پيرامون وحدت كه فراموش نكنيد صحبتهاي ا
، و و به هيچ وجه عميق و واقعي نيسـت  ،بازي است باشد بيشتر ظاهرسازي و سياست مي

هـا و مجـالس عـزاداري     بيني كه در تمامي روضـه  گرا باشيم و در واقعيت مي ما بايد واقع
بتهاي خـوب و  در تلويزيـون صـح   باشـد، حـال وقتـي    سخنان تفرقه زا و يا لعن خلفا مي

انـد و اگـر ايشـان     چون ديگر ذهن مردم را خراب كـرده  اي دارد؟ قشنگ بكنند چه فايده
واقعاً طرفدار برقراري وحدت هستند بايـد ريشـه اخـت�ف را از بـين ببرنـد و بـه مـردم        

و ايـن   ،بفهمانند كه مث�ً حضرت عمر درب را بـه پهلـوي حضـرت فاطمـه نـزده اسـت      
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سند محكمي ندارند و جعلي هستند نه اينكه چندين هفته را دهه فاطميه بگيرنـد  روايات 
لعنت بر ف�ن كه درب را سوزاند و همه هم بفهمند كه فـ�ن   :و مرتب بالي منبر بگويند

 خورد. درد خودتان مي كسي نيست جز عمر بن خطاب، چنين وحدتي به
 ،ن نيز از موارد مهم استكتـمان: اين مورد يعني كتمان حقايق توسط روحانيو -5

مواردي كه شيعيان در صورت آگاهي ممكن است روش خويش را عوض نمايند و 
رم چند نمونه از اين روحاني از گفتن آنها هراس دارد. ما در اينجا خدمت خواننده محت

گوييم تا خواننده به ماهيت اين آقايان پي ببرد و بايد بداند كه اين ما فقط  حقايق را مي
آوريم  و اگر بخواهيم تمام موارد را بيان كنيم كتابي  مورد را در اينجا به اختصار ميد چن

گويند و اين مورد در اكثر كتب  . يكي از مواردي كه روحانيون نميجداگانه بايد بنويسيم
تاريخي و حتي كتب شيعه نيز ثبت شده مثل تاريخ يعقوبي يا كتاب كافي و تهذيب 

و بحارالنوار همچنين در تاريخ طبري و بسياري   380ص 3الحكام شيخ طوسي ج 
خليفه دوم  عمربن خطاب دختر حضرت فاطمه با  ام كلثومو آن ازدواج  ،ديگر از كتابها

و علت كتمان اين موضوع توسط  ،باشد كه با رضايت حضرت علي انجام گرفته است مي
كه مگر كسي به  چون ممكن است در ذهن يكي از شيعيان بگذرد ،روحاني روشن است

ن چطور اجازه اين ازدواج دهد و يا حسن و حسي قاتل همسرش دختر همان همسر را مي
و سوالت فراوان  ،اند و مگر خود حضرت علي هم دشمن درجه يك عمر نبوده را داده

و  ،ابوبكر و عمر و عثمان بوده ،ديگر. موردي ديگر اينكه نام  فرزندان حضرت علي
مل (اين ع اند ولي مداحان صحبتي از ايشان نمي كنند. كرب� شهيد شدهدر دو تن از آنان 

نيز روي دختر خويش نامگذاري اند و به اسم عايشه  را امامان ديگر هم انجام داده
و امام  ،گشته ز دو جهت به حضرت ابوبكر بر ميا اند). يا اينكه نسب امام صادق كرده

ه شهادت يا كتمان اين موضوع ك ،است نموده مي هميشه از اين جهت افتخار صادق

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

من الحيرضه الفقيه ( كتاب من ليحضره الفقيه نوشته شيخ صدوق مطالب موجود است
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ز اصول كافي ا سه كتاب ديگر عبارتند ،جزو چهار كتاب اصلي شيعيان بعد از قرآن است
يعني زينب و ام  ص). يا مورد ديگر اينكه از چهار دختر رسول خداو استبصار و تهذيب

كلثوم و رقيه و فاطمه. دو تن از آنها يعني ام كلثوم و رقيه از همسران عثمان بن عفان 
 اند. ودهب

كننـد وحـدت دينـي و وحـدت بـين دو بـرادر        وحدتي كه خرافيون از آن صحبت مي
چـون   ،بلكه بيشتر به خاطر مصالح و حفظ قدرت و نظام سياسـي اسـت   ،تمسلمان نيس

