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  اهللا الرحمن الرحيمسم ب

  مقدمه

  .سالم و درود بر محمد رسول خدا و خاندان پاكش و اصحاب گرانقدرش
  

 وجوه مشترك ميان حضرت علـي  هدف از نگارش اين كتاب نشان دادن
مـي   1اهللا عليـه  رحمـة  بن تيميهابوالعباس احمد  خ االسالمو شي عليه السالم

شايد اگر خواننده اي شيعي مذهب اين مطالب را بخوانـد خنـده اش    .باشد
و راه و روش و عقيده اين  ؟آخر علي را با ابن تيميه چه كار :بگيرد و بگويد

لي و با خود فكر كند كه ابن تيميه اصال ع ،دو نفر از آسمان تا به زمين است
بـا چنـين    ،آري. او مـي باشـد  را قبول نداشته و حتي دشـمن او و شـيعيان   

                                                 

راني تقي الدين احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم مشهور به شيخ االسالم ابن تيميه الح -1

از فقها و دانشمندان  ،متولد  شهر حران در شمال شرقي جمهوري تركيه ،الدمشقي الحنبلي

و با خرافيون  ،مشهور دنياي اسالم مي باشد كه به اسالم خالص دعوت مي كرده است

قمري در زندان قلعه دمشق به رحمت الهي  728 و در سال ،مبارزه مي كرده است

 ،فتاوي الكبريال ة،از جمله: منهاج السن ،تاليف كرده است و كتابهاي بسياري نيز ،پيوست

رفع المالم  ة،الواسطي ةالعقيد ،نقض المنطق ،الكبري يةالحمو ،تعارض الحسنات والسيئات

 . و بسياري از كتب ديگر ،عالماأل أئمةعن 
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مي شـود   1تبليغاتي منفي كه در ايران عليه ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب
جاي تعجب ندارد كه مردم و عوام بي سواد چنين طرز فكـري هـم داشـته    

 چـه  ،مـي باشـد   در ايران حتي نسبت به اهل سنت هم نظـري منفـي   ،باشند
اسم آنهـا را نمـي تـوان     برسد به ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب كه اصالً

  .برد
چون آخوندها و شبه محققين تا مي توانند به آنهـا دروغ و تهمـت مـي    

و آنها را  ،هر كس هم از اينان پيروي مي كند وهابي است :زنند و مي گويند
هل بيـت مـي   دوستدار ا دشمن درجه يك اهل بيت مي دانند و خود را فقط

ولي ما در اينجا مطـالبي را ذكـر    ،ته بيشتر دوستدار قبور اهل بيت)الب( دانند
مي كنيم كه نشان خواهد داد علي و ابن تيميه هر دو داراي يك راه و روش 

اسـالم خـالص و بـه دور از     و آن هم چيزي نيست جز دعوت به ،2بوده اند
  بدعتها.

                                                 

 ،واقع در عربستان ة،در شهر كوچك العيين ،ق 1115شيخ محمد بن عبدالوهاب متولد  -1

و  ،و عالم ديني بوده كه او نيز به اسالم خالص و بدون بدعت دعوت مي كرده است امام

 :و بعضي از كتب وي ،در دعوت خود از آراء شيخ االسالم ابن تيميه نيز استفاده نموده

و در  ،سالم مي باشندنواقض اإل لةرسا ،كتاب التوحيد ربعة،األ القواعد الثالثة، صولاأل

 الدرعيه به رحمت الهي پيوست. رق در منطقه د 1206سال 

جالب است كه پاسخ اكثر شبهات شيعه در خود نهج البالغه مي باشد كه در اكثر منازل  -2

را از نهج البالغه  � ايشان نيز يافت مي شود و ما نيز بيشتر سخنان حضرت علي

 آورده ايم تا بتوانند به آن مراجعه كنند.
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م خالص دعوت كند فردي غير از نظر خرافيون در ايران هر كس به اسال
ولي مجلسي و كليني و ديگـر علمـاي ايشـان كـه هـزاران       ،قابل قبول است

مطلب خرافي در كتب خويش دارند عالمان حقيقي مي باشند و فقط بايد از 

����« :فرموده � حضرت علي ،آنان تبعيت كرد �� �� 
 �� ��� � ���� ��
 :يعني ».����
 .)438 حكمـت  ،نمي دانند (نهج البالغه راآن  من چيزي هستند كهمردم دش
ر مي باشد و اگر بـه شخصـي از   ابن تيميه نيز همينطو شيخ االسالم در مورد
بگويي تو كدام يك از كتب ابن تيميه يا محمـد بـن عبـدالوهاب را     شيعيان

و از روي تقليـد از  ندارد كه بدهـد و فقـط كوركورانـه     جوابي ؟خوانده اي
دشـمن   حمد بن عبدالوهاب و ابن تيميه و اهل سنتعلما و مردم ديگر با م

ابن سالم شيخ اإل ةنوشت يةالنبو ةالسن منهاجكتاب  ،و آنها را قبول ندارد ،است
توسـط   »در رد اهـل بـدعت   رهنمـود سـنت  «تيميه كه مختصر آن با عنوان 
ولـي   ،ترجمه شده است اهللا عليه ةرحم برقعي عالمه گرانقدر سيد ابوالفضل

و حتـي در روي اينترنـت و سـايت     ،هيچ عنوان چاپ نمي شود در ايران به
اهل سنت نيز فيلتر و بسته مي باشد تا مبادا كسـي آن را بخوانـد و هـدايت    

   .شود
و شيخ االسالم  � حال مي پردازيم به وجوه مشترك بين حضرت علي

چـون مسـئله قبـور     ،و ابتدا هم از مسئله قبور شـروع مـي كنـيم    ،:ابن تيميه
و از مهمترين اصـول مـذهب ايشـان مـي      ،مورد عالقه شيعيان است شديداً
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بودن گنبد و بارگاه روي قبـور  و تنها مشكل اسالم از نظر يك شيعه ن ،باشد
   .1بقيع است ةائم

  

  و صاف كردن قبور � حضرت علي

محمد بن عبدالوهاب با سـاختن بنـا روي    شيخ االسالم ابن تيميه و شيخ
همينطور خواندن و صدا كردن آنها بـراي حـوائج   قبور و تزئين كردن آنها و 

شـيخ االسـالم ابـن     ،ده انـد ار دادن آنها در دعا مخالف بـو خود و واسطه قر
مساجد «: بين شيعيان در منهاج السنه گفته تيميه در مورد عمل ساختن قبور

ولـي قبـور    ،و نماز جمعه و جماعت در ميانشان تعطيل است ،ايشان خلوت
يم مي كنند و مشاهدي بـر قبرهـا بنـا كـرده و بـر آنهـا       بزرگان خود را تعظ

معتكف شده و به سوي آنها مسافرت نموده و در آنجـا اجتمـاع مـي كننـد     
 ،بزرگتـر و بـاالتر مـي داننـد     خدا ةتي حج به سوي مشاهد را از حج خانح

�� ���« :فرموده ص حال آنكه رسول خدا �� �� ��� �� �� ��� ��� ,� � 
 �!���� �� �"� ���# ��� � �
                                                 

ك شيعه از حج بر مي گردد تنها صحبت و و براي همين است كه مي بيني وقتي ي -1

 :مشكل و ناراحتي او نبودن گنبد و بارگاه روي قبور امامان در بقيع مي باشد و مي گويد

واي بر امامان مظلوم ما كه غريبانه آنجا خفته اند! و فكر مي كند امامان زير قبر خوابيده 

مي داند كه آنها در حيات اند و از داخل قبر از وضعيت بيروني قبر ناراحت هستند و ن

 خويش هم عالقه اي به زينت هاي دنيوي نداشته اند.
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 � ��
 �$ �� �% ���&
�#�� �' خـدا لعنـت كنـد يهـود و نصـاري را كـه قبرهـاي         :يعني .»��
و شيخ مفيـد كـه از علمـاي شـيعه اسـت       .پيامبرانشان را مساجد قرار دادند
و قبور مخلوق را مانند كعبه قـرار داده تـا    ،كتابي نوشته به نام حج المشاهد

  .1حج كنند
ت خود كه در آن به سوي اسـالم  شيخ محمد بن عبدالوهاب نيز در نهض

با ساختن بنا بر روي قبور مردگـان مخالفـت    ،خالص دعوت مي كرده است
و اين مخالفت او تنها با قبور چهار امام در بقيع نبـوده بلكـه بـا     ،كرده است

پس شـيخ محمـد    ،نيز بوده است � قبر زيد بن خطاب برادر حضرت عمر
دشمن اهـل بيـت نبـوده     ،شيعيانبن عبدالوهاب بر خالف تصور عده اي از 

و در  ،اهل بيتبراي همه اجرا كرده نه فقط براي  ،و اگر حكمي بوده .2است
نه  ،براي همه حرام است ،و اگر ساخت قبور حرام باشد ،اسالم همه برابرند

وي قبـور امامـان بـرج ايفـل     ولي ر اينكه قبور تمام مسلمانان را صاف كنيم
  بسازيم.

                                                 

همانطور كه در بين شيعيان در ايران مرسوم است كه زيارت قبر امام رضا در مشهد حج  -1

 فقرا مي باشد .

به خاطر همين طرز فكر اشتباه است كه مي بيني ايرانيان شيعي در بقيع مرتب سخناني  -2

بان مي آورند و نسبت به اهل سنت عربستان دشمني مي كنند و آنها را بي مورد بر ز

ا تومان را خرج قبور ؟ چون نيامده اند ميليونهچرا ،وهابي و دشمن اهل بيت مي دانند

  .مردگان كنند
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در  ،در مورد قبور چه روشي داشته است �حال ببينيم حضرت علي
  :حديث زير آمده است ،و همينطور در كتاب وسائل كافي كتاب

 �*(�)« :فرمود �روايت كرده كه حضرت علي  �از حضرت صادق
- ص��   ,�+� .� /3 ����2  � �0�14 /5+
25  �!�� 67:  �9 :;<= - <

� 
>�?<  @�A� -
�B1�, <« مرا به سوي مدينه فرسـتاد   صدارسول خ :يعني
صورتي را مگذار مگر  :درباره خراب كردن قبور و شكستن صورتها و فرمود

  .اينكه آنرا محو كن و قبري را مگذار مگر مساوي زمين كن
 ،در اين حديث بت و مجسمه با قبور در يك رديف قـرار گرفتـه اسـت   

روي بـر   خوب حاال شما كه مدعي پيـروي از حضـرت علـي هسـتيد چـرا     
  ؟قبورگنبد و بارگاه مي سازيد

هـم   � با حضرت عليابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب  ن عملدر اي
حال شما با آنها دشمن باشيد كه چرا بـا حضـرت علـي هـم      ،عقيده هستند

  ؟!! عقيده شده ايد
در واقع ابن تيميه پيرو واقعي علي است نه شما شيعيان كـه تنهـا ادعـا     

  .دك مي كشيدداريد و اسم شيعه را ي
مـين يـك حـديث در كتـب شـيعه      شما خواننده عزيز فكر نكنيد فقط ه

بلكه احاديث فراوان زيادي مـي باشـند    ،عدم ساختن قبور مي باشد پيرامون
  :براي نمونه مي آوريم فقط كه چند عدد از آنها را
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نقـل   � از حضرت امير 132صفحه  1در كتب مستدرك الوسائل جلد 

���  > :�21+ ص ,�+ ��  ,C�D« :شده كه فرمودEB;A�F  @�#�«G يعني: 
قبـر مـرا عيـد (يعنـي محـل رفـت و آمـد)         :فرمود صشنيدم رسول خدا 

  .مگيريد
از ابواب دفـن امـوات از    43در كتاب محاسن برقي و كتاب وسائل باب 

"« :روايت كرده اند كه فرمود �حضرت علي� ��  @�A� � �(� � @<
(� H  25
I� �� JKLM,3«. هر كس قبري را تجديد و يا مجسمه اي بسازد از  :يعني

  .اسالم خارج است

��� �(�� « :شـيعه اسـت روايـت كـرده     عبدالرزاق صنعاني كه از قدماي
 ��
N��� +�,  O ص  PD�$.�  ��� �� /Q� 
�#�� /��1 O� R�!S �� �

: T;, 5UVK�; < /B�� %7 ��� WL O«G  
از اينكه بـر قبـر مسـلمين     صكه پيامبرابن طاووس روايت كرده  :يعني

و  ،بنايي ساخته شود و يا گچ كاري و يا بر روي آن زراعت شود نهي نموده
  .)3/506(المصنف  فرموده كه بهترين قبور شما قبري است كه شناخته نشود

اند كه چرا در بقيع روي قبور را گنبـد   حال شيعيان هياهو به راه انداخته
   .ا مردم به جاي مسجد به آنجا بيايند و قبرپرستي كنندو بارگاه نمي سازيد ت

ساختمان سازي روي قبور و رونق دادن به قبرستان باعث كم رنگ شدن 
مساجد مي شود و جمعيت مسلمانان را كه بايد در مساجد باشند از بين مي 

و تازه توجه بـه   ،برد و دشمنان هم كه از اين بهتر چيزي ديگر نمي خواهند
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و واسطه قرار دادن ائمه در دعا شـرك در   ،صحيح نيست ر اسالمغير خدا د
و از ايـن دنيـا بـي     ،ائمه با اين دنيا قطع مي باشد و ارتباط ،عبادت خداست

 259 مثـل بقـره/   ،اين امر حكايت مي كنندآيات فراواني در قرآن از  ،خبرند
 كه در آن آيه حضرت عزير توسط خداوند مي ميرد و دوباره زنده مي شـود 

در سـوره مائـده    ؛ش هم خبر نداردو در هنگام زنده شدن حتي از االغ خوي
آيـا تـو بـه     :رسـد مي پ � نيز خداوند از حضرت عيسي 117/ 116آيات/

و عيسي در پاسـخ   ؟ا مثل خدا پرستش كنيدر پيروانت گفتي كه من و مادرم
س از من تا وقتي در ميان ايشان بودم از احوال آنها مطلع بودم و پ :مي گويد

كـه در   22 آيه فاطر و همينطور سوره ؛اينكه تو مرا ميراندي ديگر خبر ندارم
بـه مردگـان خفتـه در گـور      تو نمـي تـواني   :آمده ص آن خطاب به پيامبر

آمده كه دعاي شما را نشنوند و اگـر بشـنوند    14در سوره فاطر/و  ؛نوانيبش
در سـوره   و ؛آمده مردگـان نمـي شـنوند    52ره روم/و در سو ؛جواب ندهند

آمده كه آنها كه غير خدا مي خوانيد تا قيامت پاسـخ شـما را    4/5/6احقاف/
نيـز   21و در سـوره نحـل/   ؛ندهند و در آن دنيا نيز با شما دشمن مي باشـند 

آمده كه اينها مرده و از حيات بي بهره اند و هيچ حس و شعور ندارنـد كـه   
  .در چه هنگام مبعوث مي شوند

 :نهج البالغه در مـورد امـوات فرمـوده    235در خطبه  � حضرت علي
كسي كـه   ،رفتگان گورشان خانه هايشان گشت و اموالشان به ميراث رفت«

و به كسي كه برايشان گريـه مـي كنـد    بر سر گورشان مي آيد نمي شناسند 
و در خطبـه   .»و هر كس ايشان را بخواند جواب نمي دهند ،توجهي ندارند
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خواند پاسخ ندهند و ظلم و ستمي را دفع هر كس ايشان را ب« :فرموده 111
  .»نكنند و متوجه مداحي كسي نمي شوند

آنها (اموات و قبـور) مايـه عبـرت باشـند      اگر« :فرموده 221و در خطبه 
ها نگرانند و نه  گرگونيآنها نه از د« :و نيز فرموده .»سزاوارتر است تا تفاخر

آنان « :و فرموده .»دارندو نه از فريادهاي سخت هراسي  ،ها ترسناك از زلزله
گويا بودند و الل شدند و شنوا بودند و كر گشتند و حركاتشان بـه سـكون   

  .»تبديل شد
ي كـه آمـده   انپيامبر چرا قبور ،مهم بودهاگر مسئله تعمير قبور تا اين حد 

 ص و چرا پيامبر ،جايشان مشخص نيست ندارند و اصالًاند گنبد و ضريح 
ا حمزه سيدالشهداء يا شهداي احد و كساني بر روي قبور حضرت خديجه ي

ود در زمـان خالفـت خـ    �و همينطور حضرت علي ،ديگر بنايي نساخت
و چرا براي اين امر كه از نظر شيعه بسيار  ،براي قبر كسي چنين كاري نكرد

پس اين امور بعدها وارد دين اسالم شده  ،مهم است آيه اي نازل نشده است
  .است و بدعت مي باشد

    

  و واسطه قرار دادن در دعا � رت عليحض

خـدايت بـراي تـو    « :فرمـوده  31 در نهج البالغه نامه �حضرت علي 
نهـج   215 و همينطـور در خطبـه   .»واسطه و شفيع در دعا قرار نداده اسـت 
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و واسـطه اي   ،البالغه كه حضرت در هنگام دعا فقط به خدا پناه برده اسـت 
 بن تيميه نيـز واسـطه قـرار دادن در   ا شيخ االسالم و .در دعاهاي ائمه نيست

 نعيان در دعاهاي جعلـي مفـاتيح الجنـا   ولي شي ،دعاها را قبول نداشته است
هم به غير خدا پناه مي برند و هـم غيـر    )جنونمفاتيح ال :(بهتر است بگوئيم

پس شـيعه و پيـرو علـي     ،صدا مي كنند و هم واسطه مي آورند خدا را دائم
براي توجيه اين مسئله هم مي گويند اين امامان در  .نيستند و فقط ادعا دارند

پيشگاه خداوند داراي منزلت هستند و ما دعاي خود را به آنها مي گـوئيم و  
  .قبول مي كند آنها هم به خداوند و خدا دعاي آنان را حتماً

   :در جواب اين نادانان بايد بگوئيم 
تهـاي خـود داشـته    نيز همين استدالل را در مورد ب و مشركين كفار :اوالً

 آمده كه مـي گوينـد اينهـا    28و احقاف/ 18و يونس/ 3و در سوره زمر/ ،اند
خـدا را قبـول    و مشـركين مكـه   (بتها) واسطه و شفيع بين ما و خدا هستند

 و ،بيـان شـده   38/85/87/89/طبق سـوره مومنـون كـه در آيـات     ،دداشته ان
ــور ــوت همينط ــوره عنكب ــان/همينطورو  ،61/63س ــوره لقم ــوره  و 25س س

واسطه  ولي براي خداي خود قائل به شفيع و 38و يا سوره زمر/ 87زخرف/
  .بوده اند

و هركه خواست  خداوند دعاي هر كه را بخواهد مستجاب مي كند :ثانياً 
و  14/15 اعـراف/ در سـوره   ،دعاي ابلـيس را قبـول كـرده    رد مي كند مثال

تا قيامت مهلت  مرا ،خدايا :آمده كه ابليس گفت 79/80/81و ص/ 36حجر/
 32 آيه لقمان كه در سوره همينطور دعاي كفار ؛و خدا هم قبول مي كند ،ده
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هنگامي كه در كشتي در  :آمده 23/ 22و سوره يونس/  67 و سوره اسراء آيه
و در آن حال تنها خداوند را در دعـا خوانـده    ،طوفان در حال غرق بوده اند

 لـي و ،هم دعاي آنان را قبول كرده اند نه اينكه واسطه اي بياورند و خداوند
حال شـما   ،دوباره خداوند را فراموش مي كرده اند پس از نجات از طوفان

شيعيان خود را از ابليس و كفار كمتـر مـي دانيـد و خداونـد را نمـي      

  .ندارد به ما ربطي اين ديگر ،خوانيد
مثل دعاي  ،دعاي بندگان مقرب نيز ممكن است قبول نشود :ثالثاً

خداوند آمده كه از  74/75/76آيات/ هودكه در سوره  �براهيمحضرت ا
نفرستد ولي خداوند دعاي او را قبول نمي  خواسته تا عذاب را بر قوم لوط

هود  در مورد پسرش در سوره �همينطور دعاي حضرت نوح  ؛كند
و نوح از خداوند  ،آمده كه پسر او در حال غرق شدن بوده 45/46آيات/

چون پسرش پيرو كفار بوده  ،كه دعايش قبول نشده نجات او را خواسته
كه  80 آيه توبه در سوره صدعاي حضرت محمدو همينطور  ؛است

آنها آمرزيده  اگر هفتاد بار هم آمرزش بخواهي :خداوند خطاب به او فرموده
دعا در مورد كفار قبول نمي شود و نه در مورد  :اگر كسي بگويد و .نشوند

مسلمان در دعا واسطه نمي  :ر جواب مي گوئيمد ،ما كه مسلمان هستيم
كه  �مثل دعاي ابراهيم ،آورد و دعاي پيامبران در مورد غير كفار هم بوده

و خداوند خطاب به او  ،براي مردم از ذريه من امام قرار بده :به خدا فرمود
و ظالم با كافر تفاوت  )،124(بقره /  ،عهد من به ظالمين نمي رسد :فرمود
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 :فرموده 128 / عمراندر سوره آل  صور خطاب به پيامبرمينطو ه ،دارد

﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# í óx« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝ Íκ ö�n= tæ ÷ρr& öΝ ßγt/ Éj‹yèãƒ öΝ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß 

تو را در اين كار اختيارى نيست. چه [خداوند] آنان را « :يعني .﴾∪∇⊅⊆∩

 ،همه گذشته و از .»تمكارندببخشايد يا عذابشان كند، چرا كه آنان س
و در اين آيات  ،پيامبران علم غيب ندارند تا بفهمند دعا قبول مي شود يا نه

همينطور  دعايشان قبول نمي شود پس در مورد شما نيز نمي دانسته اند كه
ترين مخلوقات  نباشد كه دعا قبول شود حال مقرب و وقتي صالح ،است

  ول نمي شود.آن دعا را بخواند قب خداوند هم كه
خود به  آنهايي را كه مي خوانيد آنان :آمده كه 57در سوره اسراء/ و

  .)1( جويند درگاه خدا وسيله تقرب مي
با سران خود مي دانيد  شما شيعيان رابطه با خداوند را مثل ارتباط :رابعاً 

جالب است كه در ادارات در ايران  ،كه احتياج به پارتي بازي و واسطه دارد

                                                 

١-- ﴿y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# šχθ ããô‰ tƒ šχθ äó tGö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟ Îγ În/u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9$# öΝ åκ š‰r& Ü>t� ø% r& tβθ ã_ö� tƒ uρ …çµtGyϑômu‘ 

šχθ èù$sƒ s†uρ ÿ…çµt/#x‹ tã 4 ¨β Î) z>#x‹ tã y7 În/u‘ tβ% x. #Y‘ρ ä‹ øtxΧ ∩∈∠∪﴾. »آنان  كسانى كه [كافران [
ترند، به سوى  خوانند، [خود] هر كدام كه نزديك ] مى را [به نيايش

دارند و از  جويند. و به رحمت او اميد مى ] مى پروردگارشان وسيله [تقرّب
  .»يمناكند. بى گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بودعذابش ب
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ولـي در مـورد    ،كار ما از روي ضابطه اسـت نـه از روي رابطـه    :ندمي گوي
  .خداوند معتقد به رابطه و واسطه و پارتي مي باشند

ائمه علم غيب ندارند تا بدانند مستجاب شدن دعاي شما واقعـا   :خامساً 
  .ولي خداوند اين امور را مي داند ؛به نفع شما هست يا نه

هم ندارد و هيچ يك از پيامبران و ائمه  دين امام و ماموم فرقي با :سادساً
در دعاي خويش واسطه اي نياورده اند پس شما هم به پيروي از آنها نبايد 

و دعاهاي قرآني همه با رب و ربنا شروع مي شوند و در واسطه اي بياوريد 
 ،و خواندن غير خدا شرك است ,هيچ كدام از آيات امام يا امامزاده نيست

≈βr&uρ y‰Éf¨﴿ :آمده 18در سوره جن/ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «!$# #Y‰ tnr& ∩⊇∇∪﴾، 

پس هيچكس را همراه خدا به دعا  ،و مساجد مخصوص خداست :يعني

≅ö﴿ :نيز چنين آمده 20در سوره جن/ باز و .نخوانيد è% !$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã÷Šr& ’ În1u‘ Iωuρ 

à8Î� õ° é& ÿÏµÎ/ # Y‰tnr& ∩⊄⊃∪﴾، و  ،دا را به دعا مي خوانمبگو كه من فقط خ :يعني

در دعا به هنگام  46حضرت علي در خطبه  .احدي را شريك او نمي كنم
تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به  ،پروردگارا« :سفر فرموده

و جمع ميان اين دو را هيچ كس جز تو  ،بازماندگان ما سرپرست و نگهباني
ت نمي تواند همراه نتواند كرد زيرا آنكس كه سرپرست بازماندگان اس

مسافر باشد و آن كه همراه و همسفر است سرپرست بازماندگان انسان نمي 
  .»تواند باشد
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و نمي توان براي  ،پس همه جا حاضر و ناظر بودن از صفات خالق است
حسين  علي و يا امامان كه مخلوق هستند همان صفات را آورد و همه جا يا

و  ،فقط خدا را صدا زد نـه كسـي ديگـر   و بايد در دعا  ،ابوالفضل گفت و يا
نيـز   شـيعيان  ،مثل مسيحيان كه يا عيسي مسيح و يا مريم مقدس مي گوينـد 

كه در مقابـل   :آمده 30و در سوره ابراهيم/ ،همين عمل را مرتكب مي شوند
خدا امثال و اضدادي جعل كرده اند كه خود و خلـق را از راه خـدا گمـراه    

و آنگاه كه خداوند به يگانگي يـاد شـود    :كهآمده  45و در سوره زمر/ ؛كنند
قلبهاي آنانيكه به آخرت ايمان ندارند متنفر مي شود و آنگاه آنانيكه غيـر از  

(آنقـدر كـه    خدا هستند ياد شود در اين هنگام آنهـا خوشـحال مـي شـوند    
يـااهللا   :حسين خوشـحال مـي شـوند از گفـتن     علي و يا يا :شيعيان از گفتن

  .خوشحال نمي شوند)
اينها شريكان ما هسـتند كـه بـه جـز      :چون مشركان در آن دنيا بگويند و

البتـه شـما دروغ مـي     ،اي مشركان :شريكان جواب دهند ،خدا مي خوانديم
  )86( نحل/ .گوئيد

در انتها متذكر اين مطلب مي شويم كه كمك خواستن در امري از كسي 
مردگان غايب  ولي از مدعو غيبي و از ،كه زنده و حاضر است موردي ندارد

و جاهايي كه احتياج به نوعي معجزه مي باشد مثل شفا يافتن  ،شرك است
و همه جا حاضر و ناظر  ،بيماري كه فقط بايد در دعا خداوند را خواند

كسي كه صفات خالق را براي مخلوق هم  و ،بودن از صفات خداوند است
 :دهفرمو �و حضرت علي (شرك در صفات الهي) قائل باشد مشرك شده
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نهج  1(خطبه. »ا كردن صفات مخلوق از اوستشناخت خداوند در جد«
در وصف چگونگي  109خطبه  در نهج البالغه �حضرت علي  البالغه)

گوش انسان در حال موت مثل زبانش از كار مي افتد و « :مرگ فرموده
پس جلوي قبر  .»و ديگر خواننده اي را پاسخ ندهدهمينطور نگاهش 

   .ردن با مرده وقت تلف كردن استايستادن و صحبت ك
و آن هم فقط و فقط به اذن  ،در مورد شفاعت نيز مربوط به آن جهان و

اجازه و اگر خداوند به كسي  ،1يگرو دستور خداوند مي باشد نه هيچ كس د
و از همه  ،)109طه/ ،23سباء/ ،26نجم/( شفاعت داد مي تواند شفاعت كند

ساني كه جهنم برايشان حتمي شده گذشته در مورد كفار و مشركين و ك
آمده  صخطاب به پيامبر 19/زمر در سوره ،شفاعت هيچ كس سودي ندارد

و در سوره  ؛كه آيا تو كسي را كه دوزخي است مي تواني نجات دهي
آمده كه اگر هفتاد بار هم براي آنها  صهم خطاب به پيامبر 80توبه/

 كه در آن 6افقون/و همينطور سوره من ؛آمرزش بخواهي پذيرفته نشود
آمده كه براي آنها آمرزش بخواهي يا نخواهي آمرزيده  صخطاب به پيامبر

و شفاعت براي كسي كه مسلمان بوده و اندكي خطا و اشتباه داشته  ،نشوند
مثل كودكي كه تمام نمرات  ،براي بخشيدن آن خطاها شفاعتش را مي كنند

                                                 

حتي چنانچه شفاعت را به معناي استغفار مومنين براي يكديگر بدانيم، اين امر منحصر  -1

به اين جهان خواهد شد، ولي به هرحال در اسالم از شفاعتي كه مورد نظر شيعيان است 

 انهاست.خبري نيست و پايه و اساس كارها بر مبناي عمل انس
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و معلمان در مدرسه آن  ،او در مدرسه خوب بوده ولي يك نمره منفي دارد
ولي در مورد كودكي كه تمامي  ،يك نمره را ممكن است ناديده بگيرند

 ،نمرات او تك مي باشند و يا حتي مثل بعضي از شيعيان صفر مي باشد
  .ديگر جايي براي بخشش نگذاشته است

  :خداوند فرموده 186در سوره بقره/

﴿# sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 
(#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’Î1 öΝßγ‾= yès9 šχρß‰ ä©ö�tƒ ∩⊇∇∉∪﴾ و چون « :يعني

بندگانم درباره من از تو بپرسند، [بگو:] به راستى كه من نزديكم. دعاى دعا 
م. پس بايد كه از من دار كننده را هنگامى كه مرا [به دعا] بخواند، روا مى

  .»فرمان پذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند
است كه در بسياري از آيات ديگر خداوند به مطلب جالب اين نكته 

ولي در اين آيه خود خداوند مستقيم  ،بگو :يعني »قل« :فرموده صپيامبر
در  صمبرچون سوال مردم از پيا ،و از كلمه قل استفاده نكرده ،پاسخ داده

مورد دوري و نزديكي خداوند بوده كه خود خداوند پاسخشان را بدون 

<ßøtwΥuρ Ü﴿، آري .داده است صواسطه آوردن پيامبر t�ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ö7 ym 

Ï‰ƒÍ‘ uθø9   .)16ق/ سوره ( .»يماز رگ گردن به انسان نزديكتر )خداما (« .﴾#$

 و در سوره بقره ؛شويد آمده كه به خداوند متوسل 175و در سوره نساء/
آمده كه  78و در سوره حج/ ؛آمده كه به نماز و صبر توسل جوئيد 45/153/
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زاده و يـا قبـور آنهـا    و هيچ جا نگفته به امـام و امـام   ؛به خدا متوسل شويد
  .متوسل شويد

به سوي خدا  اشاره دارند كه آمده 35 آيه مائده گاهي شيعيان به سوره 
يه گفته بجوئيد نه اينكه بخوانيد و جستن با در آ ،آري .وسيله بجوئيد

شما براي ساخت صندلي از صبح تا به شام بگوئيد اره و  ،خواندن فرق دارد
ولي وقتي بلند شويد و اره و  ؟!آيا هيچ سودي دارد ،غيره چكش و ميخ و

آن وقت كار حل  ،چكش و ميخ را بجوئيد و با تالش صندلي را بسازيد
نه اينكه مرده و در برزخ  ،بايد در دسترس باشد و تازه وسيله ،شده است

نماز و روزه و زكات هستند كه با آنها مي  وسيله ،يا غائب باشدباشد و 
 و هميشه هم در دسترس هستند خداوند ،جوئيدتوانيد به خداوند تقرب ب

‰tΒ tβρß$﴿ :مي فرمايد 40/در سوره يوسف ç7÷ès? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) [ !$yϑ ó™r& 

!$yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟ çFΡr& Ν à2äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# āωÎ) ¬! 4 
t� tΒ r& āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹s) ø9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊃∪﴾ .» يقت و الفاظ بي حق(آنچه غير از خدا مي پرستيد اسماء

خدا هيچ نشانه  ،است كه شما خوتان و پدرانتان ساخته ايد )بي معني
 حكم تنها از آنِ ،ننهاده )الهيت و كمترين اثر خالقيت در آن خدايان باطل(

اين آئين  ،و فرمود كه جز آن ذات پاك يكتا كسي را نپرستيد ، خداست
  .»نيستند ليكن اكثر مردم از جهالت براين حقيقت آگه ،محكم است
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  در مورد تفسير قرآن

بهترين تفسير آيات قرآن تفسير آيه بـا   :در مورد تفسير قرآن بايد بگوئيم
القـرآن  و« ،يعني يك آيه را با ديگر آيـات قـرآن تفسـير كنـيم     ،آيه مي باشد

 ،يعني قسمتهايي از قرآن بيانگر قسمتهاي ديگر مي باشد »ًيفسر بعضه بعضا
در تاريخ بدين موضوع اشاره داشـته اسـت شـيخ     اولين دانشمند اسالمي كه

 دار ،(لبنـان  صول التفسـير أدر كتاب مقدمه في  ،االسالم ابن تيميه بوده است
   .بيان نموده است )م1980،ةالحيا ةمكتب

ابـن تيميـه چـه كسـي بـه ايـن        شيخ االسـالم  حال فكر مي كنيد قبل از
 در نهج البالغه � قبل از او حضرت علي ،بله ؟موضوع اشاره داشته است

�X (� « :فرموده 133در خطبه  �Y ���) �Z�[�� �1 �� �X� �Y ���) � ��� �\ �1 �� , ]̂ ���� �_� ��  ]̂ � �� �)«... 
اي بـر   و پـاره  ،كنـد  عضي از آن بعضي ديگر را تفسير مـي ب آيات قرآن :يعني

آيـا خـداي   « :نيـز فرمـوده   18همينطـور در خطبـه    .پاره ديگر گواهي دهـد 
در ابـالغ آن كوتـاهي ورزيـد در     صپس پيامبر ،سبحان دين كاملي فرستاد

حالي كه خداي سبحان مي فرمايد ما در قرآن چيزي را فروگذار نكـرديم و  
فرمود در قرآن بيان هر چيزي است و ياد آور شد كه بعض قرآن گواه بعض 

پس خداي سبحان فرمود اگر قـرآن از   ،و اختالفي در آن نيست ،ديگر است
  .»اختالفات زيادي در آن مي يافتندطرف غير خدا نازل مي شد 
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 ابن تيميـه  شيخ االسالم و �علي حضرت پس حتي در تفسير قرآن نيز
نيز در مورد تفسير آيه با آيه  ص و البته از پيامبر ،هستند در يك مسير :

كه در صحيح بخاري و صحيح  82مثل سوره انعام آيه  ،نيز حديث مي باشد
ن آيه نازل شد بر اصحاب گران آمـد و  مسلم از ابن مسعود نقل شده كه چو

كدام يك از ماست كه در حق خويش ظلم نكرده باشد و رسول خدا  :گفتند
چنين نيست كه شما پنداشته ايد آن ظلـم در اينجـا هماننـد آن     :فرمود ص

بـه خـدا شـرك ميـاور كـه       ،اي پسرم :ست كه لقمان با فرزندش مي گويدا
ي و ابـن تيميـه هـم هـر دو     و علـ . )13(لقمـان/  شرك ظلمي بـزرگ اسـت  

و قـرآن را بـه خـوبي مـي     و هر د ،مي باشند ص شاگردان مكتب نبي اكرم
ولي شيعيان در تفسير آيات قرآن بيشـتر پيـرو احاديـث خرافـي      فهميده اند

نهـج   87در خطبـه   �همانطور كه حضرت علي ،مجلسي و كليني هستند
ال و خواسته هاي خود قرآن را بر امي« :فرموده البالغه در وصف عالم نمايان

 17و در خطبه  .»فسير مي كندتطبيق مي دهد و حق را به هوس هاي خود ت
و مردي كه مجهوالتي به هم بافته و در ميـان انسـانهاي نـادان    « :نيز فرموده

آدم نماهـا او را عـالم   « :و در همان خطبه فرموده »امت جايگاهي پيدا كرده
آوري مي كند كه انـدك آن بـه از    ناميدند كه نيست و چيزي را بسيار جمع

) و دانــش و ري از احاديــث بحــاراالنوار و كــافي(مثــل بســيا بســيار اســت
روايـات را  « :و در همان خطبـه نيـز فرمـوده    .»اطالعات بيهوده فراهم آورد

بدون آگاهي نقل مي كند چون تندبادي كه گياهان خشـك را بـر بـاد دهـد     
و جز راه « :و نيز فرموده .»استروايات را زير و رو مي كند كه بي حاصل 
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و رسم خويش مذهبي را حق نمي داند (مثل شيعيان كه فقط خود را بر حق 
اگر آن را آنگونه كه  ،مي دانند) و در ميان آنها كااليي خوارتر از قرآن نيست

اگـر آن را تحريـف كننـد     ،بايد بخوانند و متاعي سود آورتر از قرآن نيسـت 
كه باالي هر منبري نشسته انـد و يـك حـديث     (مثل آخوندهاي ديو سيرتي

  .»جعلي را به هزار آيه از قرآن تحميل مي كنند)
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  در مورد صحابه

گفته  ةالواسطي ةالعقيددر مورد صحابه شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب 
از اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت اين است كه قلب و زبانش را  :است

آمده  نيز 10در سوره حشر/ ،اه داردسالم نگ صدر مورد صحابه پيامبر

%šÏ﴿ :است ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö�Ï3 øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ 

šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪﴾ »و مي  ني كه بعد از آنها (مهاجرين و انصار) آمدندكسا

 ،ما و برادرانمان را كه در ايمان از ما سبقت گرفتند بيامرز ،پروردگارا :گويند
تو مهربان و  ،پروردگارا ،و در دلهايمان كينه اي نسبت به مومنين قرار مده

ا به ياران من ناسز« :اطاعت شود كه فرموده صبايد از پيامبر و .»رحيمي
قسم به كسي كه جان من در دست اوست اگر يكي از شما به  ،مگوئيد

اندازه كوه احد طال در راه خدا صدقه دهد به اندازه پر كف آنها كه در راه 
و همينطور در منهاج  ».خدا صدقه داده اند نمي رسد و حتي نيمي از آن

را دشنام داده و  صآيا آنكس كه اصحاب رسول خدا« :السنه گفته است
و اعتنائي به اخبار صحيحه  1دمايد و با كتاب خدا مخالف مي باشلعن ن

                                                 

 .در قرآن نزديك به صد آيه در مورد خشنودي خداوند از مهاجرين و انصار آمده است -1

 .100مثل توبه/
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ندارد به نجات و امن سزاوارتر است و يا آنكه به وحي اقتدا نموده و با 
مي  صبه راه اصحاب رسول خدا صدوستي خويشان اطهار رسول خدا

در كتاب منهاج  �در مورد حضرت علي شيخ االسالم ابن تيميه و ؟رود
فضيلت و واليت و منزلت علي نزد « :) نوشته است كه8/165السنه (

و الحمدهللا از راههاي ثابت و به صورت  ،خداوند بر همگان آشكاراست
و نه به  نيازي به دروغ هستيقين ما اين مطلب را درك نموده ايم نه 
) 7/271و باز در منهاج السنه ( .»رواياتي كه صحت آن مشخص نشده است

مي داشتن علي بر هر مسلماني واجب است همانگونه دوست و گرا« :نوشته
  .»كه دوست داشتن وحب امثال او بر هر مومني واجب است

  :را در مورد صحابه مي آوريم �حال نظر حضرت علي
خطـاب بـه    97در نهج البالغه خطبه  �در مورد صحابه حضرت علي

ر نمي هيچ يك از شما را همانند صحابه پيامب« :شيعيان زمان خودش فرموده
وقتي با پيامبر در جنـگ و  « :در مورد صحابه فرموده 122و در خطبه  .»بينم

   .»جهاد بوديم از آمدن هر مصيبت جز بر ايمان خود نمي افزوديم
در نهج البالغه در پاسخ به معاويه كه گفته بود برترينها در  28و در نامه 

اگر هم ثابت شود چيزي را گفتي كه « :اسالم ابوبكر و عمر بوده اند فرموده
(مثل شيعيان كه ايـن   هم نشود باز به تو ربطي نداردو اگر ي به تو نداردربط

آزاد شدگان  تو را با برتر و غير برتر چه كار و و موضوع ربطي بدانها ندارد)
مي بينيد كه حضرت علي در اين نامه ابـوبكر   .»را با مهاجرين اوليه چه كار

و حتي معاويـه را از اظهـار    ،دانسته اسالم در و عمر را جزء مهاجرين اوليه
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آنهـا را   �در مورد انصار نيز حضرت علـي  و .نظر در مورد آنها منع كرده
نـان  سـوگند آنهـا اسـالم را پروراندنـد چ    به خدا « :دوست داشته و فرموده

با توانگري با دست هاي بخشنده و زبانهاي  ،مادري كه فرزندش را بپروراند
آنهـا   :ولـي شـيعيان مـي گوينـد     .)465البالغه حكمت (نهج  »برنده و گويا

و اگر خلفاي قبلي غاصـب   ،ب خالفت و انحراف اسالم شده اندباعث غص
بر آنـان فرمـانروايي حـاكم شـد كـه      « :نمي فرمود �بودند حضرت علي 

 467 (حكمـت . »كارها را به پا داشت و استقامت ورزيد تا دين استوار شـد 
  .نهج البالغه)

(كه شيعه بـوده)   وبيتاريخي مثل تاريخ طبري و تاريخ يعقدر اكثر كتب 
ص  3(ج  حكـام شـيخ طوسـي   و تهـذيب األ  نواركافي و بحـاراأل و يا حتي 

ازدواج حضرت  ةكه ثمر كلثومام  بيان شده است كه به صورت متواتر) 380
بـه  با رضايت حضـرت علـي    بوده است )‘( با حضرت فاطمه �علي

 نيز ثمـره ايـن ازدواج   و رقيه زيداست كه در آمده  بن خطاب همسري عمر
و هيچ وقت  ،اين مطلب كه بسيار مورد آزار روحانيون شيعه است ،بوده اند

آنرا بازگو نمي كنند و اگر هم كسي از آنها دليل ايـن ازدواج را بپرسـد مـي    
 و يـا مثـل   !!يا حتما حضرت علـي تقيـه كـرده    !!حتما مصلحتي بوده :گويند
به دسـتور   ي از جن هاي نجرانجنزن يك  :گويند مجلسي مي چون كساني

علـي او را بـه   حضرت و  ،كلثوم در آوردهخود را به شكل ام  حضرت علي
كه پس از مـدتي عمـر متوجـه ايـن      !!!است جاي دختر خويش به عمر داده

ولـي همـان موقـع     موضوع مي شود و مي خواهد كه اين امر را آشكار كند
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مـي دارد و بـا خـود بـه      يراث عمر را بركشته مي شود و آن زن جني هم م
 و .1)زياد مي ديده اسـت  تخيلي فكر مي كنم مجلسي فيلم( !!!نجران مي برد

    ؟!!!دختر همان همسر را مي دهد آيا كسي به قاتل همسرش
و آيا  ،پس داستان زدن درب به پهلوي فاطمه توسط عمر نيز دروغ است

يش را با خواهر خويش مـي  حسن و حسين نيز اجازه ازدواج قاتل مادر خو
و حضـرت  به طور كلي رابطه حضرت علي با حضرت ابـوبكر   ،؟!!!داده اند

 ،و هيچ دشمني و كينه اي بين آنان نبـوده  ،بودهعمر و ديگر صحابه دوستانه 
چون شيخ  ،در اين موضوع نيز ابن تيميه با حضرت علي در يك مسير است