ت عـدم وحـدت   بسياري از همسايگان هم مرز با ايران از اهل سنت هسـتند و در صـور  
اي  هبي اصـ� بـه وحـدت عقيـده    باشند و گرنه خرافيـون مـذ   براي حكومت خطرناك مي

كار ايشان براي وحـدت ايـن   دانند و راه  مذاهب ميذهب خود را جدا از ساير ندارند و م
است كه رو در روي اهل سنت صحبتي نكنيد ولي در غيبت آنهـا اگـر خواسـتيد حرفـي     
بزنيد يا سه خليفه اول را لعن كنيد و زيارت عاشورا بخوانيد و ... اين راه كار خرافيون به 

 باشد: دليل زير مردود مي
پرداختيـد پـس از كجـا اهـل سـنت بـا شـما         گر شما پنهاني به لعن و نفرين ميا -1

 ،انـد  كار را آشكارا و براي تفرقـه كـرده  دشمنان وحدت اس�مي اين :مخالفند و اگر بگوئيد
و يا اگر بگوييـد مـا بـا     ،دانيد كنند شما صحيح مي چرا كاري را كه دشمنان اس�م مي پس

 ،شان مشـكلي نـداريم  عقايد اهل سنت مخالفيم و با ابوبكر و عمر مخالفيم ولي با خود اي
ما اگـر  و شـ  ،چون عقيده و فكر هر شخص نماينده خـود اوسـت   ،اين نيز صحيح نيست

گوييد پس با خوارج وحدت داشته باشيد و فقـط بـا عقيـده خـوارج پيرامـون       راست مي
حضرت علي مخالف باشيد و با خود خوارج خوب و مهربان باشيد ولي واضح است كـه  

 اينگونه نيست. 
دار به نظـر   دهيم و ممكن است براي بعضي خنده كه در اينجا ارائه ميدليل دومي  -2

داننـد كـه مـا در عصـر جديـد هسـتيم و وسـائل         دارد. تمامي مردم مـي آيد ولي واقعيت 
ئلي هست كه از بيرون وسا :به طور مثال ،باشد شرفته جاسوسي و ضبط صدا موجود ميپي
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، پـس اينكـه شـما    ز راههـاي ديگـر  تواند صداي شما را ضـبط كنـد و يـا ا    منازل هم مي
 ،دهـيم  گر حركات را انجام ميما در جايي كه سني ها نيستند لعن و نفرين و دي :گوييد مي

و اگر شخصي اين صحبتها را ضبط كرد و بعد آن را به كشـورهاي ديگـر    ،صحيح نيست
ر و اگـر ايـن امـر بـراي شـما بـاو       ،برد و ايجاد تفرقه كرد در آن موقع شما مقصر هستيد

در همين انجمن ديوانگان حسين مراسم عمر كشون گرفتند و  :بايد بگوييم ،كردني نيست
گيري بين شـيعه و سـني شـده    اطراف رفته بود و باعث در دي آن به كشورهاي سني سي
 بود.

سـر اهـل سـنت و عقايدشـان     آيا وقتي شما پشت  :پرسيم كه ما ميمورد بعد اين  -3
شود كه رابطه خود شخص شـما بـا آنـان تيـره      ث نمي، آيا همين امر باعكنيد بدگويي مي
 شود. ن باعث تفرقه بين شما با آنان ميگردد و همي

، باعـث ايجـاد كينـه در دل افـراد     در ضمن اينگونه سخنان پشت سر اهل سـنت  -4
، دهـد  بالخره در جايي خود را نشان مي و ،ماند د آتشي در زير خاكستر ميشود و مانن مي

 .ندارد پس چنين وحدتي فايده

 اعمال خرافيون در حج

ثر اينان اسـت ايـن   اي كه در ذهن اك ، مسئلهزيارت قبور است ،ترين موارد يكي از مهم
را گنبـد و بارگـاه    كنند اهل سنت در عربستان چون روي قبـور امامـان   است كه گمان مي

نـا روي  ساختن ب :بايد به اين افراد گفت ،اند پس لبد با با اهل بيت دشمن هستند نساخته
قبر و ط�كاري كردن و ساختن گنبد گلين و زرين و تمامي اين موارد در قرون بعـدي و  

وگرنـه   ،باشد و بدعت مي سالها پس از ظهور اس�م (از قرن سوم به بعد) وارد اس�م شده
قبر حضرت حمـزه سيدالشهداء بنايي نساخت، يا بر روي  صچرا در اوايل اس�م پيامبر