و  ،عمـر را دوسـت داشـته    تحضر ابوبكر و حضرت االسالم ابن تيميه نيز
جدا از حضرت علي دارد  ولي شيعه مسيري كامالً ،همينطور ديگر صحابه را

و تمـامي   ،و آنها را غاصب و ظالم مي دانـد  ،و از ابوبكر و عمر متنفر است
ي نفـر  البته به جز چنـد ( مرتد مي داند ص رصحابه را پس از رحلت پيامب

 .2)و مقـداد  اند مثل سـلمان و ابـوذر   كه لطف كرده اند و آنها را قبول كرده

                                                 

آمده كه  88ص  42افسانه فوق در بحاراالنوار ج  :حديث فوق يا بهتر است بگوييم -1

سلسله روات آن به واسطه افراد مجهولي چون جذعان بن نصر و محمدبن مسعده و 

يسندگان فيلمهاي هاليوود خوب و متن آن نيز براي نو ،ه مخدوش استمحمدبن حموي

 .است

بي أريز به نقل از رجال كشي آمده است: عن در جلد هشتم بحاراالنوار چاپ تب -2

 .بوذر ومقدادأسلمان و :نفر ثةال ثالإارتد الناس  :بوجعفرأ قال ،بكرالحضرمي
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از عمـر تعريـف و    228خطبـه   در نهج البالغـه  �ر حضرت عليهمينطو
او را پاداش خير دهد  خدا فالني را بيامرزد و« :تمجيد كرده است و فرموده

كه كجي ها را راست كرد و بيماري ها را درمـان و سـنت پيـامبر را بـه پـا      
بـا دامـن پـاك و عيبـي انـدك در       ،داشت و فتنه ها را پشت سـر گذاشـت  

وظـائف   ،و از بدي هاي آن رهايي يافت ،به نيكي هاي دنيا رسيده ،گذشت
و چنانكه بايد از كيفر الهي ترسـيد   ،خود نسبت به پروردگارش را انجام داد

خود رفت و مردم را پراكنده بر جـاي گذاشـت كـه نـه گمـراه راه خـويش       
به  �حضرت علياين سخنان  .»و نه هدايت شده به يقين رسيد ،شناخت

نهج البالغه ها كـه در ايـران    و در بسياري از ،شيعيان خوشايند نيست مذاق
در مورد سـلمان   آورده كه اين صحبتهاي حضرت علي 228است در خطبه 

 هللا«ولي در اول خطبـه مـي خـوانيم كـه      ،بوده است (يا مالك اشتر) فارسي
فتح شده توسط حضرت  كشورهاي �كه منظور حضرت علي  »فالنبالد 
ما نمي دانيم سلمان فارسـي كـدام كشـور را فـتح كـرده       .مي باشند �عمر

آمده كه اين خطبـه در مـورد عمـر بـن      در اكثر نسخ قديمي ،و تازه ؟!است
   .خطاب است

و  ،مشورت مـي داده اسـت   � هميشه به حضرت عمر �حضرت علي
مـي   146و خطبـه   134خيرخواه او بوده كه نمونه آن در نهج البالغه خطبه 

  .باشد
با نامهاي رقيه و ام كلثوم همسران حضـرت   صدو تن از دختران پيامبر

ديگـري را بـاز بـه او     صپيامبر ،البته پس از فوت يكي ،ده اندبو �عثمان
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و ام المـومنين   ،بـه همـين دليـل هـم او لقـب ذي النـورين دارد       ،داده است
و  ،بـوده اسـت   �نيز دختر حضـرت ابـوبكر   صهمسر پيامبر لعايشه

و مگر  ،بوده است � دختر حضرت عمر لهمينطور ام المومنين حفصه
و اگر به عقيده شـما ايـن    ؟در اسالم نيامده كه با هم كفو خود ازدواج كنيد

را به خود نزديـك   آنقدر آنها ص پيامبر چرا پس ظالم بوده اند افراد اينقدر
 چـون  ؟تر مي گرفته استدخ و يا از آنها ؟بدانها دختر مي دادهو  ؟مي كرده

عمر يا عثمان نيز همين نزديك بـودن   به خالفت رسيدن ابوبكر و ابسبا از
پس شما به پيامبر نيز ايراد بگيريد كـه چـرا باعـث     ،بوده ص آنها به پيامبر

بعضـي   .و البـد مسـبب اصـلي بـوده اسـت      ،رسيدن آنان به خالفـت شـده  
را كتـك مـي    ص پيـامبر  عثمان دختران :خرافيون شيعه به مردم مي گويند

 :در جواب اين ابلهـان مـي گـوئيم    ،!زده است و باعث مرگ آنان شده است
نفرموده است كه انسان عاقل از يك سوراخ دو بـار گزيـده    صمگر پيامبر
 پس چطور وقتي عثمان باعث مرگ دختر اول او شده است بـاز  ،؟نمي شود

   دختر دوم را هم به او داده است؟!!
به « :فرموده صدر مورد خود و صحابه در زمان پيامبر نيز 56در خطبه 
اگر ما در مبارزه مثل شما بـوديم هرگـز پايـه اي بـراي ديـن       ،جانم سوگند

پس چقـدر   .»سبز نمي گرديد استوار نمي ماند و شاخه اي از درخت ايمان
شيعه بي انصاف است كه اصحابي را كه باعث استوار شدن پايه هـاي ديـن   

 ،و ازآنها قدر داني كه نمي كند ،و ظالم و مرتد مي داند غاصب اسالم شدند
فقـط ابـوذر و    ص شيعيان از اصحاب پيـامبر  ،بلكه نفرت آنها را نيز دارند
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سلمان و عمار و چند تن ديگر را مـي شناسـند كـه تعدادشـان از انگشـتان      
و البته عمر و ابوبكر و عثمان را نيز براي لعن كـردن   ،دست تجاوز نمي كند

تنها چيـزي كـه   البته در مورد اهل بيت نيز اطالعاتي ندارند و  ،1ناسندمي ش
اين است كه درب خانه توسط عمر به  مي داند فاطمه يك شيعه از حضرت

و از امام حسين نيـز فقـط    ،پهلوي او زده شده است و به او ظلم شده است
 بريده شدن سر او در كربال را مي دانند و از حضرت علي نيز فقط خالفـت 

و از امام رضا هـم   ،الهي او را كه توسط ديگران غصب شده است مي دانند
يا يك سري خرافات ديگري را كـه غاليـان    ،ضامن آهو شدن او را مي دانند

البته نبايد هـم   .2به امامان نسبت داده اند مي دانند كه اي كاش نمي دانستند
مسائلي شوند چون ممكن است متوجه  ،اهل بيت و اسالم واقعي را بشناسند

  .نيستكه به صالح خيلي ها 
                                                 

شما گفتيد تو  ،به سوي شما مبعوث كرد: خداوند مرا فرموده صدر مورد ابوبكر پيامبر -1

. و مرا با جان و مالش ياري داد ،اما ابوبكر گفت راست مي گويد ،دروغ مي گويي

هريك از اين دو  ،و در مورد عمر نيز فرموده: بارخدايا، )بةفضائل الصحا ،(صحيح بخاري

. ناسالم را بوسيله او كمك ك ،مرد عمربن خطاب و ابوجهل را بيشتر دوست داري

فرموده: آيا از  و در مورد عثمان، )3681بن خطاب حديث عمر ،(ترمذي كتاب المناقب

 ) 2401(مسلم. مردي حيا نكنم كه فرشتگان از او شرم مي كنند

، البته ز امامان بگو نمي تواند كه بگويداگر به يكي از ايشان بگويي يك حديث از يكي ا -2

ياد گرفته اند گريه و زاري و لعن و نفرين  احاديث خرافي را مي گويد و تنها كاري كه

 .(البته نمي گذارند كاري داشته باشند) و با شناخت اسالم واقعي كاري ندارند ،است
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فقط چند تن  صو از نظر شيعه حاصل بيست و سه سال زحمات پيامبر
و بقيه از بدترين افراد هستند و اسـالم هـم توسـط همـان چنـد نفـر        ،شده

در خطبـه   �حضرت علـي  .و بقيه هيچ كاره بوده اند ،پيشرفت كرده است
ند برادران مـن كـه بـر راه حـق     كجا هست« :نيز در ياد اصحاب فرموده 182

كجاست عمار و كجاست پسر تيهان (مالك بـن   ،رفتند و با حق در گذشتند
كه پيامبر شـهادت   خزيمه بن ثابت( تيهان انصاري) و كجاست ذوالشهادتين

  .»)او را دو شهادت دانست
و  ارت كه از مسلمين صـدر اسـالم   در مورد خباب بن 43و در حكمت 
خدا خباب بـن ارت را رحمـت   « :ده است فرمودهبو صاز اصحاب پيامبر

كند با رغبت مسلمان شد و از روي فرمانبرداري هجرت كـرد و بـا قناعـت    
(خبـاب بـن ارت    زندگي گذراند و از خدا راضي بود و مجاهد زندگي كرد

و در مكه مشركين پشت او را داغ مي كردند  ،هجري درگذشت 37در سال 
  .»و شكنجه اش مي دادند)

و اينكـه آنهـا    ون و علماي شيعه براي مرتـد نشـان دادن صـحابه   روحاني
يـن  مرتـب بـه ا   غصـب كـرده انـد    صخالفت الهي را پس از وفات پيامبر

سراغ اصـحاب خـويش    صحديث اشاره مي كنند كه در روز قيامت پيامبر
 :كه در جواب به او خطاب مـي شـود   ؟آنها كجايند :را مي گيرد و مي پرسد

حابه) بعد از تو چه كار كردند و آنها پس از رحلت تو تو نمي داني آنها (ص
يـن حـديث اسـتناد    شما نمي توانيـد بـه ا   :در جواب مي گوئيم ،مرتد شدند

  :چونكه ،كنيد
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و امامان پس از رحلت نيز از احـوال   صمگر شما ادعا نداريد كه پيامبر
و براي همين به زيارت قبور ايشان مي رويـد و از   ؟اين جهان مطلع هستند

هاي خود را بدانها مي گوئيد و آنها را همـه   يد و خواستهآنها كمك مي جوئ
پس  ،جا حاضر و ناظر مي دانيد و در هر جا كه هستيد آنها را صدا مي زنيد

از اتفاقات پس از رحلت خـودش   ص چطور شد كه در اين حديث پيامبر
  ؟!!!نيز خبر ندارد و حتي از اعمال صحابه خود آگاهي ندارد

 (س) به كساني كه به او ظلم كردند ا نمي گوئيد حضرت فاطمهمگر شم
خبـر   ص پس چطور پيـامبر  ،شكايت شما را به پيش پدرم مي برم :فرموده

  ؟!!نداشته است
تو نمي داني كه اصحاب تو چه كارهايي  و تازه در حديث آمده است كه

 !؟ر و عمـر بـوده انـد   ابـوبك  ما از كجا فهميديد منظور از اصحابش ،كردند
 يگر از اصحابشايد منظور كساني د ،فراوان بوده است چون تعداد اصحاب

   .باشند
صحابه در مـورد آن   است اين حديث را فرموده ص و چرا وقتي پيامبر

و اگر هم پرسيدند پـس شـايد كسـاني     ؟!!ياران مرتد از او سوالي نكرده اند
در  ص يا پيامبرو آ ،ديگر بوده اند نه مهاجرين و انصار و سابقون در اسالم

آن دنيا اين حديثي كه گفته را فراموش مي كند و باز سـراغ يـارانش را مـي    
  ؟!!گيرد

و شما از كجا مي دانيد منظور حديث از اينكه تو نمي داني يارانت بعـد  
ممكـن اسـت    ؟!!غصب خالفت توسط آنان بوده است ،از تو چه كار كردند
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 ،كـه آنهـا انجـام داده انـد     منظور خيلي كارها و خطاهاي ديگري بوده است
نتوانسته ايد آن را هم و هنوز  ،نظر شماست مورد چون غصب خالفت فقط

  .ثابت كنيد
  

  مسئله عصمت

و  � دادن مقام عصمت به حضرت علي ،يكي ديگر از اشتباهات شيعه
 ،در صورتيكه حتي در قرآن عصمت انبياء هم ذكر نشده ،امامان ديگر است

معصوم  و تبليغ دين و رسالت بياء در آوردن وحيان :و تنها مي توان گفت

tΒ$﴿ بوده اند uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; از جمله امور  ولي در موارد ديگر ﴾∪⊃∩ #$

از طريق وحي  ولي به محض ارتكاب عملي اشتباه ،اند نبوده معصوم دنيوي
 مثل آيات نازل ،مطلع و آگاه مي شده اند كه موارد آن در قرآن بسيار است

ام عبد اهللا بن وقتي آن نابينا ( صدر ابتداي سوره عبس كه پيامبر شده
هم كشيد و پاسخ او را نداد و او ) به پيش او آمد چهره در�مكتوم 

ناراحت به بيرون برگشت كه ناگهان وحي به صورت خطاب تند به 
همينطور در  ؛نازل شد و او را از خطايي كه كرده بود آگاه كرد صپيامبر

ا چرا چيزي را كه خد :آمده صتحريم كه خطاب به پيامبر ابتداي سوره
 صخطاب به پيامبر 43و در سوره توبه/ ؛براي تو حالل كرده حرام كردي

خدا تو را ببخشد چرا قبل از اينكه دروغگو از راستگو بر تو معلوم  :آمده
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خطاب به  37احزاب/ ةسور در و همينطور ؛شود بدانها اجازه دادي
سوره  در و همينطور ؛خدا سزاورتر بود بترسي تا از خلق از :آمده صپيامبر

مگو كاري را فردا انجام مي  :آمده ص كه خطاب به پيامبر 23/24كهف/
و مومنين  ص و همينطور در موردي كه نبايد پيامبر ؛دهم و ان شاءاهللا بگو

براي آنها طلب آمرزش مي كردند  بر ميت منافقين نماز مي خواندند و نبايد
عالم مرد با آن  � همينطور در مواردي كه حضرت موسي ؛)113(توبه/

نامي از خضر در آيات نيست) همسفر شد و  ولي ،خضر :بعضي مي گويند(
قرار بود به كارهايي كه او انجام مي دهد اعتراض نكند ولي حضرت موسي 

(مثل  هر بار اعتراض كرد تا سه مرتبه و در آخر هم از يكديگر جدا شدند
كه در سوره كهف  )تن كشتي توسط او يا كشتن پسر بچهشكس اعتراض به

در  كه به اشتباه � حضرت داود در موردهمينطور  ؛شرح آن آمده است
و فوري  ،امتحان شدقضاوت نمود كه البته  مورد دو نفري كه پيش او آمدند

و اما در  ؛آمده است 21/22/23/24ص/ كه در سوره به درگاه خدا توبه نمود
البته  ،ان ديگر وحي بدانها نمي شود تا از خطاي خود مطلع شوندمورد امام

باز  صپس از رحلت پيامبر :و مي گويد ،شيعه معتقد به قطع وحي نيست
البته وقتي با  ،و گويا مسئله خاتميت را قبول ندارند ،جبرئيل فرود مي آمده

قع ما قبول داريم ولي در وا :ايشان مسئله خاتميت را مطرح كني مي گويند
خداوند « :فرموده 133در نهج البالغه خطبه  �حضرت علي ،چنين نيست

به هنگام  235و در خطبه »وحي را ختم كرده است ص با فرستادن پيامبر
با مرگ تو رشته پيامبري و فرود آمدن پيام و «فرموده:  صغسل دادن پيامبر
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در نهج  �و اما در مورد عصمت حضرت علي .»اخبار آسماني گسست
پدرت مرا  همانا شايستگي« :فرموده به منذربن جارود عبدي 71غه نامه البال

درت مي باشي و راه او را مي و گمان كردم همانند پ نسبت به تو فريب داد
در دعا از خداوند طلب  �حضرت علي 78همينطور در خطبه  .»روي

اينكار حضرت  :حال علماي شيعه مي گويند ،عفو و بخشش كرده است
قابل توجه است كه عبداهللا بن  ،دعا به ما بوده تا ما ياد بگيريمبراي تعليم 

و  ،عباس كه از ياران نزديك امام بوده براي او قائل به عصمت نبوده است
و به حضرت  ،مخالف بوده �در مورد طريقه عزل معاويه با حضرت علي

 اعلي پيشنهاد مي دهد كه معاويه را نگه دار و پس از آرام شدن مملكت او ر
كه حضرت علي قبول نمي كند و ) 3089ص  6عزل كن (تاريخ طبري ج 

و من بايد  ،بر تو است كه راي خود را به من بگويي :در پاسخ مي گويد
 .آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني ،پيرامون آن بينديشم

  .)321(نهج البالغه حكمت 
مشـورت دادن بـه مـن    پس از گفتن حـق يـا   « :فرموده 216و در خطبه 

مگر آنكه  خودداري نكنيد زيرا خود را از آن كه اشتباه كنم مصون نمي دانم
  .»خداوند مرا حفظ كند

امام  :در مقابل اين خطبه شيعه دوباره دست به تاويل مي زند و مي گويد
و نظر بقيه را اجرا مي كرده كه در  ،در خيلي از امور مشورت مي كرده است

و امام  ،ه آن خيانتكار شدن بعضي از واليان مي شده استبعضي اوقات نتيج
و در شـرايطي مجـاز    !!!هميشه از علم غيب خود استفاده نمي كـرده اسـت  
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طبـق آيـات    ص پيـامبر  :در جـواب مـي گـوئيم    !!!نبوده از آن استفاده كند
و در همـين آيـه    ،علم غيب نداشته است 188بسياري از قرآن مثل اعراف / 

حال چـرا علـي    ،م غيب داشتم حتما از آن استفاده مي كردمآمده كه اگر عل
گام خطا توسط وحي در هن پيامبران و ؟!علم غيب داشته ولي استفاده نكرده

(خاتميت) بـاز بـه امامـان     حال چطور پس از ختم وحي ،مطلع مي شده اند
و تازه علم غيبي كه از آن استفاده نشود و به كار حكومـت   ؟!وحي مي شود

اگر به قول شما حضرت علي از علم غيب  ؟!يايد چه فايده اي داردو مردم ن
خود استفاده نكرده و در نتيجه باعث خيانتكار شدن واليان و سست شدن و 

شـما   ؟!پس فرق او با عمر و ابوبكر چيست ،انحراف حكومت اسالمي شده
صـالحيت حكومـت را    :آنها را نيز فاقد علم غيب مي دانيـد و مـي گوئيـد   

پـس هيـاهوي شـما بـراي دادن      ،اند و باعث انحراف اسالم شده اندنداشته 
 نوار يـا سـي دي مـي باشـد تـا      ،و مگر علم غيب ؟!خالفت به علي چيست

  .و آن را به كار گيرد ؟!!ن رجوع كندبخواهد به آ
خود را مصون از خطا نمي دانم مگر  :فرموده حضرت علي :يا مي گويند

عصمت  داراي را حفظ مي كرده چون اوو خدا او  ،آنكه خدا مرا حفظ كند
و خدا هر كس را  ،اين در مورد همه استدر جواب مي گوئيم:  ،بوده است

و اگر حضـرت علـي داراي عصـمت     ،حفظ كند از خطا مصون خواهد ماند
ديگر گفتن اين جمله بـي معنـا    ،بود و هرگز به هيچ عنوان خطايي نمي كرد
مصون از خطـا نمـي دانـم مگـر     بود كه به من مشورت دهيد چون خود را 
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ن است خطا بكند و اين را كسي مي گويد كه ممك ،اينكه خدا مرا حفظ كند
  .و مشورت بخواهد

حجتي  ص پس از محمد« :نيز فرموده 90در خطبه  �حضرت علي
  .و نگفته كه من خودم حجت الهي هستم »نيست

شيخ  و ،چنين ادعايي نداشته �پس در مورد عصمت هم حضرت علي
و در مورد او غلو نمي  ،ابن تيميه نيز در مورد او چنين نظري نداشته سالماال

گاهي مردم فكر مي كنند غلو تنها دادن مقام خـدايي بـه امامـان     ،كرده است
و  ،ما هرگز غلو نكرده ايم :مي گويند ،غلو نكنيد :بدانها بگويي اگر و .است

و درست همـان   ،داريمخدا را جدا از امامان به عنوان پروردگار جهان قبول 
 مومنوندر سوره  ،قبول داشته اند هم خدايي را قبول دارند كه مشركين مكه

آمده  87و زخرف/ 38و زمر/ 25و لقمان/ 61/63و عنكبوت/ 38/85/87/89/
كه وقتي در مورد آفريدگار جهان و خداوند از آنها سوال مي شده مشـركين  

 ولي چـون قائـل بـه واسـطه     ،گار جهان استدهمانا خدا آفري :مي گفته اند
 28و احقـاف/  18نس/و يـو  3زمـر/  براي خداوند بوده اند كه در سوره هاي

  .مشرك خوانده شدند آمده است بنابراين
شيعيان بايد بدانند كه غلو تنها بـه معنـي علـي را جـاي خـدا گذاشـتن       

بلكه بزرگتـرين درجـه از شـرك و كفـر      ،و اين كه ديگر غلو نيست ،نيست
يعني اينكه صفتي را كه در پيامبر و يا امام نبوده براي او قائـل   و غلو ،است

بي كه بـراي  باشي مثل همين عصمت يا علم غيب يا معجزات عجيب و غري
يا تعريف و تمجيدهايي كه در مورد آنهـا شـده كـه     ،امامان ثبت شده است
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و آسـمان بـه   اگر ما نبوديم خداوند عبادت نمي شد و باران نمي باريد  مثالً
بندگان قطع مي شد و آبهاي شيرين واليت ما را قبول زمين مي افتاد و رزق 

و يـا مـي    !!!ندبراي همين شور شد و كردند ولي آبهاي شور قبول نكرده اند
 � را دور حـرم امـام حسـين    يگوشـت گوسـفند   :شنوي كه مي گوينـد 