براهيـم و يا قبر حضرت خديـجه و يا قبور شهداي احــد و شـهداي   روي قبر فرزندش ا
بئر معـونه و ... البته دليل براي عدم ساختن بنا روي قبور فراوان است، و احاديث زيادي 
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كه اين عمل را منع كرده زياد هستند، و حتي در كتب شـيعيان فـراوان اسـت، و در هـيچ     
اگـر تمـامي دليـل را بنويسـيم خـود كتـابي        اي نيسـت، و  جاي قرآن نيز بدين امر اشاره

كنند بـه   شوند كه شروع مي شود. و گهگاه در قبرستان بقيع افرادي مشاهده مي جداگانه مي
 خوانند، بدگويي و زدن حرفهاي نامربوط عليه اهل سنت در عربستان و آنان را بي دين مي

ستان كنند و در دين بدعت اند ميليونها تومان پول خرج ساختن قبر چرا؟ چون آنها نيامده
گذارند پس دين ندارند(دينداري از نظر خرافيون فقط قبرپرستي و غير خدا را خواندن و 

 باشند: لعن و نفرين و... است) براي مثال احاديث زير در نهي از ساختن قبور مي

فرمـود:   روايـت كـرده كـه علـي     در كتاب كافي و وسائل از حضرت صـادق 

بديَة   هد  اللوو  ُرس امصو  فلَ ال َ تدع صو ة َِ ـِل ال    سو  ا:�ِعث«
ً َِ سو�ت َ مرا به سوي مدينه فرستاد درباره خراب  صرسول خدا« :يعني .»ووت َ َُ اُا

كردن قبور و شكستن صورتها و فرمود: صورتي را مگذار مگر اينكه آنرا محو كن و قبري مگذار 

 .»مگر مساوي زمين كن

ِح َعـٍ   لعح  سو  ا:« :كه صفقه الرضا روايت كرده از رسول خدادر كتاب 
لعن نمود كسي  صرسول خدا« :يعني .»اللوو  مص  ُلعح ِح ععٍ ِ  ا: هلة أخمى

 .»را كه قبرها را جاي نماز كند و لعن نمود كسي را كه با خدا خدايان ديگر قرار دهد

نقل كرده كه فرمود:  اميراز حضرت  132ص  1ج  مستدرك الوسائلدر كتب 

 صشنيدم رسول خدا« :يعني .»يلو ال َ تتذذُا  اُي عيدا ص سبعت   سو ج ا:

 .»فرمود: قبر مرا عيد (يعني محل رفت و آمد) مگيريد مي
انـد   از ابواب دفن روايت كـرده  65باب  الشيعةق در علل الشرايع و وسائل شيخ صدو

ي اوَـة َُ مــَداًق فـن  ا:ج تعـَل لجعـحج تتذذُا اُال « :فرمود صكه رسول خدا

قبرم را قبله و محل توجه قرار ندهيـد  « :. يعني»اه ودج حي  اتذُا اوو  أنبيَئ ل مـََد
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و مسجد نكنيد زيرا خداي تعالي يهود را لعن نمود چـون قبـور پيـامبران خـود را مسـاجد قـرار       
 .»دادند

ابـواب دفـن امـوات از حضـرت     از  43در كتاب محاسن برقي و كتاب وسـائل بـاب   

ً أُ ِثـٍ ِثـًََ فلـد خـمج عـح «اند كه فرمود:  روايت كرده علي ِـح َـدد اـُا
 .  »اي بسازد از اس�م خارج است هر كس قبري را تجديد و يا مجسمه«: . يعني»اإلسال 

 اي از شيعيان در حج است. و خرافيون دائم علي گفتن عده يا ،از موارد ديگر
. در جواب اين عده بايد ها حتي از اسم علي هم متنفر هستند د اين بد سني: ببينيگويند مي

و علت نارضايتي  ،اهل سنت حضرت علي و ساير خلفاي راشدين را دوست دارند :گفت
آنها از اين موضوع اين است كه در آيات فراواني از قرآن كريم خواندن غير خدا منع 

در سوره  مث�ً ،ا كنيد و فقط او را دعا كنيدفقط او را صد كه فرمايد ، و خداوند ميشده