؟ چون ديگر چرا ،چرخانده اند و بعد ديگر آن گوشت پخته نمي شده است
 !!بخاطر اينكه دور قبر امام حسين چرخيده اسـت  !!تش حرام شده استبه آ

قبـر   چـون هـر روز   ،پس آتش جهنم هم در آن جهان بر ما حرام مي شـود 
يا اينكه هر كس قطره اي اشك در عزاي حسين  !!!مي كنيم طواف حسين را

يا وقتي كه امامي بـه   !!ريخت در آن جهان امام حسين شفاعت او را مي كند
و صـدها   !!مي آيد به سجده مي رود و فالن سـوره را هـم مـي خوانـد     دنيا

  .غاليان است ةساخته و پرداخت خرافات ديگر كه همگي
  

  مسئله خالفت و امامت

هرگـز   ،از جانب خداونـد  ص پيامبر در مورد دستور جانشيني بالفصل
چنين چيزي در آن  هم كه يو احاديث ،چنين ادعايي نكرده �حضرت علي

و شيخ االسالم ابن تيميه نيـز در منهـاج السـنه مـوارد      ،ي هستندجعل ،است
در غدير خـم   ص اگر رسول خدا :به طور مثال گفته ؛بسياري را ذكر كرده

و  .علي خليفتي بعد وفـاتي  :مي گفت قصد تعيين خليفه داشت بايد صريحاً
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 ،بـه عـالوه   .1اين امر عظيم را آشكارا بيان مي كرد و حال آنكه نكرده اسـت 
علي را در مراسم حجه الوداع كه خطبه خوانـد و تبليـغ را    زم بود خالفتال

 18بيان مي كرد در حاليكه در آن مراسم نفرمود و در روز تمام نموده درآن 
 .ذي الحجه كه كلماتي در دوستي علي بيان نمود اكثر مردم حضور نداشـتند 

كـه بـراي    اگر عمر در هنگام رحلت مي دانسـت  :و در جايي ديگر نيز گفته
علي به واسطه نصي يا به اولويتي حقي در خالفت است هر آئينـه او را بـه   

و عادتا چنين نيست كه  ،خاطر توبه و طلب رضاي خداوند مقدم مي داشت
كه نه نفع دنيـا   كاري ،مرد وقت لقاء اهللا كاري كند كه موجب عقاب او شود

اگر علـي نبـود عمـر    به گمان شما  :به اضافه ما مي گوييم .دارد و نه آخرت
كسي كه در كمال اقتدار خـود اقـرار بـه فضـل علـي كـرده        ،هالك مي شد

 :و در جـايي ديگـر نيـز گفتـه     ؟!چگونه در حال ممات با او دشمني مي كند
مختصر اينكه اهل سنت خالفت علي را حق مي دانند و او را امام راشد مي 

زيرا اعتبار بـه اهـل   شمرند و اگرچه بسياري از مسلمين با او بيعت نكردند 

                                                 

فقط با قرينه آن و در جمله مشخص  ،معناي كلمه مولي كه در حديث غديرخم مي باشد -1

ر قرآن نيز و اما د ،آورده كه دوستي مي باشد صو قرينه اش را پيامبر ،مي شود

 ،5حزاب/األ ،286/ة هاي البقر در سوره ،آشكارترين معناي آن همان دوستي است

 ،150آل عمران/ ،51/بةالتو ،40نفال/األ ،11محمد/ ،13/78الحج/ ،4التحريم/

 .آن موالي به معني دوست آمده است كه مولي و جمع 41الدخان/
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اهل حل و عقد مهاجرين و انصاري بودنـد   ،حل و عقد است و در زمان او
   .كه با او بيعت نمودند

حضـرت   ؛را در مورد خالفت مـي بينـيم   �حال سخنان حضرت علي
همان كسـاني بـا مـن بيعـت     « :به معاويه فرموده 6علي در نهج البالغه نامه 

پـس آنكـه    ،با همان شرايط بيعت كردند كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان
و آنكه غايب  ،در بيعت حضور داشته نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب كند

مهاجرين  همانا شوراي مسلمين از آنِ .بوده نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد
در مقابل اين نامه علماي شيعه دوبـاره دسـت بـه تاويـل و      .»و انصار است

با زبان خود  در اين نامه حضرت علي :ند و مي گويندبازي با كلمات مي زن
چون معاويه امامت او از جانب خدا را  !معاويه با او صحبت مي كرده است

پـس امـام هـم بـه شـوراي       ،و شوراي مسلمين را قبول داشته ،قبول نداشته
  .مهاجرين و انصار اشاره كرده است

شـيعه اسـت آنهـا     دانيم چرا هر چه در احاديث و تاريخ بـه نفـع   ما نمي
ولي هرچه به ضرر آنهاست فوري شروع مي كننـد   ،فوري آن را مي پذيرند

آيا به راستي اصول دين خدا نيـازي   ،به تاويل و تغيير دادن معنا و مفهوم آن
در مسائلي كه شيعيان مطرح مي كنند حق دارند  و اگر واقعاً ،به تاويل دارند

  ؟! الزم استپس چرا اينقدر در اثبات آنها توضيحات 
هزاران سفسطه به كار مي بندند تا معناي خالفـت  در حديث غدير خم  

چرا در اصول ديگر مثل توحيد و معـاد و نبـوت    ،را از كلمه مولي در آورند
  ؟ قبول دارند و همه آنها را ،چنين چيزهايي نيست
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و بـراي   ،اين امر براي امتحان امـت اسـالمي بـوده    :شيعه خواهد گفت 
  امت را به طور صريح بيان نكرده!!!!مند اهمين خداو

آيا خداوند در مورد آخرين كتاب و آخرين فرسـتاده چنـين كـاري مـي     
آن دنيا بهانه اي نداشته  يا اينكه حجت را بر بندگان تمام مي كند تا در ؟كند

  باشند؟
و  ،به معاويه نيز همين قضيه صدق مـي كنـد   � در نامه حضرت علي 
در صورتيكه در نامـه   ،را به ميل خود تغيير مي دهند شيعه معناي آن يعلما

انتخـاب خليفـه را بـه دسـت شـوراي       �به طور صـريح حضـرت علـي   
مـن طبـق آيـه     :و اگر حق با شيعه بود مي فرمود ،مهاجرين و انصار دانسته

و  ،غدير خم خليفه شـده ام  در صقرآن و از جانب خداوند و رسول اكرم
بـا زبـان ابوجهـل و     صو چرا پيامبر ،ندصد هزار نفر هم با من بيعت كرد

 من از جانب خدا براي :و به طور صريح گفت ؟صحبت نكرد ابولهب با آنها
امامت از سوي خدا بوده نبايد  اگر واقعاً ،و نابودي بتها آمده ام هدايت مردم

تـر و   شرايط بسيار سخت صتازه در زمان پيامبر ،در تبليغ آن كوتاهي كرد
 ،حضرت علي كه خود خليفه بوده است تر بوده تا در زمانتعداد ياران او كم

گيريم كه در اين نامه حضـرت علـي بـا زبـان خـود       ،و از همه اينها گذشته
همين سـخنان را در مدينـه نيـز     صاما حضرت علي ،معاويه صحبت كرده

آيا آنجا هم داشـته در پـرده سـخن مـي      ،خطاب به تمامي مردم گفته است
در مـورد ويژگيهـاي رهبـر اسـالمي      173غه در خطبه در نهج البال ،؟!!گفته

اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامي مردم باشد هرگز راهي براي « :فرموده
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بلكه آگاهان داراي صالحيت و راي و اهل  ،تحقق آن وجود نخواهد داشت
حل و عقد رهبر و خليفه را انتخاب مي كنند كه عمل آنها نسبت بـه ديگـر   

آنگاه نه حاضران بيعت كننده حق تجديد نظر دارنـد و   ،مسلمانان نافذ است
  .»نه آنان كه در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابي ديگر خواهند داشت

مي بينيد كه همان سخناني كه در اينجا مي باشند خطاب به معاويـه نيـز   
بـه مـردم حقيقـت را گفتـه اسـت       �و حضرت علـي  آمده بود 6در نامه 

پس بايد امام و « :در مورد شرايط رهبري فرموده 154همانطور كه در خطبه 
راهنماي مردم به مردم راست بگويد و راه خرد پيمايد و از فرزندان آخـرت  

ولي شيعه مي گويد امام تقيـه   »باشد كه از آنجا آمده و بدانجا خواهد رفت
  ...كرده و يا به زبان مردم سخن گفته و

گذاريد و ديگـري را بـه   مرا وا« :فرموده 92در خطبه  � حضرت علي
باشـم بهتـر اسـت تـا خليفـه و      من وزير و مشاور « :و فرموده .»دست آريد

در اينجا باز عالم شيعي  .»)وده امب يعني تا كنون مشاور و وزير خلفاحاكم (
منظور حضرت علي از اينكه مرا رها كنيد اين بوده كه شما تـوان   :مي گويد

به كفـار و مشـركين    ص چرا پيامبر :در جواب مي گوئيم ؛عدل مرا نداريد
  ؟!!!  مكه اين جمالت را نگفت

شما تحمـل   :هم بايد به اهالي مكه مي گفته ص پيامبر طبق اين عقيده 
و توان از بين بردن بتهايي كه اجداد شما مي  ،قوانين سخت اسالم را نداريد

 يـا  ،و تحمل خواندن نمـاز در پـنج وقـت را نداريـد     ،پرستيده اند را نداريد
مگـر   ؛تحمل يك ماه روزه داري يـا دادن زكـات و يـا بقيـه قـوانين اسـالم      
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در  صكارهـايي كـه پيـامبر    ،؟!!مي خواسته چكار بكنـد  �حضرت علي
انجـام داد بسـيار   تعصب مـردم  همان ابتداي بعثت با آن فرهنگ جاهليت و 

 :واجب بوده نمي فرمود �خالفت حضرت علي و اگر واقعاً ،تر بود سخت
بلكه خود در اجراي آن تالش مي  ،يد و ديگري را به دست آوريدمرا رها كن

شما مردم بـراي بيعـت بـه سـوي مـن روي      « :فرموده 137در خطبه  ؛نمود
هاي خـود مـي شـتابند و     ادران تازه زاييده كه به طرف بچهآورديد همانند م

من دستان خويش فرو بستم اما شما به  ،پياپي فرياد مي كشيديد بيعت بيعت
سـرباز زدم و شـما دسـتم را    من از دست دراز كردن  ،آن را گشوديد اصرار

  .»كشيديد
حضـرت   اگر دستوري از جانب خدا بوده و خالفت واجـب بـوده چـرا   

  ؟عت نكرده و از آن سرباز زده استفوري بي �علي
دسـت مـرا بـراي بيعـت مـي      « :فرموده 229در خطبه  �حضرت علي

مـن آن را  خود مي كشـيديد و   شما آن را به سوي ،گشوديد و من مي بستم
  .»حجتي نيست صپس از محمد« :فرموده 90و در خطبه  .»مي گرفتم

كـه   :از خالفت بيزاري مي جسته و مـي فرمـوده   دائماً �حضرت علي
) و 3(خطبـه   شدبراي من كم ارزش تر مي با از آب بيني بزغاله ايخالفت 

  .يا از لنگه كفشي براي من كم ارزش تر است
در  �مري الهي و از سوي خداوند مي بود حضرت علياگر خالفت ا

نيز هيچگاه در  صهمانطور كه پيامبر ،مورد آن چنين سخناني نمي گفت
  .مورد نبوت خويش چنين سخناني نگفت



  43  )رضي اهللا عنه( با علي (رحمه اهللا) انطباق عقايد ابن تيميه
 

 

در مـورد مـاجراي    �حضرت علـي نهج البالغه آمده كه  67در خطبه 
د كـه  و پاسـخ شـني   ؟سقيفه از يارانش پرسيد كه انصار در سقيفه چه گفتنـد 

پـس   ،زمامداري از ما و رهبري از شما مهاجرين انتخاب گردد :انصار گفتند
چرا با آنها بـه ايـن سـخن رسـول خـدا اسـتدالل        :فرمود �حضرت علي

با نيكان آنها بـه نيكـي    :نكرديد كه آن حضرت درباره انصار سفارش فرمود
ايـن   چگونـه  :كـه يـارانش پرسـيدند    رفتار كنيد و از بدكاران آنها درگذريد

 �كـه حضـرت علـي    ؟سخن آنها را از زمامداري و خالفت دور مي كرد
اگر زمامداري و حكومت در آنان بود سفارش كـردن در مـورد آنهـا     :فرمود

  .معنايي نداشت
اگـر   :مـي گـوئيم   � حال ما در اينجا طبق گفته خـود حضـرت علـي   

پـس چـرا اينقـدر     ،بوده اسـت  صخالفت فقط منحصر به اهل بيت پيامبر
ه اين (شيعه نيز دائم ب ؟ارش مي كرده استدر مورد اهل بيت سف صمبرپيا

سفارشات اشاره دارد) اگر خالفت در بين اهل بيت مي بود سـفارش مكـرر   
ممكن بود مردم در غدير خـم   ،و به طور مثال ؛در مورد آنها معنايي نداشت

 مـي  يا جاهايي كه شيعه معتقد است علي به عنوان خليفه بالفصـل معرفـي  
ست سفارش ما را به علي بكنـي  يتو مي با :بگويند ص ده است به پيامبرش

ر ما خواهـد شـد   چون او پس از تو خليفه و حاكم ب ،نه سفارش او را به ما
نتيجه مي گيريم كه دستوري از سوي  �پس طبق اين سخن حضرت علي

و شـما نيـز    ،بر مبناي خالفت در اهل بيت نبوده است صخداوند يا پيامبر
  .را قبول نكنيد صوانيد سخن حضرت علينمي ت
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به خدا سـوگند مـن بـه    « :در جواب طلحه و زبير فرموده 205در خطبه 
و ايـن   ،خالفت رغبتي نداشته و به واليت بر شما عالقه اي نشان نمي دادم
  .»شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد و آن را بر من تحميل كرديد

يا خود  ؟ي تحميل كرده بودرا بر و ص آيا كسي نبوت حضرت محمد
در  � پس چرا حضرت علـي  ،؟از جانب خدا مامور بدان بود ص پيامبر

و شما آنرا بر  ،عالقه اي بدان نداشتم :فرمودهاين جا نسبت به خالفت الهي 
پس نتيجه مي گيـريم كـه دسـتوري از جانـب خداونـد       ؟من تحميل كرديد

د كـه در گـرفتن آن   و گرنه اولين مقصر خود حضرت علي مـي شـو   ،نبوده
و شما مطمئن باشيد اگـر دسـتوري از جانـب خداونـد بـود       ،كوتاهي كرده
و همينطـور   ،اجـازه نمـي داد احـدي آنـرا پايمـال كنـد       � حضرت علي

و به كسي اجازه نافرماني  ،آن دستور را انجام مي دادند ص اصحاب پيامبر
  .در امر الهي را نمي دادند

 a0`« :فرموده � هل حضرت صادقالجكافي كتاب العقل و 1در جلد
���� "
���� /�� ��,* `b��0 � "
���� P) c#5H2��� H��T� �� P)«  و انبياء و

آمـده كـه    165نسـاء/ و در سوره  ؛عقل را فقط حجت دانسته نه كسي ديگر
(يـا بـالعكس مـردم نيـز حجتـي بـر       ، س از پيامبران حجتي بر مردم نيستپ

   .بندگان و خدا) يا ،بين خدا و بندگان حجت ،خداوند نخواهند داشت
حجـت خـدا بـا    «نهج البالغه فرمـوده:   90در خطبه  � حضرت علي
 XB`a( تمام شد ص پيغمبر ما محمدD? 
�#��) Cd(«.  
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دست مـرا بـراي بيعـت مـي     « :فرموده 229در خطبه  � حضرت علي
مـي  شما آنرا به سوي خود مي كشيديد و من آنرا  ،گشوديد و من مي بستم

سپس چونان شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم مي آورنـد بـر    ،گرفتم
من هجوم آورديد تا آن كه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتـاد و افـراد   

  .»ناتوان پايمال گرديدند
همانا بيعت بـراي امـام   « :به معاويه فرموده 7در نامه  � حضرت علي

و كسي اختيـار   ،سر نخواهد بودو تجديد نظر در آن مي ،يك بار بيش نيست
ـ  ،از سرگرفتن آن را ندارد زن و  هآن كس كه از بيعت عمومي سرباز زند طعن

و آن كس كه نسـبت بـه آن دو دل باشـد منـافق      ،جو خوانده مي شود عيب
  .»است

پس طبق اين نامه بيعتي براي خالفت بالفصل علي از جانب خداوند در 
  .غدير خم نبوده است

�5
����� « :پيش از آنكه با وي بيعت شـود فرمـوده   � و حضرت علي
� eDBS� �
��O� �
\B1« مهلـت دهيـد تـا مـردم جمـع شـوند و بـا         :يعني

'�c -« :) و همچنين فرموده 433ص 4(تاريخ طبري ج يكديگر مشورت كنند
 H�� �
���  
#f�����1
�1 O« پيش از بيعت كردن اختيار با مردم اسـت  :يعني 

چـاپ تبريـز و    ،272ص 8نوار جبحـاراأل (خـاب كننـد)   (تا چه كسـي را انت 
  ).88مستدرك نهج البالغه ص
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مشـورت   � رت عمربه حض 146و  134در خطبه  �و حضرت علي
ن حضرت عمر مي خواسته با لشكر مسلمين بـراي جنـگ   داده است كه درآ

و وقتي از حضرت علي نظر مـي خواهـد حضـرت     ،عليه روم و ايران برود
و آسـيبي ببينـي مسـلمانان     يهرگاه خود به جنگ رو« :علي به او مي گويد

. »آورنـد  ديگر پناهگاهي ندارند و پس از تـو كسـي نيسـت تـا بـدان روي     
  )134 (خطبه

يـان  ايران ميدان جنگ عليـه  و هنگامي كه حضرت عمر در مورد رفتن به
ـ  « :حضرت علي مانع او شـده و فرمـوده   ،نيز مي پرسد ر ماننـد  جايگـاه رهب

و  ،ها را متحد ساخته و به هم پيوند مـي دهـد   ست كه مهرهريسمان محكم ا
و سپس هرگـز جمـع آوري    ،ها پراكنده مي شوند بگسلد مهرهاگر اين رشته 

  .»نخواهند شد
و  ،و عمر هم خالفـت را غصـب كـرده    ،اگر علي با عمر دوستي نداشته

 پس چرا جلوي او را گرفته و از رفتن او به ميدان ،علي بايد خليفه مي شده
اگر واقعا خالفت الهي غصب شده بـود و غاصـب    ،؟جنگ جلوگيري كرده

پس بايد علي مي گذاشـت تـا    ،آن هم از نظر شيعه جزء بدترين انسانهاست
و يا حداقل سكوت مي كرد  ،عمر به ميدان جنگ برود و در آنجا كشته شود

حضـرت علـي    :چـون ممكـن اسـت شـيعيان بگوينـد      ؛و مشورتي نمي داد
ولي اگـر سـكوت مـي     ،شورت داده و خيانت نمي كرده استجوانمردانه م

 و مگـر حضـرت علـي نفرمـوده كـه      ،مي آوردكرد نيز خالفت را به دست 
پـس   ؟مشورت دادن به ظالم مانند اين است كه در ظلم با او شريك باشـي 
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و اگـر شـما عمـر را     ؟چرا خود او مرتب به عمر مشـورت مـي داده اسـت   
او براي پيشرفت اسالم با علي مشورت مي دشمن اسالم مي دانيد پس چرا 

 ،و علي هم به قول شما براي نابود نشدن اسالم مشـورت داده اسـت   ؟كرده
  .اي كاش اسالم هميشه اين چنين دشمناني داشته باشد

حضرت علي با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده بود و اگر آنها غاصب 
امـام   :يعه خواهـد گفـت  حال شـ  ؛خالفت الهي بودند با آنان بيعت نمي كرد

حـق  « :فرموده بود � حضرت علي به ص ولي پيامبر ،!!!تقيه كرده است
 ،و از باطل بپرهيز اگرچه به نفع تو باشـد  ،را بگو هر چند به هالك تو باشد

و  .»رفتند تو به سمتي كه حق مي باشـد بـرو   و اگر تمام دنيا در يك سمت
در ايـن خطبـه    ،رد مـي شـود   نهج البالغه تقيه در بيعـت  8تازه طبق خطبه 

زبير مي پندارد با دست « :حضرت علي در مورد بيعت حضرت زبير فرموده
ولي مدعي انكار بيعـت   ،پس به بيعت با من اقرار كرده ،بيعت كرده نه با دل

بر او الزم است بر اين ادعا دليل روشني بياورد يـا بـه بيعـت     ،با قلب است
  .»گذشته بازگردد

عبـاس و ابوسـفيان بـه     ص ه پـس از وفـات پيـامبر   آمده ك 5در خطبه 
حضرت علي پيشنهاد خالفت دادند و مي خواستند با او بيعت كننـد كـه در   

اي گلـوگير   ه زمامداري چون آبي بـدمزه و لقمـه  اينگون« :جواب آنان فرمود
كـه حضـرت علـي از نيـت      :و قبول نكرده كه شيعه خواهـد گفـت   »است

ته كه او براي ايجاد تفرقه و نابودي اسالم مي و مي دانس ،ابوسفيان آگاه بوده
شايد اين سخن درست باشد و آنهـا   :خواهيم گفت .خواسته با او بيعت كند
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نيتي ديگر داشته اند ولي اگر واقعا دستوري بدين مهمـي پيرامـون خالفـت    
و پـس از اينكـه خليفـه شـد بـه       ،آنرا قبول مي كرد � بود حضرت علي

 .رقه و نابودي اسالم را نمي دادابوسفيان اجازه ايجاد تف
در جـايي در مـورد    �الزم به تذكر است كه اگر هـم حضـرت علـي    

خالفت صحبتي كرده فقط منظور اين بوده است كه آن را حق خـويش مـي   
وگرنـه اگـر    ،نه اينكه منظورش خالفت الهي از جانب خداوند باشد ،دانسته

و اصال معني  ،اره مي كردبدان اش آيه يا دستوري از سوي خداوند بود حتماً
شوراي مسلمين نيز همين است كه عده اي براي انتخاب خليفه جمـع مـي   
شــوند و بــه طــور طبيعــي كســاني خــود را داراي صــالحيت بيشــتر بــراي 

شورايي كه همه جمع شـوند و همـه هـم يـك نظـر را       ،زمامداري مي دانند
مشورت يعني  ،اين كه ديگر مشورت نمي شود ،بدهند و همه هم تائيد كنند

مرتب به سخناني از حضرت و شيعه  ،آراء و نظرات مختلف را بررسي كنيم
در صورتيكه كه  ،اشاره دارد كه در آن خالفت را حق خود دانسته � علي

آن سخنان ربطي به خالفت از سوي خداوند ندارنـد مثـل خطبـه شقشـقيه     
ه آن را و بـر فـرض اينكـ    ،) كه البته راوي آن از خوارج مـي باشـد  3(خطبه

ز سوي خداوند كه واجب بـوده  درست بدانيم در هيچ جاي آن به خالفت ا
و تنها مي توان گفت كه خطبه از نظر سياسي خلفا را مـورد   ،اي ندارد اشاره

خالفـت را حـق خـود دانسـته      �و يا حضرت علـي  ،نقد قرار داده است
در  كـه  172 مثل خطبه ؛نه چيزهايي ديگر كه مورد نظر شيعيان است ،است

نسـبت بـه    ،اي فرزنـد ابوطالـب   :روز شورا شخصي به حضرت علي فرمود
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به خدا سـوگند شـما بـا     :خالفت حريص مي باشي كه حضرت علي فرمود
تـر و   تر مـي باشـيد امـا مـن شايسـته      كه از پيامبر اسالم دورتريد حريصاين

ه همانا من تنها حق خود را مطالبه مي كنم كـ  ،نزديكتر به پيامبر اسالم هستم
  .و دست رد بر سينه ام زديد ،شما بين من و آن حائل شديد

�4�� �« :فرموده � و حضرت علي O- ,Og-� ]h�� �� ,�
��� 
i� %7K��
K�� �� <- Za X#5 aj k#�%;« اي مردم انبوه و هوشيار اين كار شما :يعني 

 (زمامداري) حق هيچكس نيست مگـر كسـي كـه شـما او را امـارت دهيـد      
  ) 367ص  8نوار جو بحاراأل 435ص  4ج(تاريخ طبري 

بعـد از مـن    :مي گويد به بني اسرائيل آمده كه عيسي 6در سوره الصف/
سال بعـد   600كه ي چطور نام پيامبر ،پيامبري مي آيد كه نامش احمد است

را  بالفصـل آخـرين پيـامبر    ولي نام جانشـين  ،مي آيد را خداوند بيان نموده
  .1بيان نكرده است

  
  

                                                 

آمدن نام  :رآن علماي شيعه مي گوينددر مورد نبودن نام امام زمان و همينطور علي در ق -1

 ،گذشتگان چون ذوالقرنين در قرآن قابل قياس با افرادي كه در آينده مي آيند نيست

چون نسبت به آيندگان حسد و كينه و دشمني ايجاد خواهد شد ولي اين امر نسبت به 

نام  �پس چطور در اين آيه توسط عيسي :در جواب مي گوئيم .گذشتگان نمي باشد

 بعد و در آينده مي آمده بيان شده است . سال 600كه  صامبرپي
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  آن و سنتدر مورد قر

شـيخ   ،تمامي علماي آگاه دنياي اسالم ص در مورد قرآن و سنت پيامبر
اسالم نسـبت بـه   ترين دانشمندان  بن تيميه را از مشهورترين و عالماالسالم ا

بگـذريم از   ،و ايـن امـر را قبـول دارنـد     ،مي داننـد  صقرآن و سنت پيامبر
كـس بـدون    ولي هر ،در ايران كه او را قبول ندارند اي ناآگاه و مغرض عده

بـه   ،تعصب تحقيق و مطالعه كند به دانشمند بودن ابن تيميه اعتراف مي كند
و  ،1هر حال شيخ االسالم ابن تيميه از دانشمندان بزرگ اهل سنت مي باشـد 

و حتي  ،زحمات و رنجهاي فراوان كشيد ص در احياي سنت واقعي پيامبر
و  .رافيون مخالف بوده اسـت به خاطر اينكه با عقايد خ ،در زندان جان سپرد

بگوئيم كه او نيز دائم به پيروي از قرآن و  بايد �اما در مورد حضرت علي
و هيچ جايي خود را به عنوان اصـلي   ،سفارش داشته است صسنت پيامبر

حضـرت   بلكـه خـود   ،از اصول دين يا حتي فرعي از ديـن معرفـي نكـرده   
شـيخ االسـالم    ،ده استو مسلماني واقعي بو ،بوده تابع دين اسالم �علي

اهـل   :ابن تيميه نيز در منهاج السنه درجواب ابن مطهر حلي كـه گفتـه بـود   
  :اين طور پاسخ داده ،ندسنت بدعتها در دين خدا آورده ا

                                                 

عالمه محمد ناصرالدين آلباني در كتاب خود رائدالوافد نام بيش از هشتاد تن از علماي  -1

 معاصر با ابن تيميه را ذكر كرده كه به او لقب شيخ االسالم داده اند .
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كردند اهل سنت بدعتها در دين خدا داخل  :و اما اينكه مي گويي
 ،اوردهاي مانند شيعه در دين خدا نوآوري ني جوابش اين است كه هيچ فرقه

و  ،اي بدتر بوده ر اين كار از هر فرقهو كم و زياده نكرده است، و شيعه د
كر شود آنقدر در كتاب و سنت دست بردند و تحريف كرده اند كه اگر ذ

�ylt﴿ مثال در آيه ،مثنوي هفتاد من كاغذ گردد tΒ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# Èβ$u‹ É) tG ù= tƒ ∩⊇∪﴾  كه

�ßlã﴿و  ؛علي و فاطمه »لبحرينمرج ا« :در سوره رحمن آمده گفته اند øƒs† 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ àσ ä9÷σ 6=9$# Üχ% ỳ ö� yϑ ø9 $#uρ ∩⊄⊄∪﴾ يهحسن و حسين مي باشد. و در آ ﴿¨≅ä. uρ 

> óx« çµ≈ uΖ øŠ|Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7 •Β ∩⊇⊄∪﴾ ،سورة إسراء و در ؛� علي سورة يس 

οt�yf¤±9﴿ :60 آيه $# uρ sπtΡθãèù= yϑ ø9  67 ةآي ،بقره ةسورر بني اميه، و د :مي گويند ﴾#$

﴿...βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt�s) t/﴾  معني بقره عايشه  :مي گويند است، كه مربوط به يهود

.È⌡s9 |Mø÷﴿سوره زمر كه فرموده:  65و در آيه  ؛است u� õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå﴾ 

و صدها مانند اينها كه در  ؛يعني: لئن أشركت بين أبي بكر و عمر :مي گويند
  .اسير شيعه آمده استكتب و تف

  :شيخ االسالم ابن تيميه در جايي ديگر نيز گفته است
و از خـود   ،بـود  ص رسـول خـدا  تابع قرآن و سـنت   � حضرت علي

و پيـروي او بـه    ،داناتر اسـت  ص و او به سنت رسول خدا ،سنتي نداشت
 ص و او بـا رسـول خـدا    ،از همـه بهتـر اسـت    ص هدايت رسـول خـدا  
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حضـرت  خن شـيخ االسـالم ابـن تيميـه در مورد    اين سـ  .مخالفت نمي كند
مانند امثـال ابـن    �چون هيچگاه حضرت علي ،صحيح مي باشد �علي

در  مثالً ،مطهر حلي يا مجلسي و ديگر علماي شيعه قرآن را تفسير نمي كرد
پـس بازگردانـدن   « :فرموده 53نامه  نهج البالغه در 59مورد سوره نساء آيه 

يعنـي   ص و بازگرداندن به پيـامبر  ،ه قرآنچيزي به خدا يعني عمل كردن ب
  .»عمل كردن به سنت او

حقي كه شما بر گردن ما داريد عمل كردن به « :فرموده 169در خطبه 
  .»و قيام به حق و بر پاداشتن سنت اوست صكتاب خدا و سنت پيامبر

�� « :فرموده ص پيامبر �� �5 �X�� �� �k�# �� 
 �� � �� �4 
�' �K ���� �l �m � �a�� �� ��  n" (بخاري  .» �
  و مسلم)
آن نباشد مـردود   ين دين ما چيزي را زياد كند و جزءهر كس در ا :يعني

  .است
هيچ بـدعتي در ديـن ايجـاد    « :فرموده 145در خطبه  � حضرت علي

پس از بدعتها بپرهيزيد و با راه راست  ،نمي شود مگر آنكه سنتي ترك گردد
تي اسـت كـه سـالياني بـر آن     نيكوترين كارها سن ،و جاده آشكار حق باشيد

و بدترين كارها آنچه كه تازه پيدا شده  ،گذشته و درستي آن ثابت شده باشد
آن روشن نيست (مثل عزاداري و زنجير زني كه عاقبت به قمه زنـي   ةو آيند

و يا ستايش اولياء كه به خواندن آنان در دعا و ساختن گنبد طـال   ،ختم شده
ل خواندن نماز در سه وقت كه در پايان بـه  و يا مث ،روي قبورشان ختم شده
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و يا مثل غايب بودن امـام كـه بـه واليـت      ،نماز نخواندن جوانان ختم شده
و همينطور بدعتهاي ديگر كه خدا مي داند به كجا مي  ،مطلقه فقيه ختم شده

  .»خواهد ختم شود)

"n « :فرموده ص پيامبر �  �� �� �5 ,
�' �K ���� �X�# �� �� �k�# �� @M �D �� �H �D �� ��  (مسلم) .»��
هر كس در دين ما چيزي بياورد كه امر و سنت ما بر آن نيست آن « :يعني

  .»چيز مردود است
براي تو كافي است كه راه « :فرموده 160در خطبه  � حضرت علي

خوبي بـراي تـو   و رسم زندگي پيامبراسالم را اطاعت نمايي تا راهنماي 
  .»هاي آن باشد ها و زشتي هاي دنيا و رسوايي بدر شناخت بديها و عي

 ص به غير رسول خدا« :امام مالك كه از امامان اهل سنت است گفته
   .»ا مي توان پذيرفت يا كنار گذاشتسخن و راي هر كس ر

ولي به نظر ما شيعه راي هر آخوند و مداحي را بهتر مي پذيرد تا سـخن  
 ،و مالك پذيرفتن سخن شخصي قرآن و سنت و عقل نيست ،را ص رپيامب

فـالن   :مي گوينـد  و ،بلكه به ميزان شهرت آن مرجع تقليد يا روحاني است
 ،صحيح اسـت  و هرچه گفت كامالً ،عالم يا سيد داراي كرامات زيادي است

و  ،اگر صالح ديد همه ما خودكشي كنيم ما نيز خودكشي خواهيم كـرد  مثالً
مـي پرسـند بلكـه فقـط     دليل مسائل ديني را كه روحانيون مي گويند ن اصالً

  .اطاعت مي كنند



  )رضي اهللا عنه( با علي (رحمه اهللا) انطباق عقايد ابن تيميه        54
 

 

هرگـاه حـديثي را   « :امام شافعي نيز خطاب به شـاگردانش گفتـه اسـت   
مرا بـه ديـوار و كنـاري     (و آن با راي من مخالف بود) راي صحيح دانستيد

وقتـي حـديث صـحيحي بـود     « :و در جايي ديگر گفتـه اسـت   .»پرت كنيد
  .»هب من همان حديث استمذ

دليل صحيح (از قرآن و  از كساني كه« :امام احمد بن حنبل نيز گفته
سنت) را مي دانند و راي و نظر سفيان را به جاي آن مي پذيرند تعجب مي 

=āω (#θè﴿ :زيرا خداوند مي فرمايد ،كنم yèøgrB u!$tã ßŠ ÉΑθß™§�9 $# öΝ à6oΨ÷� t/ Ï!% tæß‰ x. 

Ν ä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 4 ô‰ s% ãΝn= ÷ètƒ ª! $# šÏ% ©!$# šχθè= ‾= |¡tFtƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ #]Œ# uθÏ9 4 Í‘ x‹ósuŠù= sù 

tÏ% ©!$# tβθà3 Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκz:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∉⊂∪﴾ 

 و نداي در ميان خود مانند دعوت پيامبر را و ندا كردن دعوت«. )63(نور / 
ما از بعضى ديگر قرار ندهيد، خدا كسانى از شما را كه براى بعضى از ش

اعتنايى به دعوت پيامبر] با پنهان شدن پشت سر ديگران آهسته از نزد او  [بى
كنند،  شناسد. پس بايد كسانى كه از فرمانش سرپيچى مى روند مى بيرون مى

] به  برحذر باشند از اينكه باليى [در دنيا] يا عذابى دردناك [در آخرت
  .»ايشان رسد

اصـل عبـادت بـه معنـي عمـل      « :شيخ محمد بن عبدالوهاب نيـز گفتـه  
نواع أفي  لةرسا(. »خالصانه براي خداوند و تبعيت صادقانه از رسول اوست

پس البد دشمني شما شيعيان بـا   .)1/35 نيةالسالدرر  ،نواع الشركأالتوحيد و
و اگـر او هـم    ،سـت او از سنت رسول خدا كردن به خاطر پيروي ابن تيميه
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و مثل شما قبر پرسـت بـود و دائـم     ،انواع بدعتها و خرافات را قبول داشت
  .غيرخدا را صدا مي زد آنگاه از نظر شما مورد تاييد بود

پس به پيامبر پاكيزه و پاكـت  « :فرموده 160 خطبه در � حضرت علي
و اقتدا كن كه راه و رسم او الگـويي اسـت بـراي الگوطلبـان و مايـه فخـر       

 ةتـرين بنـد   و محبـوب  ،بزرگي است براي كسي كه خواهان بزرگواري باشد
خدا نزد خدا كسي است كه از پيامبرش پيروي كند و گام بر جايگاه قدم او 

  .»نهند
پس پيروي كننده بايد از پيامبر پيروي كنـد و  « :فرمودهخطبه  همان درو 

نه از هالكـت ايمـن   گر و ،رداو رود و قدم بر جاي قدم او بگذا به دنبال راه
  .ولي شيعيان دوست دارند قدم بر جاي قدم غاليان بگذارند)( »نمي باشد

هـايي اسـت كـه تـو را بـه       در زندگاني پيامبر براي تو نشانه« :و فرموده
  .»هاي دنيا راهنمايي كند زشتي و عيب

خوشا به حال آنكس كه خود را كوچـك مـي   « :فرموده 123در حكمت 
و جانش پاك و اخالقش نيكوست كه  ،و پاكيزه استشمارد و كسب و كار ا

بخشـش مـي كنـد و زبـان را از      مازاد بـر مصـرف زنـدگي را در راه خـدا    
او  ص و سنت پيامبر ،و آزار او به مردم نمي رسد ،گويي باز مي دارد زياده

(اين سـخنان را بعضـي از    »بدعتي در دين خدا نمي گذارد ،را كفايت كرده
  اند) پيامبر نيز نقل كرده
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*βÎ﴿ :59در مورد سوره نساء/125در خطبه  sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n< Î) 
«! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ﴾  » اگر در چيزي خصومت كرديد آن را به خدا و رسول

بازگرداندن آن به خدا اين است كه كتاب او را به « :فرموده »بازگردانيد
انتخاب  ااين است كه سنت او ر و بازگرداندن به پيامبر ،داوري بپذيريم

  .»كنيم
پس بازگرداندن چيزي به خـدا  « :نيز در مورد اين آيه فرموده 53در نامه 

و بازگرداندن به پيامبر يعني عمل كردن به سـنت   ،يعني عمل كردن به قرآن
چـون   ،شيخ محمد بن عبدالوهاب نيز همين نظر را داشـته اسـت   و اما .»او

مام احمد و شاگردان و يـارانش بـا هـم اخـتالف     هر گاه راي ا« :گفته است
نه راي اصـحاب   ،داشتند ما قرآن و سنت را معيار آن اختالف قرار مي دهيم

و در مجموع هرگاه اختالفـي را ديديـد قـرآن و سـنت را      را، و شاگردان او
  .)33- 3/32لفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؤ(م. »معيار آن قرار بدهيد

امـا وصـيت   « :خود قبل از شهادت فرمودهدر وصيت  �حضرت علي
و نسبت به  ،كه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد است من نسبت به خدا آن

اين دو ستون محكـم   ،پيامبر اين است كه سنت و شريعت او را ضايع نكنيد
  .»را بر پا داريد و اين دو چراغ را فروزان نگهداريد

ا خوارج طبق سنت پيامبر به ب« :به عبداهللا بن عباس فرموده 77در نامه و 
  .»بحث و گفتگو بپرداز
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اي بـه عبـداهللا بـن عبـداهللا صـنعاني       شيخ محمد بن عبدالوهاب در نامـه 
تبعيت در اعتقادات اقوال و افعال ايشـان   ،تبعيت از صاحب رسالت« :نوشته

  .»بر امت مسلمان واجب است
  .بوده است ص پس محمدبن عبدالوهاب نيز پيرو سنت پيامبر

است كه بسياري از ها در ميان شيعيان موارد زياد  مورد ترك سنتدر 

.. .خالفـت و قبـر پرسـتي و    ةمثل مسئل ،آنها را در صفحات قبل آورديم

   :ديگر را نيز در اينجا مي آوريم ةچند نمون

كه يكي از بدعتها در تشيع مي باشد  خواندن نمازها در سه وقت - 1
وقت نمازهاي پنجگانه را  �حضرت علي 52در نهج البالغه در نامه 

و  ،و زمان آنها را جدا از يكديگر و در پنج وقت يادآور شده است ،آورده
ند نجماعت نيز مي خواصورت اين نمازها را به  ه شيعيانجالب اينجاست ك

 خواندند كه نحديث در كتب شيعه مي باش نزديك به يكصد در صورتيكه
دن دو نماز با هم فقط براي و خوان ،نمازها را جدا و در پنج وقت آورده

نه براي همه و به  ،شخصي كه مشكلي دارد و معذور باشد جايز است
وقتي كه شما نيت نماز عصر را مي كنيد ولي در وسط  ،ت جماعتصور

و  ،و در اسالم اعمال به نيات است ،ظهر به نماز مي ايستيد خطا مي باشد
و  ص هل سنت با پيامبردر اين مورد ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب و ا
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ير مي باشند ولي شيعيان در مسيري و در يك مس ،موافق هستند � علي
  .1ديگرند

 ةحجـ  ن عليـاً أشـهد  أولي اهللا و ن علياًأشهد أ«جمله  :در مورد گفتن - 2

 يحضـر در كتـاب مـن ال   ،در اذان كه از بدعتهاي ديگر در شـيعه اسـت   »اهللا
اصلي شـيعيان پـس از قـرآن    چهار كتاب  شيخ صدوق كه جزء ةالفقيه نوشت

شيخ صدوق كساني را كه اين جمله را به اذان اضافه كردند لعـن   ،مي باشد
و بعـدها توسـط    ،نبـوده  � و بايد بدانيد كه تا زمان حضرت علـي  ،كرده

و  .ده اند بـه اذان اضـافه شـده اسـت    غاليان كه امامان نيز آنها را طرد مي كر
هل سنت ايراد مي گيرند كه چـرا  جالب است كه شيعيان در مراسم حج به ا

 ؟!!!!!اين جمله را در اذان خود نمي گويند

در مورد پرداخت خمس كه در اين مورد بايد بدانند خمس مربوط  - 3
و  ن.م از كفـار يـا دشـمنان نـه از مسـلمي     هـ  آن ،به غنائم جنگي بوده است

و امـا   ،در زمان حكومت خويش از كسي خمس نگرفت � حضرت علي
الم داراي اهميت فراوان است و در قرآن مرتب بدان اشـاره  زكات كه در اس

) آن وقت علماي شـيعه  اةو زك ةصالحتي در كنار نماز آورده شده (و  ،شده

                                                 

روايتي پيرامون اين مسئله مي  به طور مثال در كتاب وسائل الشيعه از ابراهيم كرخي -1

من جمع بين الصالتين «: فرمود ص باشد ويا از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا

هركس بين دو نماز را بدون عذر  :يعني ».بواب الكبائرأمن  تي باباًأ عذر فقد من غير

 جمع ببندد مرتكب گناهي از گناهان كبائر شده است.
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ولي نسبت  ،آن را منحصر به نه چيز كرده اند و نسبت بدان بي توجه هستند
مراقب مي باشند چون به هر حال يك پـنجم از مـال مـردم     به خمس كامالً

بايد پرداخت شود  سهم امام مي باشد و حتماً :و مي گويند ،نيست پول كمي
(البته نيسـت   و امام زمان هم كه هنوز ظهور نكرده ،وگرنه مالتان حرام است
ظهور امام زمان آن پولها را به ما فقها بدهيد  اپس ت ؛1كه بخواهد ظهور كند)

آنوقت بامزه  ،در نجف و قم به سر مي بريم و فعالً ،ما نايب او هستيم چون
  .است كه صبح تا شام به محمد بن عبدالوهاب و ابن تيميه ايراد مي گيرند

ابن تيميـه مثـل شـما ديـن را دكـان نكـرده بـود و تـالش و          :بايد گفت
ولي شما در دين اسالم  ،مجاهدت او خالصانه و فقط براي اسالم بوده است

بـه اسـم روحـاني    يكي به اسم مـداح و ديگـري    ،هزاران دكان باز كرده ايد
جيب مردم را خالي مي كننـد و   ،و ديگري به اسم روضه خوان ،خوش صدا

 .ديرده احتي در سياست نيز دين را نردبان ك
بر پاداشـتن نمـاز   « :فرموده 110در نهج البالغه خطبه  �حضرت علي