ٓ  �ُۡل  ﴿ فرمايد: مي 20جن آيه  ا مو َّ دۡ  ِِ
و
ْ أ َا ّ�ِ  ُع ٓ  رو َو ۡ�ِ  وو

ُ
دٗ  ۦٓ َِهِ  كُ أ حو

و
 :يعني .]20[الجن:  ﴾٢ اأ

و در ضمن نبايد  .»گردانم خوانم، و احدي را با او شريك نمي بگو همانا پروردگارم را مي«
اين صفت خداست كه در همه جا حاضر و  ،هم جايز بدانيم صفات خالق را براي مخلوق

 رگ گردن به بندگان نزديكتر است. و از ،ناظر است
و اكثراً از اين  امر ناراضي هستند  ،مسئله شهادت در اذان است ،مورد بعدي در حج

در  ،گويند را نمي »أش د أ  عَيَ ُ� ا: ُعَيَ حَة ا:« :كه چرا اينها در اذان

كتاب اصلي كه جزء چهار  من الحيرض الفقيهكه در كتب خود شيعه مثل كتاب  صورتي

از شهادت عليا ولي اهللا در اذان  ،و نوشته شيخ صدوق است ،باشد شيعيان بعد از قرآن مي
دانند و دائما در  ، ولي اكثر شيعيان اين را نميو گويندگان آن را لعن كرده است ،منع شده

و برعكس اگر  ،كند وحاني آنان هم آنها را متوجه نميلب اينكه رو جا ،گيرند ج ايراد ميح
 ،كند مسئله را توجيه ميكسي هم از او درباره اين موضوع سوال كند با جوابي بي ربط 

 گوييم و ... ، و يا از باب تبرك ميگوييم : ما اين جمله را به نيت اذان نميگويد مي مث�ً
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و تمامي فكر خرافيون در حج فقط متوجـه ايـن    ،باشد طواف نساء مي ،از موارد ديگر
موضوع است كه مبادا طواف نساء را درست انجام ندهـد و بـه همسـرش حـرام شـود و      

زننـد كـه مـث�ً     ف نساء ندارند حرفهاي نامربوط ميگاهي ديده شده به اهل سنت كه طوا
 شما به هم ح�ل نيستيد.

ين است كه باشد مثل ا رافيون ميها در ذهن خ ا عرباينكه نوعي دشمني ب ،مورد ديگر
دانند و نسبت به  ايراني و فارس و آريايي و ... ميو خود را  ،دانند خود را جدا از آنان مي

و  ،آنها ديد منفي دارند. البته به نظر من دشمني آخوندها يا مردم خرافي با عربهـا نيسـت  
نان خوب هسـتند يـا بـا    چون اينها با حزب اهللا لب ،اين دشمني در واقع با اهل سنت است

روند يا  ن سفر حج به ديدن مسجد شيعيان ميشيعيان در عربستان خوب هستند و در همي
باشـد   پس اينها با عرب بد نيستند بلكه با عربي كه سـني  ،با شيعيان عراقي خوب هستند

ـ  عقايد تفرقه. ايرانيان بايد بدانند يكي از هدفهاي اس�م برداشتن همين مشكل دارند ز انگي
دانسـته و ايـن دشـمنان وحـدت بـين       ميو ارزش انسانها را به ميزان تقوي در آنها  ،بوده

 ،كنند و گرنه ما همگي امت اس�مي هسـتيم  پخش مي مسلمين هستند كه اينگونه افكار را
و تمام مسلمانان برادر و هموطن هستند و اين مرزهاي بين كشورها همگـي قـراردادي و   

و امامـان هـم از عـرب     صتـازه پيـامبر   ،كنند اريخ تغيير مي، و در طول تساختگي است
 پس نبايد نسبت به عرب بدبين بود.    ،و قرآن و احاديث نيز به زبان عربي است ،اند بوده

 حاجي كه از حج برگشته

كنـد بـه    ، شـروع مـي  رويـم  از خرافيون كه از حج برگشته مـي  هر وقت به ديدن يكي
يـا در اذان   گذارنـد؟!  چرا اينها در نمازشان مهر نمي بدگويي پشت سر اهل سنت كه مث�ً

انـد؟! و   ور ائمه را گنبد و بارگاه نسـاخته گويند؟! يا چرا روي قب أشهدأن عليا ولي اهللا نمي
 چرا؟ و چرا؟ ...
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اي و چندين هفتـه وقـت    : تو چند صد هزار تومان خرج كردهبه اين بيچاره بايد گفت
اي همين بوده كه آنها مهـر   تنها مطلبي كه كشف كرده ، واي كه به سفر حج بروي گذاشته