آيين ملت اسالم و پرداختن زكات تكليف واجب الهي و روزه مـاه رمضـان   

                                                 

ربوط به تولد امام زمان را بخواند تا دو عدد شاخ روي كافي است كسي فقط روايات م -1

و فالن سوره را  ،وقتي امام متولد شد به سجده رفت :سرش سبز شود كه در آن آمده

و به نبوت پيامبر و واليت امامان شهادت داد و ... كه رد  ،خواند و اسم امامان را گفت

 پاي غاليان در آن كامالً آشكار است .
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و حج و عمره نـابود كننـده فقـر و شستشـو      ،لهي استسپري برابر عذاب ا
  .»دهنده گناهان است

همانا پرداخت زكات و اقامه نماز عامل نزديـك  « :فرموده 199در خطبه 
پس آن  ،ر امامان)و(يعني اينها وسيله است نه قب شدن مسلمانان به خداست

نيـز   و .»كس كه زكات را با رضايت خاطر بپردازد كفاره گناهان او مي شود
آن كس كه زكات را از روي رغبت نپردازد و انتظار بهتر از آنچـه  « :فرموده

  .»را پرداخته داشته باشد به سنت پيامبر نادان است
ايمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با « :فرموده 146در حكمت 

  .»زكات دادن نگاهداريد و امواج بال را با دعا از خود برانيد
زني كه همـه از بـدعتهاي شـيعه     زني و قمه اداري و سينهدر مورد عز -4
كسي كه سر و روي خود را بزند و سينه چـاك  « :فرموده ص پيامبر ؛است

و  )1/99و مسـلم   2/82(بخاري. »كند و نداي جاهلي سر بدهد از ما نيست
ـ  »ةالسـن منهاج «بن تيميه نيز در كتاب شيخ االسالم ا دين احاديـث اشـاره   ب

آن مي از  سال روافض به خاطر كشته شدن كسي كه سالهاي« :كرده و گفته
در حاليكه اين مراسم د نخواني بر پا مي كن گذرد مجالس سوگواري و نوحه

حتي بالفاصله بعد از وفات اشخاص نيز مورد نهـي خـدا و رسـولش قـرار     
 ،صحيح مـي باشـد   و اين سخن شيخ االسالم ابن تيميه كامالً .»گرفته است

بـه هنگـام غسـل دادن     � حضرت علـي  235الغه خطبه چون در نهج الب
اگر به شكيبايي امر نمي كردي و از بي تابي نهـي نمـي   « :فرموده صپيامبر
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و ايـن درد جانكـاه    ،فرمودي آنقدر اشك مي ريختم تا اشكهايم تمام شـود 
  .»هميشه در من مي ماند

چه برسد  ،پس حتي پس از مرگ اشخاص نيز انجام اين امور حرام است
 ،اسالم را نيز خراب مي كند ةاين امور چهرو تازه  ،ه صدها سال پس از آنب

در آن جهان احتياجي به گريه و زاري شما در اين جهان  � و امام حسين
 كنيد نه اينكـه  و شما اگر راست مي گوييد اعمال خود را مثل حسين ،ندارد

ي اسـالم  امام حسين برا :جالب است كه شما مي گوييد ،گريه و زاري كنيد
ولي در ايام سوگواري حسـين   ،قيام كرد بوده شرابخوار كه و مبارزه با يزيد

 اي اشـك ريخـت   براي امام حسين قطرهد اگر فردي شرابخوار هم يمي گوي
  !!!گناهان او پاك مي شود

هـاي كـم    همـه از نشـانه   اين شيون و زاري و زدن بر روي بدن خويش 
عقيده داريد  چون اگر شما واقعاً ،تايماني نسبت به معاد و جهان آخرت اس

در آن دنيا داراي باالترين درجات است و در بهشت مي  � كه امام حسين
او ديگر به اين حركات شـما   ،مورد است پس شيون براي مرگ او بي ،باشد

دنـد بـا   زماني كه او كمك مي خواست شيعيان او اينكار را نكر ،نيازي ندارد
مراسم تعزيه امـام حسـين    ،ا قول كمك مي دادنده اينكه مرتب به او در نامه

عباس شـرابخوار از مسـيحيت وارد   همچون شاه  ان ظالم صفويهتوسط شاه
چون مسيحيان نيز مراسم به صليب كشيده شدن حضـرت   ،است شيعه شده

و شاه عباس ارادت خاصي به مسيحيان  ،عيسي را به نمايش مي گذاشته اند
بنام جلفا در كنار اصفهان را بدانها  وستاييداشته و حتي براي سكونت آنها ر
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و اهـل سـنت آنجـا را     ،ولي از آن طرف به هرات لشكركشي مي كرده ،داده
و بعد با طالهايي كه از آنجا غارت و چپاول كـرده   ،قتل عام مي كرده است

البد مي  ،به پيشنهاد علماي شيعه براي قبرامام رضا گنبد طال درست مي كند
در آن دنيا در سه جا به كمك او بيايد و او را بـه بهشـت    خواسته امام رضا

  !!!!ببرد
صحابه در مدينه بـه راه   چنين اعمالي نبوده كه مثالً ص در دوران پيامبر

بيفتند و سينه بزنند و يا مراسم تعزيه برپا كننـد و حتـي از شـيون و زاري و    
 ،خراشيدن روي خويش و زدن بر ران خويش در احاديث نهي شـده اسـت  

از رسـول   �مثل حديثي كه در كتاب كافي مي باشد كه امام جعفر صـادق 

« :كه فرمودنقل كرده  صخدا��� o��E5 /��� o�1 %��$.� pq  0�#�!.�
j r
�a-oK��«. هر مسلماني به هنگام مصيبت همين كـه بـا دسـت    « :يعني

كتـاب   ،(فروع من الكـافي  »شود خويش بر ران خود بكوبد اجرش نابود مي
 520ص 1الفقيـه ج ه يحضـر  مـن ال (اين حـديث در   )224ص  3ج الجنائز 

شـيعه مـي    شيخ صدوق نيز آمده است كه از كتـب اصـلي   ةنوشت )چاپ قم
انجـام عـزاداري    ،سالم ابن تيميه نيز اشاره داشتهمانطور كه شيخ اإل ؛باشد

و ايـن   ،حتي بالفاصله پس از مرگ اشخاص نيز در اسالم مردود بوده است
نيز همين سفارش را به خواهرش مـي   � امام حسين چون ،صحيح است

آورده كـه   حـديث آن را  خ مفيد نيز كه از علماي شيعه بوده استو شي ؛كند
مـن تـو را    ،اي خـواهر جـان  « :به خواهرش زينـب فرمـود   �امام حسين
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سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش كه چون كشته شدم گريبـان بـر   
 2(ارشـاد ج  »و در مرگ من واويـال مگـو   و چهره مخراش ،من چاك مكن

پس تمامي اين امور بعـدها وارد ديـن اسـالم شـده و      .چاپ تهران) 97ص
هـم   آن و تنها گريسـتن  و در پايان هم آتش جهنم ،بدعت و گمراهي است

ولي زدن بر بـدن حتـي بـر     ،باشد جايز است بدون اختياراي كه  فقط گريه
زنـي و زنجيرزنـي و همچنـين     مـه چه برسد به ق ،روي ران خود حرام است

هايي كه در آن مداح يا آخوندي باالي منبر با سخنان خود بـر   برپايي روضه
و  ،ا را به گريه و شيون وادار كندروي اراده ناخودآگاه مردم اثر بگذارد و آنه

 كـه  ببينيد ،البته عزاداري نكردن براي حسين دليل بر قبول نداشتن او نيست
 در كتـاب مجمـوع الفتـاوي    � ميـه در مـورد حسـين   شيخ االسالم ابن تي

و اما كسي كه حسين را به قتل رسـانيد  « :) چنين نوشته است488 -4/487(
يا كمك به كشتن او نمود يا به كشتن او رضايت داده لعنت خدا و مالئكه و 

و همينطـور نـام يكـي از پسـران شـيخ محمـدبن        ،تمام مردمـان بـر او بـاد   
  .خود او نيز ابوالحسين بوده) ة(كني. »ستعبدالوهاب حسين بوده ا

پس بر خالف دروغهاي عده اي كه ذهن مردم را خراب مـي كننـد ابـن    
حسين و اهل بيـت دشـمني نداشـته     با علي و و محمدبن عبدالوهاب تيميه

  مخالف بوده اند.بلكه با بدعتها و اعمال خرافي رافضيان  ،اند
از شما آغاز نشـده  مردن « :فرموده 357در حكمت  � حضرت عليو 

اين دوست شما به سفر مي رفـت اكنـون    ،و به شما نيز پايان نخواهد يافت
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پنداريد كه به يكي از سفرها رفته اگر او بازنگردد شما به سوي او خواهيـد  
  .»رفت

ما در احاديث خـود سـفارش بـه عـزا گـرفتن       :شيعه در پاسخ مي گويد
عزاداري متعلق به فرهنـگ مـا   و اينگونه  ،داريم ولي چگونگي آن بيان نشده

چـون   ،ولي بدعت نيـز نمـي باشـد    ،نيست ص مي باشد و در سنت پيامبر
 :در جواب مي گـوييم  ،ردبدعت به عملي گويند كه به نام اسالم صورت گي

اي باشد دليل بر صـحيح بـودن آن نيسـت و     فرهنگ جامعه هرچيز كه جزء
هليـت مبعـوث شـد و    نيز براي از بين بردن همين فرهنگهاي جا ص پيامبر

و تـازه ايـن مـوردي     ،بسياري از فرهنگهاي نادرست آن زمان را باطل كـرد 
است كه در خود شرع اسالم از آن نهي شده و احاديث فراوان در مورد نهي 

و در  ،پس نمي توان آن را انجـام داد  ،از شيون بسيار يا زدن خود مي باشند
چـون   ،دروغ است ،م نيستمورد بدعت كه مي گوييد اين امور به اسم اسال

هر كس در ايران تمامي اين مجالس و عزاداريها را به نام اسالم مـي دانـد و   
 و اصـالً  ،را داردانتظار ثواب بسيار و شفاعت امام حسـين   هابراي برپايي آن

را مـومن و   در ايران اسالم را به انجام اين مراسـم هـا مـي داننـد و فـردي     
و اگر شـما در گفتـه خـود     ،كارها را بكندكه هر سال اين  مخلص مي دانند

اي  :صادق هستيد پس چرا يكبار يكي از روحانيون باالي منبـر نمـي گويـد   
و در سـنت   ،خواني ها به اسـم اسـالم نيسـت    اين عزاداريها و روضه ،مردم
چـون اگـر    ،بلكه مـا خودمـان انجـام مـي دهـيم      ،هم نمي باشد صپيامبر
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ا بگويند سالها پيش دكان آنها تعطيل آخوندها مي خواستند چنين جمالتي ر
  .مي شد

����O ��� « :فرموده صپيامبر �L � �1 s�B ���� tH �7���� �̀�s��)�� ��� �� �<�- , �0«�� ��
� �� G:  
� �1
 ���� �+� �, � � �X! s�)�v �1 �� �� ��?  �+
��: » ��� �H �L�" s�� ��
�N�� �� ��� �� �̀� �� �2 �5 s�'
� �! �� ��� �� �� , �0

s�)��«  )تمامي امت « :يعني. )�باب اقتداء به سنت رسول اهللا ،بخاري صحيح
چـه كسـي    :گفتـه شـد   ،من به بهشت مي روند مگر كسي كه خود نخواهـد 

كسـي از مـن    هـر  :فرمـود  !است كه خود نمي خواهد به بهشت وارد شود؟
رود و هر كسي كه مـرا نافرمـاني نمايـد او كسـي      اطاعت كند به بهشت مي

  .»است كه خود نخواسته است
اگر خود نخواهيد به بهشت رويد كسي شما را با زور يا با شـفاعت   پس

  .به بهشت نخواهد برد
  

  در مورد ستايش اولياء

نيز حضرت علي با ابن تيميه در يـك   در مورد احترام و ستايش به اولياء
آمـده كـه در راه صـفين دهقانـان      37در نهج البالغه حكمت  ،جهت هستند

ن حضرت مـي  دند پياده شدند و پيشاپيش آرا دي شهر انبار تا حضرت علي
عـادتي اسـت كـه     :گفتنـد  ؟چرا چنين مي كنيـد  :دويدند كه حضرت فرمود

به خـدا سـوگند    :حضرت بدانها فرمود ،پادشاهان خود را احترام مي كرديم
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و شـما در دنيـا بـا آن خـود را بـه       ،كه اميران شما از اين كار سودي نبردند
و چـه   ،ار رنـج و زحمـت مـي گرديـد    زحمت مي افكنيد و در آخرت دچـ 

و چه سودمند است آسايشـي   ،زيانبار است رنجي كه عذاب در پي آن باشد
  .كه با آن امان از آتش جهنم باشد

ولي ،نيز با چنـين اعمـالي مخـالف بـوده     � مي بينيد كه حضرت علي
در ايران براي دست بوسي در صف نيز مي ايستند و دست رهبران و  ظاهراً

كسي كـه دسـت    :و به قول دكتر شريعتي ؛ود را بوس مي كنندروحانيون خ
  .كسي ديگر را بوس كند خود فرصت نمي كند كسي شود

را از انجـام   زنده بودند مـردم  � و حضرت علي ص زماني كه پيامبر
آن وقت آيا در جايي گفتـه انـد كـه وقتـي مـا       ،كردند چنين اعمالي منع مي

مـا بياييـد و بـه آن قبـور دسـت       ةت كرديم شما مردم بر سر قبور مـرد رحل
اين و اگر مسئله قبور تا اين اندازه مهم بود قبور  !يدو يا آنها را ببوس !بكشيد

  همه پيامبري كه در طول تاريخ آمدند مشخص بود.
مبادا هرگـز دچـار   « :به مالك اشتر فرموده 53در نامه  �حضرت علي

يش را دوسـت  خودپسندي گردي و به خوبيهاي خود اطمينان كنـي و سـتا  
داشته باشي كه اينها همه از بهترين فرصتهاي شيطان براي هجوم آوردن بـه  

  .»توست و كردار نيك نيكوكاران را نابود سازد
مـي  بر روي زمـين   ص همانا پيامبر« :فرموده 160و همچنين در خطبه 
خـود  ساده مي نشسـت و بـا دسـت     ةو چون برد ،نشست و غذا مي خورد
و بـر   ،با دست خود مي دوخت خود را ةزد و جام كفش خود را وصله مي
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پـرده   ،و ديگري را پشت سر خويش سوار مي كـرد  ،هنه مي نشستاالغ بر
اي بر در خانه او آويخته بود كه نقـش و تصـويرها در آن بـود بـه يكـي از      

چشمان من دور كن كه هرگاه نگـاهم  اين پرده را از برابر  :همسرانش فرمود
  .دنيا و زينت هاي آن مي افتم به آن مي افتد به ياد

مند هستند و چنان روي قبـور را   هاي دنيوي عالقه ولي شيعيان به زينت 
بلكـه   ،زينت مي كنند كه انسان از ديدن آن به ياد آخرت كه نمي افتد هـيچ 

از آويختن پـرده اي كـه داراي    ص وقتي پيامبر ،تازه مجذوب آن مي شود
مي كند ديگر حساب ايـن   ددارينقش مي باشد در زمان حيات خويش خو

هاي سنگين و طالكاري ها كه بر روي قبـور امـوات انجـام مـي      همه هزينه
آنهـا   ةو اگر هزين ،ها ندارندامواتي كه احتياجي بدين زينت .دهند روشن است

شـيعيان فكـر    ؛بودمي در راستاي دين اسالم و صرف كمك به فقرا مي شد 
دق در زير زمين درون قبر خوابيده و آنها در بقيع امام جعفرصا مي كنند مثالً

نمـي باشـد    را نگاه مي كند و از وضع قبر خـود كـه داراي زيـور و زينـت    
  ناراضي است!!!

آن كس كه كردارش او را « :مودهفر 389در حكمت  � حضرت علي
  .»جايي نرساند بزرگي خاندانش او را به پيش نخواهد راندبه 

ت اين است كه فالن كس سيد اسـت  ولي آنچه در ميان شيعه متداول اس
پس هر غلطي كه خواست مي تواند انجام دهد و بـه   ،و از اوالد پيامبر است

چون اگـر دل او را بشـكني فـوري     ،!!او چيزي نگوييد تا مبادا ناراحت شود
  !!!دچار عذاب مي شوي
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ايـن مـوارد همگـي     ،!!و يا فالني روحاني است و يكپارچه نـور اسـت   
و اصـل و   ،سازان براي رسيدن به اهدافشان مي باشـد دست مذهب  ةساخت

در اسالم همـه برابرنـد و ميـزان بزرگـي هـر       ،پايه اي در دين اسالم ندارند
قـول شـيخ االسـالم     به ،شخص به ميزان تقواي اوست نه نسب و خاندانش

ي كسـان  و از اهل سنت نيـز  ،يهوديان از اوالد پيامبران هستند ابن تيميه همه
  .را قبول نداريد ولي شما كه آنها سيد مي باشند

و حضـرت   � آمده كه از ذريه حضـرت ابـراهيم   26در سوره حديد/ 
  :گروهي فاسق هستند � نوح

﴿ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % [nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/Î) uρ $oΨ ù= yèy_ uρ ’ Îû $yϑ ÎγÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å6ø9 $#uρ ( 
Ν åκ÷] Ïϑ sù 7‰ tFôγ•Β ( ×��ÏW Ÿ2uρ öΝåκ ÷] ÏiΒ tβθà) Å¡≈ sù ∩⊄∉∪﴾ .» و البته ما نوح و ابراهيم را

بعضى از آنها هدايت  ،و در فرزندانشان نبوت و كتاب قرار داديم ،فرستاديم
  .»اند و بسيارى از آنها گنهكارند يافته

پس ذريه فاطمه بودن يا نبودن دليل بر نيكوكار بودن شخصي نمي شـود  
  .بلكه اعمالي كه انجام مي دهد مهم است

صحابه مـي دانسـتند    كهچون ،كسي بلند نمي شد ص ي پاي پيامبرجلو
ولي در ايران خرافيون وقتي نام امام زمان  ،كه پيامبر از اين اعمال بيزار است

و هر روزي را به مناسبت تولد امـامي چراغـاني    !!!را بشنوند بلند مي شوند
مـي   مي كنند و جشن مي گيرند و از آن طرف دائم در تلويزيـون بـه مـردم   

ولـي خودشـان هـزاران المـپ را      ،جويي كنيد در مصرف برق صرفه :گويند
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شيعه معتقد است كه  .ها روشن مي كنند و اسراف مي نمايند ن جشنبراي اي
براي شما  � اگر عمل حضرت علي :ما مي پرسيم ،عمل امام حجت است

در كدام يك از روزهـاي خالفـتش    �پس حضرت علي حجت مي باشد
  ؟ گرفت يا شخصي ديگر مراسم جشن ميالد صربراي پيامب

 ،پس شما با عمل امام كاري نداريد و پيرو هوي و هوس خويش هستيد 
اين لقـب را از   ،حضرت علي ابوتراب بوده و چون روي خاك خوابيده بود

در  !!خلقـت امامـان از نـور اسـت     :ولي شيعه مـي گويـد   ،گرفته صپيامبر
(سوره هـاي   ده و از خاك مي باشدصورتيكه خلقت انسانها در قرآن بيان ش

   .)5و حج/ 7و سجده/ 26/و حجر 37و كهف/ 79/12و مومنون/ 61اسراء/
و  ،فاطمه كـار كـن  « :به حضرت فاطمه دختر خويش فرموده ص پيامبر

در آن  :ولي شيعه مي گويـد  ،»كار كن كه من براي تو نمي توانم كاري بكنم
تـا همـه شـيعيان مـن وارد      :دنيا فاطمه جلوي بهشت مي ايستد و مي گويد

سـتايش اوليـاء در بـين شـيعيان      !!بهشت نشوند من داخل بهشت نمي شوم
دائم مي بيني كه ورد  ،يا اهللا :و گفتن باعث شده كه به جاي صدا كردن خدا

و  ،مـي باشـد   !و يـا حضـرت عبـاس    !و ياحسين !زبان هر شيعه ياعلي مدد
احـاديثي كـه در آن    ،دانند يا مثل خدا همه جا حاضر و ناظر مامامان خود ر

 ،امامان از خود تمجيد و تعريف هاي بي مورد كرده اند باطل و جعلي است
و ما عالمان هسـتيم   !نمي شد ثي كه اگر ما نبوديم خداوند عبادتمثل احادي

يا حديثي كه مجلسي از ابن  !و بقيه هيچ كاره اند !و شيعيان ما دانش آموزند
هـاي   مسلمين و حجت ةما ائم :ين العابدين فرمودكرده كه امام زبابويه نقل 
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و بـه   !!نيفتد ما سبب شديم آسمان بر اهل زمين ،خداوند بر مسلمين هستيم
و  !!و به سبب ما باران مـي بـارد   !!ما زمين اهل خويش را نمي خورد ةوسيل

  .. .و !!رحمت خدا پخش مي شود
ن از زمـان مـرگ   باشد مبني بر اينكه امامـا  كافي نيز حديثي مي در كتاب

مـي   :ما از كليني مـي پرسـيم   !خود مطلع هستند و به اختيار خود مي ميرند
دانسته اند كه در فـالن زمـان    اگر امامان مي ؟شود بفرماييد پس تقيه چيست

 ،ه اسـت ازه مرگ هم به اختيار خودشان بودو ت ،هنوز وقت مردن نمي باشد
چون تقيه براي حفظ جـان   ،؟!!پس ديگر چرا در هر جايي تقيه مي كرده اند

البته شيعه هر جايي كه مطلبي به ضررش باشد آن را حمـل بـر تقيـه     ،است
از ابـوبكر و عمـر تعريـف     مثل بسياري از احاديث كه امامان مـثالً  ،مي كند

حضـرت   پيراهن. 1و يا نام فرزندان خود را به اسم آنها گذاشته اندكرده اند 

                                                 

و همينطور امامان  ،عابدين دختر و پسر با نامهاي عايشه و عمر داشته استامام زين ال -1

) و همينطور پسران حضرت 283(ص  ة) الفصول المهم 2/334ص  ة(كشف الغم ديگر

و در كربال حضور داشته اند كه ابوبكر و  ،علي با نامهاي ابوبكر و عمر و عثمان بوده اند

حسن مجتبي با نامهاي ابوبكر و عمر و طلحه همينطور پسران امام  ،عثمان شهيد شدند

و همينطور  ،و امام حسين نيز پسر با نام عمر داشته ،بوده اند كه در كربال شهيد شدند

و  ،امامان ديگر نيز نام خلفاي راشدين و يا عايشه را بر روي فرزندان خود گذاشته اند

و آيا شيعيان به راستي  ؟آيا از حقوق فرزندان در اسالم گذاشتن نام نيك بر آنها نيست

پيرو امامان خود هستند كه هيچكدام چنين اسمهايي ندارند بلكه از آن اسمها متنفرند 
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ور كفشـهاي او و همـانطور كـه در    همينطـ  ،دار و پاره بـوده  وصله �علي
آورديم از دويدن دهقانان كه به منظور احترام انجام مـي دادنـد    37حكمت 

و بعـدها   ،ستايش اولياء در صـدر اسـالم نبـوده    و اصالً ،جلوگيري مي كند
در نهـج   � حضـرت علـي   ،توسط دكانداران مذهبي وارد دين شده است

من كمتـر   :افراط كرد فرمودكه در ستايش او  به شخصي 83البالغه حكمت 
  .از آنم كه بر زبان آوري و برتر از آنم كه در دل داري

ما ائمه را دوست داريم نه اينكه بخواهيم  :بعضي از شيعيان نيز مي گويند
  :مي فرمايد 165بقره/در سوره  خداوند در جواب مي گوئيم: ؛غلو كنيم

﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝ åκ tΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( 
tÉ‹ ©9 $#uρ (# þθãΖ tΒ#u ‘‰x©r& ${6ãm °! 3 öθs9 uρ “t� tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΚ n= sß øŒÎ) tβ÷ρt� tƒ z>#x‹ yèø9 $# ¨βr& 

nο§θà) ø9 $# ¬! $Yè‹ Ïϑ y_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>#x‹ yèø9 و از مردم كسانى هستند «. ﴾∪∋∌⊆∩ #$

گيرند كه آنها را مانند دوست  براى او] بر مىكه به جاى خدا همتايانى را [
و اگر  - ترند و مؤمنان در دوستى خدا قوى -دارند داشتن خدا دوست مى

بينند، ببينند [كه شريكانشان سودى  ] ستمكاران هنگامى كه عذاب را مى [اين
و اينكه خداوند  ،] كه همه توان از آن خداست بخشند، خواهند دانست نمى

  .»سخت كيفر است

                                                                                                           

و  203عالم الوري طبرسي ص إمثل  ،علماي شيعه نيز بدين اسامي اشاره داشته اند

    2/23و تاريخ يعقوبي  186ارشاد مفيد ص 
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قبرپرستي ختم شود يـا بـه جـايي     قبرسازي و ما با دوست داشتني كه به
و  مخالف هسـتيم  رسد كه همه جا آن شخص را به جاي خداوند صدا كنيد

و اهـل بيـت را    �علـي  حضـرت  وگرنه اهل سنت نيز ،آنرا غلو مي دانيم
  .و دشمني با آنها را حرام مي دانند دوست دارند

 :كردن در دين منع شده است و آمده كه نيز از غلو 171در سوره نساء/

﴿Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tG Å6ø9 $# Ÿω (#θè=øós? ’ Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «! $# āωÎ) ¨,ysø9 اى « ﴾#$

اهل كتاب! در دين خود، غلو (و زياده روى) نكنيد! و در باره خدا، غير از 
  .»حق نگوييد!

مـا يـك صـوفي     :گوينـد بعضي اوقات مي بيني كه افرادي ساده دل مي 
و يـا داسـتانهايي در    ،اي مي كـرد  ديده ايم كه كارهاي خارق العاده شيعه را

پس مـذهب   ،تاريخ از علماي شيعه خوانده ايم كه كارهايي عجيب كرده اند
شخصي عملي غيرعادي و بديشان مي گوئيم كه هر  ،ايشان بر حق مي باشد

بر حقانيـت مـذهب آن شـخص    دليل  آن عمل ،اي را انجام داد خارق العاده
 چون شخصي مرتاض در هندوستان اعمالي عجيـب تـر را انجـام    ،شود نمي
و  ،دهد در حاليكه آن مرتاض نه شيعه را قبول دارد و نـه اهـل سـنت را    مي

دهيد در صـورتيكه   ق از باطل افراد را مالك قرار ميشما باز در تشخيص ح
ز باطـل قـرآن و سـنت    زان تشـخيص حـق ا  و مي ؛خودتان بايد تحقيق كنيد

و همچنين عقل خود را هم بايد به كار بگيريد البته اگر عقلـي داشـته    ،است
  .باشيد
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  � شيعيان و علي

بايد گفت كه آنان هميشه مخالف بـا   � در مورد شيعيان حضرت علي
و فقط به صورت اسمي شيعه هسـتند و خـود را پيـرو     ،عقايد علي بوده اند

لي در عمل به هيچ عنوان چنين نيستند و خيال و ،علي و اهل بيت مي دانند
فـوري وارد   ،ما شيعه بوده ايم :مي كنند در آن جهان به محض اينكه بگويند

و هر شيعه در خيال خود به شفاعت امامان دلخوش است  ،بهشت مي شوند
در آن جهان از ذره ذره اعمال سوال در صورتيكه  ،و بسيار هم مطمئن است

شـما   ،ين شيعه بودن با رافضي بودن فرق زيادي اسـت و تازه ب ؛خواهد شد
چـون آنهـا بـه هـيچ      ،كه به اهل سنت لقب ناصبي مي دهيد بي مورد است

 ،شماسـت  ةبرازنـد  ولي لقب رافضي واقعاً ،عنوان با اهل بيت دشمن نيستند
از امـام   ،اي را مي بيني كه از ابـوبكر و عمـر متنفـر نباشـد     چون كمتر شيعه

كسي كه  :؟ در جواب گفترافضي چه كسي است :سيدنداحمد بن حنبل پر
  .ابوبكر و عمر را دشنام دهد رافضي است

حتي كساني هم از شيعيان كه حوصله كتاب خواندن و تحقيـق ندارنـد    
بدانند هيچ موقع در آن دنيا به ايشان نمي گويند كه تو چرا ابوبكر و عمر را 

ولي اگر اينكار حـرام   !!!ر جهنمو به خاطر اينكار بيا و برو د ؟!!!لعن نكردي
پس اگـر   ،(كه هست) آن وقت در آن دنيا بايد پاسخگو باشند و اشتباه باشد
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ولـي   ،ذره اي شك هم داشته باشيد نبايد چنـين اعمـالي را مرتكـب شـويد    
لعن  و ،به مذهب خود مطمئن است كامالً شيعه شك كه ندارد بلكه افسوس

   .و نفرين را صواب هم مي داند
در موارد متعدد از آنها شكوه كـرده   � حضرت علي ،ورد شيعياندر م

به خـدا سـوگند   « فرموده: 116در نهج البالغه خطبه  ،و بيزاري جسته است
دوست داشتم كه خدا ميان من و شما جدايي اندازد و مرا به كسي كه نسبت 

  .»به من سزاوارتر است ملحق فرمايد
دا مي خواهم به زودي مرا از اين از خ« :به ابن عباس فرموده 35در نامه 

مردم نجات دهد به خدا سوگند اگر در پيكار با دشمن آرزوي من شـهادت  
نبود و خود را براي مرگ آماده نكرده بودم دوست مي داشتم حتي يك روز 

  .»با اين مردم نباشم و هرگز آنان را ديدار نكنم
ـ     « :فرموده 125در خطبه  اراحتي نفرين بر شـما چقـدر از دسـت شـما ن

و روز  ،يك روز آشكارا با آواز بلند شـما را بـه جنـگ مـي خـوانم      ،كشيدم
نه آزاد مردان راستگويي هسـتيد بـه    ،شما زمزمه دارمديگر آهسته در گوش 

  .»و نه برادران مطمئني براي رازداري هستيد ،هنگام فرا خواندن
نه يكديگر را يـاري مـي كنيـد و نـه خيرخـواه      « :فرموده 113در خطبه 

يكديگريد و نه چيزي به يكديگر مي بخشيد و نه به يكـديگر دوسـتي مـي    
  .»كنيد

خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد « :فرموده 180در خطبه 
  .»؟آيا غيرتي نيست كه شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند ؟آورد
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وي حق مي كشـانم امـا چونـان    من شما را به س« :فرموده 131در خطبه 
هيهات كه با شما بتـوانم   ،هايي كه از غرش شير فرار كنند مي گريزيد الهبزغ

ها را كه در حق راه يافتـه راسـت    كجي و ،تاريكي را از چهره عدالت بزدايم
  .»نمايم

) ،رجـال  الشباه الرجال وأ (يا، اي مردنمايان نامرد« :فرموده 27در خطبه 
پرده نشـين شـباهت    هاي شما به عروسان خرد كه عقل اي كودك صفتان بي

 .چقدر دوست داشتم كه شما را هرگز نمي ديدم و هرگز نمي شناختم ،دارد
و اندوهي غم بار پايان آن شـد   ،شناسايي شما جز پشيماني حاصلي نداشت

شـما  خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما پر خون و سينه ام از خشم 
  .»ماالمال است

و مـا   زمان حضرت علي فرق داريـم  ما با شعيان :حال شيعيان مي گويند
آنهـا از شـما بـدتر كـه      :ولي ما مي گـوييم  .ده اندبهتريم و آنها خيانتكار بو

مـثال ايـن    ،نبودند بلكه بهتر هم بوده اند چـون چنـين عقايـدي را نداشـتند    
دشمني و كينه اي كه هم اكنون شما بـا حضـرت ابـوبكر و حضـرت عمـر      

يـا   ،آنها نداشـتند  ،ارت عاشورا مي خوانيدداريد و آنها را لعن مي كنيد و زي
در هر جا پيامبر يا علي و حسن و حسين را بـه جـاي خداونـد صـدا نمـي      

و طالكـاري   ،را گنبـد و بارگـاه نسـاختند    ص كردند و يا روي قبر پيـامبر 
آگـاه بودنـد و    ص نكردند و خيلي بيشتر از شـما بـه سـنت رسـول خـدا     

يان و رافضيان وارد اسـالم شـد در آن   بسياري از بدعتها كه بعدها توسط غال
  .نبوده است زمان
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و  ،خيلي بهتر از يـاران امامـان بـوده انـد     ص البته اصحاب رسول خدا 
چرا اين مشكالت در زمان خلفاي قبلي  :گفت �شخصي به حضرت علي

چون آنـان   :كه حضرت در پاسخ به او فرمود ؟و در زمان ابوبكر و عمر نبود
  .كردند ولي من به كساني چون شما ت ميبه كساني چون من حكوم

نيز به او وعده ياري دادند و مرتـب بـه او نامـه     � شيعيان امام حسين
آن وقـت بـامزه    .نوشتند ولي وقتي كه او به پا خواست او را تنهـا گذاشـتند  

مثل ما امام حسين را  است كه طوري در ذهن هر شيعه جا افتاده كه سني ها
چون هر سـال بـراي    ؟چرا ،ستدار واقعي او هستيمقبول ندارند و فقط ما دو

  ي سني ها چنين كارهايي نمي كنند!!!او گريه و زاري مي كنيم ول
پس هر كس مدعي پيروي از علي بود بايد به دستورات او نيز توجه كند 

به او خواهد گفت كه من در كجا گفـتم   � چون در آن دنيا حضرت علي
ز او را لعن كني و مرتب ميان مسـلمين  و هر رو ؟كه تو با عمر دشمن باشي

و بـا او   من دختر خود را به او دادم و او دامـاد مـن بـود    ،؟تفرقه ايجاد كني
و بر روي آن را گنبد طـال   ؟و كجا گفتم كه قبر مرا قبله كن مشكلي نداشتم

و كجا گفتم كـه بـه جـاي صـدا زدن خـدا و       ؟بساز و ضريح آنرا بوس كن
من خود هميشه خدا را صدا مـي زدم   ،؟يا علي مدد :مرتب بگو !يااهللا :گفتن

هر  :من در كجا گفتم :نيز خواهد گفت � و امام حسين ،نه كسي ديگر را
 :و كجا گفـتم  ؟!!سال براي من گريه و زاري كن يا با قمه بر سر خود بكوب

 ؟اگر شرابخواري براي من يك قطره اشك ريخت من شفاعت او را مي كنم
از خانه و كاشانه خود رخـت سـفر    :و كجا گفتم ؟برم و او را به بهشت مي
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زيـارت   ببند و پول خرج كن و هزاران صدمه در راه ببين تا بخواهي قبر مرا
و براي همين است كه مي بيني وقتي يكي از  ؟!!كني و آنرا مرتب بوس كني

و يـا عالئـم    ،شيعيان از سفر كربال يا مشهد بر مي گردد مريض شده اسـت 
و بسياري از ويروس ها را با خـود بـه ارمغـان آورده     را داردسرماخوردگي 

براي اينكه همگي آنها دائم ضريح روي قبور ائمه را بوس مـي كننـد    ،است
چـون افـراد    ،كه عالوه بر غير شرعي بودن آن غير بهداشتي نيـز مـي باشـد   

بـه ديگـران مـي     ويروس مريض نيز ضريح را بوس مي كنند و باعث انتقال
  .شوند

بلكه آنها از اين امور  ،ي از علي و اهل بيت به انجام اين امور نيستپيرو
و سالها پيش يك مشت غالي و احمق اين عقايد را ترويج كرده اند  ؛بيزارند

دست از اين امور بر نداريد و در باطـل بـودن آن ذره    21و شما نيز در قرن 
بـدانها ملحـق    يد تـا در دوزخ و دائم راه همان ها را ادامه دهاي شك نكنيد 

  .شويد
استاد عليرضا حسـيني   اين شعر نيز سروده نويسنده موحد كتاب آلفوس

مي باشد و من آنرا  � كه در مورد تضاد بين شيعيان با حضرت علي است
  :در اينجا آوردم

  دـــــپيون علـي ،دوري شيعـه        لبخنـد  ـيعل ،شيعه گـريـه
  د مثـل ماهـــــا سپـيـعلـي ام                مفتـون رنـگ سيـاه شيعـه

  ا حقيقتـي عـالـيــــعلـي امـ               شيعه افسانه هاي پوشـالـي
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  فكر او مثل روح او بكر است             علي فكر است ،شيعه احساس
  علـــي واال ،ريـنـــشيعه نفـ        علـي آقـا ،شيعـه تـوهيـن

  راست علي اما صريح و رك و        ة دورويـي هاست تقيـه شيو
  خوشرو علي ،شيعه ها كينه جو        علي تكرو ،اله روشيعه دنب

  علـي امـا شـه مراعات است                 شيعه بيچارة خرافات است
  علـي اصـل و شيعــه بــدل        شيعـه نـذر و علـي عمـل

  علي تكـريــم ،شيعه خواري        علي تسليم  ،شيعـه شكـوه
  الفقار علي است پيشاپيشذو        تيغ شيعه بروي فرق خويش

  علي عـاقــل ،لـشيعه جاه        علـي عـادل  ،شيعـه باطل
  

  :مي فرمايد 64آل عمران/ در سوره و خداوند
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(# öθ©9 uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰ yγô©$# $‾Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪﴾ »از  بيائيد ،اي اهل كتاب :بگو

و آن كلمه ( ،كه ميان ما و شما يكسان است پيروي كنيم )حق( ةآن كلم
ستيم و چيزي را با او شريك قرار كه به جز خداي يكتا را نپر )اينست
پس اگر از  ،و برخي برخي را به جاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم ،ندهيم

  .»شما گواه باشيد ما تسليم فرمان خدائيم :حق روي گردانند بگوئيد
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 31/توبـه سـوره   خداونـد در  ،از ستايش علما نهي شده است و همچنين
  :مي فرمايد
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ز] اند. و [ني احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته«
اند مگر آنكه  اند] حال آنكه فرمان نيافته مسيح بن مريم [را به خدايى گرفته

] جز او نيست. او از آنچه شرك  معبود يگانه را بندگى كنند. معبود [راستينى
  .» ] است ] پاك [و منزّه آورند، [بس مى

 و از پيامدهاي بسيار مهم و خطرناكي كه ستايش اولياء در پي دارد و در
 مالك تشخيص حـق از باطـل   كه عيان نيز آشكار مي باشد اين استبين شي

شخصيتها و افراد مهم و شهرت آنها مي باشد نه قرآن و سنت  ،در ميان عوام
بـه ايـن سـخن     .و اين از بزرگترين بدبختي ها براي يك ملت است ،و عقل

و در  ،كه بيش از هزار سال پيش گفته توجه كنيـد  � زيباي حضرت علي
حـق و باطـل را   « :فرمـوده  � حضرت علي ،م كمي به خود آئيدقرن بيست

معيـار حـق    شوند نه اينكه افراد خود ري است كه افراد با آن شناخته ميمعيا
حكمت را فراگيـر حتـي اگـر در سـينه منـافق      « :و همينطور فرموده »باشند
  .»به گوينده نگاه مكن بلكه به سخن او نگاه كن« :و فرموده .»باشد



  )رضي اهللا عنه( با علي (رحمه اهللا) انطباق عقايد ابن تيميه        80
 

 

شيعيان كامال بر عكس اين سخن صـدق مـي كنـد و مـردم      ولي در بين
هـاي آخونـدها و روحـانيون و     اي تشخيص يك موضوع فقط تـابع گفتـه  بر

عالمي از ديگر  فردي غير روحاني يا اي ر در مسئلهو اگ ،علماي خود هستند
از اهل سنت نظري را بگويد به او اعتنايي نمي كننـد و زحمـت    ها مثالً فرقه

ولـي اگـر يكـي از     ،وهـابي اسـت   :و مي گوينـد  د نمي دهندتعقل را به خو
همه مي روند در رختخواب  ،!شب است :مراجع تقليد در وسط ظهر بگويد

او  و يا حتمـاً  !دنحتما چشمان ما درست نمي بي :گويندو مي  !و مي خوابند
و متاسـفانه زمـام    پس بايد اطاعـت كنـيم   !امام زمان دستوري دارد طرف از

و مردم فكر  آخرت خويش را به دست مشتي رافضي داده اندعقل و دين و 
مي كنند وقتي كه شخصي لباس روحاني بپوشـد و عمامـه اي هـم بـر سـر      

و هرچه گفت بايد پذيرفت و مي  ،بگذارد ديگر او مظهر اسالم واقعي است
  .ترسند بدان شخص حرفي بزنند

ه از سـوي  كـ  يشيعيان بايد بدانند تنها از دسـتورات خداونـد و پيـامبر    
چـون كـه مـا بـه      ،خداوند دستورات را آورده فوري مي توان اطاعت كـرد 

ايمان داريم و آنها جزء اصول ايمان هستند و مـي دانـيم    او خداوند و پيامبر
و  ،صـادقانه اسـت   و گفتارشـان كـامالً   ،كه اشتباهي در آن دستورات نيست

 ،انها آگاه اسـت خداوند از هر كسي بهتر به راه و روش به كمال رسيدن انس
ولي باز هم در همان قرآن نيز مرتب سفارش به تعقل و تدبر در آيات شـده  

پـس بـا ايـن     ،است و اينطور نبوده كه دين اسالم اطاعت كوركورانـه باشـد  
اوصاف ديگر تكليف يك آخوند و مداح بـي سـوادي كـه مغـزش تنهـا از      
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ـ  .خرافات مجلسي پر مي باشد روشن است دگي بـه  و تمامي روافض در زن
  :فرمول زير عمل مي كنند

تعطيل نمودن عقل + اطاعت از آخوند + داشتن تعصب+ گوش ندادن به 
  حرف حق + كمي هم حماقت = آتش جهنم

 ،مـي گيـرد   ص وقتي كه خورشيد در زمان فوت ابراهيم فرزنـد پيـامبر  
مردم فكر مي كنند كه به خاطر مرگ پسر پيامبر اين اتفاق افتاده است كه در 

فوري و بدون درنگ باالي منبر مي رود و خطـاب بـه    ص زمان پيامبراين 
  .دنخورشيد و ماه براي مرگ كسي نمي گير :مردم مي گويد

نيفتاده را به هـم مـي بافنـد و مـي      ولي در بين شيعيان اتفاقاتي كه اصالً
 ،به خاطر فالن عالم يا فالن مرجع تقليد يا فالن امامزاده بـوده اسـت   :گويند

  .اتفاقي هم بيفتد كه ديگر بيا و ببين حاال اگر
 ،ما در اصول دين تقليد نمي كنـيم دروغ اسـت   :شيعيان مي گويند اينكه

و هم  ،و هم در فروع فروع ،آنها هم در اصول تقليد مي كنند و هم در فروع
تمامي شيعيان  ؟چطور در اصول تقليد نمي كنند ،در راه رفتن و آب خوردن

هـاي آخونـدها و نشسـتن     و از روي گفته ،ي دانندامامت را از اصول دين م
پاي منبرهاي ايشان معتقد به امام زمان شده اند نه اينكه خود تحقيـق كـرده   

را  � و همينطور از روي تقليد حضرت علي ،باشند و يا او را ديده باشند
مي دانند و در توحيد نيز همينطور هسـتند و از   ص جانشين بالفصل پيامبر