اينگونـه افـراد داراي    ،بايد به اين اشخاص خسته نباشيد گفت ،گذارند و موارد ديگر نمي
تـر بـه    مسائل مهمتر و وسيع بينند و اص�ً كه تا نوك بيني خود را بيشتر نميفكري هستند 

ين و مشك�ت دنياي اس�م و تنها مسائلي مثل وحدت بين مسلم ،كند فكرشان خطور نمي
مشكل اس�م از نظر اينها همان ساخته نشدن گنبد و بارگاه روي قبور است. اين افراد بايد 

شود. البته روحانيون دوست دارند مردم  هاي ابلهانه بيشتر باعث تفرقه ميبدانند اين صحبت
كه بـه طـور مثـال در مـورد     دانند  سواد مي اشند و آنقدر مردم را بيبدينگونه عقب افتاده ب

و اصـحاب در   صمسئله مهر كه هيچگونه حديثي در كتب شيعه و سني نيست و پيـامبر 
و بعد روي آن سجده كنند بلكه بر روي  ،اند گذاشته هنگام سجده مهر يا چيزي ديگر نمي

، اند كرده .. و همچنين بر روي زمين سجده مي(نوعي فرش) و بساط و .. حصير يا درنوك
ولي در عوض روحانيون آنقـدر از كـم اط�عـي مـردم      ،باشند ديث در اين مورد ميو احا

هـم دوره   مطمئن هستند كه در تلويزيون در سريال جابربن حيان كه بـا امـام صـادق   
اي پهن كرده و به هنگام سـجده چيـزي    هستان سجادهدهند كه جابر در كو ، نشان ميبوده

كند ولي روي زميني كه چند سـانتي   ن سجده مي، و بر آشبيه به مهر روي سجاده گذاشته
خرافات ديگري نيز در اين سـريال  ( كند ، يا روي همان سجاده سجده نميمتر بالتر است

نش را بخواند هاي رسيده از يارا بدون اينكه نامه مث�ً در آن امام صادق ،وجود داشت
 و تحويل داد!). ،ها را نوشت پاسخ تمامي آن نامه

 ؟چه بايد كرد

راه حل بر طرف كردن اخت�فات و ايجـاد وحـدت چيسـت؟ چـون      :حال بايد پرسيد
چـون   ،شكي نيست كه يكي از راههاي ايجاد اتحاد بين مسلمين همين رفتن به حج است

 پس بايد: ،بينند ند و يكديگر را ميشو ميتمامي مسلمين جهان در آنجا جمع 
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 شود خودداري كرد. قه ميا اعمالي كه باعث ايجاد تفراز هرگونه صحبت ي -
 بيشتر حواس خود را به پرستش خداوند يكتا معطوف كنيم. -

 ،ايجاد رابطه و دوستي با مسلمانان ديگر و نظرات و انتقـادات آنهـا را جويـا شـدن     -
چون دشمنان اس�م از وحـدت   ،البته به طور كام�ً دوستانه و به دور از تعصب و دشمني

 و دوستي شما هراس دارند.

 دوري از تفرقه جويان و به صحبتهاي آنها گوش ندادن. -

كوشش براي رسيدن به صدراس�م و اس�م خالص و اسـ�م حقيقـي و دور كـردن     -
ميان اهل سنت باشد و چـه در ميـان   ، حال چه اين عقايد درخرافات و عقايد غير اس�مي

 فرقي ندارد. ،شيعيان



 
 

 سخني با خواننده گرامي

پس از خواندن اين مطالب كـه شـايد هـم از آن خيلـي خشـنود      شما خواننده محترم 
اي پس از اين بايد اين اعمـال را   داده اگر اين اعمال خرافي را انجام مينباشيد بايد بدانيد 

اي ولـي بعـد از ايـن ديگـر      كرده نكار را ميكنار بگذاري و شايد تا كنون از روي جهل اي
كند مسلماً عامـل اسـتعمارگران و دشـمنان    و كسي كه به ايجاد تفرقه كمك  ،جايز نيست
ولـي   ،كند يا ناخواسته و از روي حماقت و جهـل  اينكار را مي حال يا عمداً ،اس�م است

 ريزد.  هر حال دارد به آسياب دشمن آب ميبه 
 مذهب ما اينگونه است كه مـث�ً ابـوبكر و عمـر را    :در پايان ممكن است كسي بگويد

دانـيم و حضـرت علـي را جانشـين ب�فصـل       ردن مـي غاصب خ�فت و مستحق لعن كـ 
و  ،چون اينها اصول و پايه مـذهب شـيعه اسـت    ،و اين ديگر تقصير ما نيست ،صپيامبر

ايـد ببينيـد كـه    شـما تنهـا نب   :گوييم مي ايجاد تفرقه ربطي به ما ندارد. در جواب  اين عده
گـر شـانه خـالي كنيـد     و چشم بسته قبول كنيد و از مسئوليتهاي دي ،گويد مذهبتان چه مي

ضـر بـه   انـد و حا  كـرده  ران و مشركان هم در طول تاريخ مـي چون اين كاري است كه كاف
اند. شما بايد برويد و تحقيق كنيد (البته بـدون تعصـب و بـا     تغيير مذهب اجدادشان نبوده

و ايـن راه تنهـا از    ،گويد ، و چه ميفكري آزاد) كه اس�م واقعي و بدون خرافات چيست
احاديث غيرجعلي كه با قرآن و عقل مخـالف   :يعني صقرآن و سنت واقعي پيامبرطريق 

جعـل   هـر مزخـرف و خرافـاتي كـه     ،(نه نيستند و شرايط داشتن حديث صحيح را دارند
و نـه   ،هاي مسـلمانان ديگـر   اند) و همينطور خواندن كتاب كنندگان حديث آنها را ساخته

كـه  هاي ديگر مجلسي  و كتاب حق اليقـنيو  ارنوبحاراأل(مثل  فقط خواندن كتابهاي شيعه

انگيز است) چون روش تحقيق اين است كه شـما ببينيـد    مملو از خرافات و سخنان تفرقه
اگر بنا باشد كه شما فقط همان كتب مـذهب خـود را    ،طرف مقابلتان نيز چه دليلي دارد
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ديگـر تحقيـق    ايـن  ،و براي سوالت هم به پيش روحاني مذهب خودتان برويد ،بخوانيد
 گذاريد. نكار داريد سر خودتان را ك�ه ميو شما در واقع  با اي ،نيست

سوادي است كه هميشه  طالب شناسايي افراد خرافاتي و بيهدف ما از بيان اين م نكته:
ركات و سخناني كه در حج انجـام  در مراسم حج هستند و با عقايد نادرست خويش و ح

شوند و يا با سخنان ناسنجيده افراد كم اط�ع  سني مي هند موجب شكاف بين شيعه ود مي
وگرنه منظور ما ساير طبقه روشـنفكر نيسـتند و    ،كنند را نيز نسبت به اهل سنت بدبين مي

حتي اينجانب عقيده دارم كه طبقاتي چـون دانشـجويان روشـنفكر و يـا مهندسـين و يـا       
اي و  و بـدون تعصـبات فرقـه    با ذهن باز هايي دكترهاي تحصيل كرده و به طور كل انسان

م واقعي و عقايد خرافـي  دهند و بين اس� ه آساني سخنان منطقي را تشخيص ميمذهبي ب
البته اين قشر از اجتماع نيز بايد كوشش كنند و ديـن واقعـي و اسـ�م     ،گذارند تفاوت مي

گذارند كه صداي  ، چون محافظين خرافات نميبدون بدعت و خرافات را تشخيص دهند
كننـد و   خالفت و حركتي را در نطفه خفه مـي اد دلسوز دين به گوش بقيه برسد و هر مافر

مثل سايتهاي بندند ( ت ايشان را قبول نداشته باشند ميحتي سايتهايي را كه عقايد و خرافا
ژه (همه در اينترنت بـا وا  شود ن دشوار مي) و دسترسي به آنا، عقيده، سني نيوزاهل سنت

ن به اين سايت ممكن نيست به خـوبي آشـنا هسـتند) و همچنـي     مشترك گرامي دسترسي
آييد بايد اين نكته را بدانيد كه اشخاصي كه بـا شـما در    هنگامي كه با كارواني به حج مي

فـرادي  يك كاروان همسفرند اگر اين عقايد منحرف كه ما گفتيم در آنها بود بدانيد چنين ا
و  ،ايشان تمامي آنها وهابي و بد سني هستندنگرند و از نظر  به اهل سنت با ديد منفي مي
كاري به اين كارها ندارد (و از اين طرز فكـر خوشـش هـم     روحاني كاروان هم كه اص�ً

آيد) پس شما بايد توجهي به صحبتها و كارهاي آنها نداشته باشيد و خودتان برويـد و   مي
 باشيد. با اهل سنت اتحاد و همبستگي ايجاد كنيد و طرز فكري خشك نداشته

 پايان

 هجري شمسي 1386پاييز 
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