غاليان به هنگام دعا كردن خداوند كه دعا هم عبادت خداست  روي تقليد از
و در معاد نيز به شفاعتهاي بي   ،معتقد به واسطه و خواندن غيرخدا مي باشند
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نيز معتقد به قطع وحي نيستند و مـي   ص و در نبوت پيامبر ،مورد معتقدند
رد و در مـو  ،پس از پيامبر به فاطمه و امامان نيز وحي مي شده است :گويند

نيز معتقدند كار پيامبر از صبح تا شام از يـك   ص زندگي خود رسول خدا
طرف فقط باال بردن علي و از يك طرف هم كوبيدن و پائين آوردن ابـوبكر  

پس چقدر ابوبكر و عمر خوب بوده اند كه با ايـن همـه   ( و عمر بوده است
ـ    ،توهين به سمت ابوجهل و ابولهب نمي رفته انـد  وده و و البتـه تـوهيني نب

 .ذهن بيمار روافض است) ةو اينها بافت ،نيز هميشه آنها را ستوده ص پيامبر
هرگـاه   :فرمـوده  � و در كتاب كافي نيز حديث است كه امام محمد بـاقر 

ولـي   ؟كجاي قـرآن اسـت   :برايتان سخني(در امور دين) گفتم از من بپرسيد
آنها اطاعت مي شيعيان از روحانيون خود چنين سواالتي نمي كنند و فقط از 

  .كنند

  دين و سياست

بودن دين از سياست مرتب سـخنراني مـي   در مورد سكوالريسم و جدا 
شعارشان اين اسـت كـه ديانـت مـا عـين سياسـت        و تا آن را رد كنند كنند

بعضي نيز به قيام و نهضت محمد بن عبدالوهاب ايراد مي گيرنـد و   ماست،
ه جنبـه سياسـي و گـرفتن    نهضـت او جنبـه دينـي نداشـته بلكـ      :مي گويند

در صورتيكه نهضت امام محمـد بـن عبـدالوهاب بـه      !!حكومت بوده است
 پخش شده بود و مـردم بـه قبـور    مناطق خاطر خرافاتي بوده كه در سرتاسر
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(البته از نظـر  د درختان متوسل مي شدن به و حتي بن خطاب) (مثل قبر زيد
و دائم مي بينـي   .1ت)در عين ديانت اسشيعه اين امور خرافات نيست بلكه 

در  ،كه روافض و دشمنان اسالم واقعي به ايشـان تهمـت وهـابي مـي زننـد     
پـس   و نام خـود او محمـد بـوده    ،صورتيكه عبدالوهاب نام پدر ايشان بوده

  .شايسته بود از نهضت او به نام محمدي ياد كنيم
 ،يعنـي ابوحنيفـه   ،اهل سنت در فـروع ديـن داراي چهـار امـام هسـتند      

  و مالك بن انس. احمد بن حنبل ،شافعي
دشمنان اسالم و استعمار جهاني براي بدبين كردن مسـلمين نسـبت بـه     

همينطور روحانيون شيعه  ،ذهن همه انداخته انددر نام وهابي را  ،اين دعوت
كه مي خواهند با اينكار جلوي گرايش مردم را نسبت به اهل سنت بگيرنـد  

حنبلـي   و مـردم در حجـاز نيـز بيشـتر     دتا مبادا وحدتي بين آنان ايجاد شـو 
 محمد بـن عبـدالوهاب   و نهضت در مورد نظر شما پيرامون قيام اما .هستند

اين عقيده بيشتر در مورد انقالب خود شما در ايران صدق مـي   :بايد بگوئيم
شـما ديـن را نردبـان     ،سياسـت  در مـورد ديـن و  چون  ،كند نه در مورد او
سبت به حفـظ حكومـت نگـران هسـتيد در     و آنقدر كه ن ،سياست كرده ايد

هر مخالفتي بر ضـد حكومـت را در    و ،شيدمورد مسائل ديني اينطور نمي با

                                                 

و دختران بي شوهري كه  ،اي نر بوده استمثل شهر كوچك الفدا كه داراي درختان خرم -1

شوهر مي خواستند بدان درختان متوسل مي شدند و يا درخت گز كه بدان پارچه مي 

 .دم به خاطر آن بدانجا مي شتافتندبستند يا شهر الدرعيه كه غاري داشته و مر
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نطفه خفه مي كنيد و البد مي خواهيد با اينكار حكومت خـود را تـا ظهـور    
بايـد   به هر قيمتي كه باشـد  و بعد به او تحويل دهيد و ،اريدامام زمان نگهد

حال شـما قضـاوت    ،مهم نيست ديگر برايتان اينكار صورت بگيرد و چيزي
  ؟كنيد كه قيام كدام يك از طرفين بيشتر به خاطر حكومت بوده

چـه   :مـي پرسـيم   ،اسـت  با هـم  سياست دين و :اينكه دائم مي گوئيدو  
كـه بخواهيـد از سياسـت جـدا باشـيد يـا        ؟!شما دين هستيد كه كسي گفته

مي شناسم كه از شما  را بدون لباس روحاني عادي و من شخصي ،؟!نباشيد
شما سياسـت را   اما ،و مثل شما طرفدار بدعتها نيست ،خيلي ديندارتر است

 ؛رسيدن به اهداف خود در راستاي ،اي كرده ايد صاري كرده ايد و وسيلهانح
حاال وقتي با سياست هم مخلـوط شـود    ،شما پر از خرافات است و مذهب

  .ديگر چه مي شود
تمـام   بـا  ما با اهل سنت وحدت داريـم و  :نددر پشت تلويزيون مي گوي

ولـي از آن طـرف    ،اديان رابطه دوستانه داريم و بـا كسـي مشـكلي نـداريم    
مساجد اهل سنت را تخريب مي كنند و نمي گذارند كسـي متوجـه شـود و    

چـون اگـر    ؟چرا ،اخبار آنرا سانسور مي كنند و در هيچ جا پخش نمي كنند
لويزيون دشمني خود را آشكار كنند و يـا  بخواهند علني و پشت تريبون و ت

خود را خراب  هبنابراين وجه ،صحبتي كنند تمام دنيا آنها را مسخره مي كند
  .نمي كنند

روشي را كه شما براي وحدت بخشيدن ميان شيعه و سـني دنبـال مـي     
ثمر برسد) چـون  (البته نمي خواهند كه به  كنيد هيچ وقت به ثمر نمي رسد
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زا در ذهن مردم تزريق مـي كنيـد و از    ها افكار تفرقه هاز يك طرف در روض
ولـي در   ،انگيـز نكنيـد   ي تفرقهجلوي اهل سنت صحبت :آن طرف مي گوئيد

غياب آنها صحبت كنيد يا در دل خود نيت كنيد كـه فـالن و فـالن را لعـن     
  .(يعني در يك كالم منافق باشيد) ولي نام آنها را بر زبان نياوريد ،كنيد

 عقايد قعا وحدت ايجاد شود بايد ريشهخواهيد كه وا شما اگر مي
مردم ياد دهيد كه به وحدت  را در دل افراد از بين ببريد نه اينكه به زا تفرقه

رسد و چون آتشي در  ون تظاهر و ظاهرسازي به جايي نميچ ،دتظاهر كنن
  .ي دهدو باالخره خود را نشان م ،زير خاكستر است

نزده  اي را به پهلوي فاطمه عمر درب خانه ه مردم بفهمانيد كهبايد ب 
و اهل سنت با اهل بيت مشكلي ندارند و آنها را دوست دارند نه  ،است

اينكه تظاهر به وحدت كنيد و بعد از آن طرف چندين هفته را دهه فاطميه 
ها مرتب اشك مردم را در آوريد كه چرا فالني درب را  و در روضه ،بگيريد

و همه هم بفهمند كه منظور از  ؟!!ظلم كرد ص مبرسوزاند و به دختر پيا
و چنين وحدتي به درد خودتان مي  ،كسي نيست جز عمربن خطاب 1فالني
  .خورد
براي حفظ و حراست  ،البته وحدت خرافيون فقط وحدتي سياسي است 

چون  ،نه اينكه بخواهند دو برادر مسلمان را با هم دوست كنند ،از حكومت

                                                 

كنند و بعضي اوقات نيز بجاي عمر مي گويند ثاني يا از كلمه اولي و دومي استفاده مي  -1

 البته بعضي اوقات نيز علني و پشت بلندگو نام عمر را مي برند و لعن مي كنند.
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م مرز با ايران از اهل سنت هستند و نبايد زياد خاطر كشورهاي ه اكثر مردم
  .ون ممكن است خطري براي حكومت ايجاد كنندچ ،آنها را رنجاند

شما تصور كنيد نسبت جمعيت شيعيان به اهل سنت بر عكس بود و  
 شيعيان خيلي بيشتر بودند آن وقت چه كارهايي كه نمي كردند و اصالً مثالً

ن بر پا در تلويزيون به صورت علني عمركشا وهفته وحدتي نمي گذاشتند 
مثل  ،چون ديگر از كسي هراسي نداشتند و الزم نبود تقيه كنند ،مي كردند

 ،اكنون كه با خوارج وحدت ندارند در آن موقع با اهل سنت هم نداشتند
پس باز هم چقدر اهل سنت خوب هستند كه حاضرند با شما وحدت ايجاد 

سياري از شما ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه و باينكه مي دانند  كنند با
چون  ،ز آنها متنفر هستيدآنها را قبول نداريد و ااصحاب را لعن مي كنيد و 

دلسوز واقعي اسالم است و مثل شما دوستدار تفرقه نيست و آيا اهل سنت 
اين  :و اگر كسي هم بگويد ؟با خوارج وحدت ايجاد كنيدضريد شما حا

و ما چنين تفكراتي نداريم و فالن محقق يا روحاني  ،سخنان دروغ است
هميشه در تلويزيون يا روزنامه از وحدت صحبت مي كند و لعن و نفريني 

پشت تلويزيون را  مطالب روزنامه و :در جوابش مي گوئيم ،در كار نيست
از  ما در اينجا ،1چون ما نمي خواهيم سر خود را كاله بگذاريم ،رها كن

ايشان د فرد ت مي كنيم كه در بطن جامعه و در دل فرصحب عقايد مضري

                                                 

البته بعضي اوقات پشت تلويزيون يا در روزنامه نيز به صورت غير مستقيم به مثالً  -1

 حضرت عمر يا اهل سنت ايراد مي گيرند و اينطور نيست كه كامالً هم چيزي نگويند.
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 ايجاب نمي كند مسلما سياست ،آنرا انكار كند و كسي نمي تواند مي باشد
ولي باالي منبرها و در  ،شودنامه صحبتي در روزكه در پشت تلويزيون يا 

ها و در مجالس تفسير قرآن و مجالس دعا و عزاداريهاي به مناسبت  روضه
هه فاطميه يا جاهايي كه فقط خودشان هستند به هيچ عنوان عاشورا يا د

مراعات وحدت نمي شود بلكه بيشتر بذر تفرقه را مي پاشند و مداح يا 
آخوند رافضي افكار و عقايد خرافي را در مغز حاضرين در جلسه فرو مي 

  .و كار را تمام مي كند كند
 ،؟!!اي دارد حال وقتي از آن طرف در تلويزيون صحبتي نكند چه فايـده 

شما كدام روحاني را ديده ايد كه بـاالي   ،چون ديگر همه را گمراه كرده اند
 ،؟!از فضائل حضـرت عمـر صـحبتي كنـد     منبر رود و به خاطر وحدت مثالً

ولي بر عكس تا بخواهي از او بد مي گويند و مي خواهند وحدت هم ايجاد 
مي گردد شروع مي  خرافيون شيعه به حج مي رود و بازيكي از  وقتي ،شود

آنها دست به سينه نماز مي  چرا مثالً پشت سر اهل سنت كه كند به بدگويي
مي شود بفرمائيد شما كه عمري است دست باز نماز  :مي گوئيم ،؟!!!خوانند

شـما  كه خوب است  !؟خوانده ايد تا به حال چه تاجي بر سر اسالم زده ايد
فتح شده در اسالم توسـط   هايو تمامي كشور ،كاري براي اسالم نكرده ايد

در زمـان خلفـاي راشـدين نيـز بيشـتر در زمـان        ،اهل سنت فتح شـده انـد  
و وحدت  ،فتح شدند كه شما او را قبول نداريد �فاروق  اميرالمومنين عمر

شيعه با اهل سنت مثل وحدتي است كـه بـا روسـيه و چـين و كشـورهاي      
ها وجـوه  البد بـا كمونيسـت  بهتر هم هستند و و حتي با آنها  ،كمونيسم دارند
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و امـا كسـاني از روشـنفكران     ؛مشترك بيشتري پيدا كرده اند تا با اهل سنت
 و بسـياري از عقايـد   ،ما ابوبكر و عمر را لعن نمي كنيم :شيعه كه مي گويند

و كمتر چيزي كه قبول دارنـد فقـط    ،تشيع صفوي را قبول نداريم روافض و
دسـتور خداونـد جانشـين     در غـدير بـه   � همان است كه حضرت علـي 

اين عقيده نيز به  :در جواب ايشان مي گوئيم .شده است صبالفصل پيامبر
چون به هر صورت معني آن اين خواهد شد كه صحابه  ،تنهايي اشتباه است

دستور خداوند را ناديده گرفتند و در سقيفه جمع شدند  ص و ياران پيامبر
ا غصب نمودند و بعد هم عمر و و ابوبكر را خليفه كردند و حق الهي علي ر

  .عثمان را گذاشتند و ديگر چه چيز بدتر از اين مي باشد
عقايـد باطـل را نيـز همـراه      ةبقي ،عقيده داشتن به خالفت از جانب خدا

چون خود به خود ابوبكر و عمر غاصـب خالفـت خواهنـد     ،خود مي آورد
د وحـدت  و شيعه با سني قادر بـه ايجـا   ،شد و اصحاب هم مرتد مي شوند

چـون روي امـوري دسـت     ،نيست مگر اينكه از اين عقايـد دسـت بـردارد   
شما ببينيد در طول تـاريخ هـر    ،گذاشته كه به هيچ عنوان حل شدني نيست

و اهل سنت نيز بـه عقايـد او گـوش داده     ،اي با عقايد خود آمده است فرقه
و بـه نـوعي بعضـي از آن را     ،آنهـا نـزده اسـت    ةو دست رد بر سـين  ،است

و نگذاشته تفرقـه   ،و به صورتي آن فرقه را در خود حل كرده است ،پذيرفته
و بـه جماعـت    ،ايجاد شود چون به هر حال اهل سـنت و جماعـت اسـت   

مـثال معتزلـه يـا     مي بينـي  )عةالجمااهللا مع  يدو( مسلمين اهميت داده است
نهـا  تمـامي افكـار آ   :اشاعره با افكار خود آمدند و البته نمي خواهيم بگوئيم
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ولي اگر هم در ابتداي ظهور آنها درگيري و  ،صحيح است و يا غير قابل نقد
تفرقه اي ايجاد شده باالخره پس از گذشت زمان با اهل سنت مخلوط شده 

فـالن عـالم از اهـل سـنت داراي تفكـر       :مي گوينـد  و مي بيني كه مثالً ،اند
ولـي   ،ييا فالني اشعري است مثـل فخـر راز   ،مثل زمخشري ،معتزلي است

! فالن عالم از اهل سـنت رافضـي اسـت    :هيچ وقت نخواهي ديد كه بگويند
بـه   باشـند  ها مثل نمك فرقه ةاهل سنت مثل آب باشد و بقيچون اگر  ؟چرا

هر حال با هم حل مي شوند ولي روافض مثل سنگ ريزه هسـتند و بـا آب   
  .حل نمي شوند

ـ     ،ها قابل قبول نيستند بعضي از فرقه هرگـاه   ،هـا  اطنيمثـل خـوارج يـا ب
شيعيان توانستند با خوارج اتحاد برقرار كنند آن وقت به فكر اتحاد بـا اهـل   

ها باز اهل سنت با همان شيعيان نيز تفرقه ولي با تمامي اين بحث ،سنت باشند
و اگـر   .را لعن نكـرده انـد   � يو هيچگاه حضرت عل ،ايجاد نكرده است

لـي چيـزي نمـي    اهل سنت بـه ع همين كه  ندد بايد بدانناحمق نباش شيعيان
مي بيني كه گـاهي اوقـات مـي     و ،برايشان بدتر استگويند از هزاران چيز 

اهـل   :در جواب مي گـوئيم  !!گويند ما در ايران سني دوازده امامي داشته ايم
سنت با امامان شما مشكلي ندارند و فقط عقايد باطل شما را پيرامـون آنهـا   

اما هر موقع شما و  ،م نيز موجب خنده است)(البته امام دوازده قبول ندارند
   .اي شديد آنگاه اهل سنت هم شما را قبول مي كند چهار خليفه ةشيع

 همـه دنيـا را  مطلب مهم ديگر در مورد سياست ايشان اين است كه دائم 
) و همچنـين  جامعه شـناس فرانسـوي  نظريه مومان ( ،دندشمن خود مي دان
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ر انقالبي به خاطر تضاد با يك دشمن و ه :اصل تز و آنتي تز هگل مي گويد
نظريه ضد شكل مي گيرد و به نظر ما بقاء آن انقالب و حكومت به داشـتن  

و اگر دشمني نباشد ممكن است خود آن انقالب دشمن عـده   ،دشمن است
اي شود و توسط آنان سرنگون شود به همين خاطر اسـت كـه مرتـب مـي     

 ،با آمريكا يا با اسرائيل است نيو فال ،فالن كشور عرب وهابي است :گويند
و مي خواهند تنور اين جنگ و اختالف هميشه داغ بماند چون با سرد شدن 

اقع بـه همـين چيزهـا زنـده هسـتند و همـين       و در و ،آن نابود خواهند شد
اختالفات و تفرقه آنها را نگه مي دارد شما تصور كنيد اگر ايشـان از عقايـد   

بردارند در مورد سياست ديگر نابود مي  باطلي كه در مذهبشان هست دست
و از آن  ،چون پايه حكومت ايشان بر اين عقايد ريختـه شـده اسـت    ،شوند

نمي گذرند و كسي را هم كه بخواهد حتي پيرامون خرافات مـذهب ايشـان   
و  ،چون مذهب و سياست اينها بـا هـم اسـت    ،سخني بگويد نابود مي كنند

ين سخن گفته ام و كاري بـا سياسـت   من فقط در مورد د :نمي توان بگويي
حاال كسي كه بخواهـد   ،شما ندارم چون ايشان دين را نردبان خود كرده اند

  .اين نردبان را بردارد يا بشكند ديگر تكليف او روشن است
ديـن از سياسـت جـدا     :فراموش نكنيد ما در اينجا نمي خواهيم بگـوئيم 

م را به مردم درست نشان اي دين اسال و اگر شما در جامعه ،هست يا نيست
و مردم آن جامعه مسلمان واقعي شوند آن وقت آن مردمي كـه دكتـر    ،دهيد

يا مهندس يا سياستمدار مي شوند دكتري خوب و سياستمداري خوب هـم  
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ولي اگر برعكس مذهبي خرافي را به مردم ارائه دهيد سياستمدار  ،مي شوند
   .مي كندمنطقي را دنبال  شما نيز افكاري مسخره و غير

  
  
  
  

  

  مرداني حق گو :::: و ابن تيميه � علي

 و اما در مورد حق گفتن ديگر بر كسي پوشيده نيست كه حضـرت علـي  
و هر جا الزم بوده سخن درسـت را مـي گفتـه     ،از كسي ترسي نداشته �
و آيا كسي كه  ،و به هيچ عنوان اهل مصلحت و تقيه و دورويي نبوده ،است

جايي  ،از گفتن سخن حق تقيه مي كند آن وقت ،از جنگ كردن نمي هراسد
آن وقـت از ابـوبكر تقيـه     ،كه او با عايشه و طلحه و زبير روبرو شده اسـت 

همانطور كه عطار نيشابوري نيـز   ،كرده و سخني راجع به خالفت نزده است
  :در كتاب خود منطق الطير چنين سروده است

  نبود خموش مرتضي را جان چنين     ن تو جوشدر تعصب مي زند جا 
  حق غرق بود آن حق شناسزآنكه در     مرتضي را مي مكن بر خود قياس 
  ت اوـزارسـز بيـت نيـوز خيال         ـت اوتغرق كارسـهمچنان مس 
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  جنگ جستي پيش خيل مصطفا       ـنه بودي مرتضاگر چو تو پر كي 
  جنگي نكرد او با كسي پس چرا          ـيد بسـردانه تر آمـاو ز تو م 
  او چو بر حق بود حق كردي طلب    د صديق اي عجبچون بنا حق بو 
  چون نه بر منوال دين جستند كين       ـنل ام المومنيـدر خيـپيش حي 

  در به زورـدفع كرد آن قوم را حي   شورچنگ و الجرم چون ديد چندان 
  گ كردـدر آهنـوي پـد او سـدان        ـگ كردد جنـر توانـآنكه با دخت

  يـي از علـن و يا و الم دانـعي           يــاني از علتو بي نش ،رـاي پس
  او نشسته تا كند صد جان نثار           يشي بي قرارخوتو ز عشق جان 

سالم ابن تيميه نيز همينطور بوده و در مورد آشكار كـردن  و اما شيخ اإل 
و در زنـدگاني خـود بـا     ،هـراس نداشـته اسـت   حقايق اسـالمي از احـدي   

و در زندان  ،خرافيون مبارزه مي كرده و جانش را نيز در اين مبارزه فدا كرده
و شيخ محمـد بـن عبـدالوهاب نيـز از      ،يوستقلعه دمشق به رحمت الهي پ

علماي زمان خود نترسيد و حقايق دين اسالم را بيان نمود با اينكه از سوي 
 ،ار و اذيت و تعقيب بود ولـي در راه حـق كوتـاهي نكـرد    آنان دائم مورد آز

حـرام اعـالم كننـد از     را صريحاً عيان حب اهل بيت از اينكه چيزيولي مد
و اگـر خرافـاتي در مذهبشـان     ،جايز نيست :مردم هراس دارند و مي گويند

باشد بسيار با احتياط از آن صحبت مي كنند تا مبادا مردم عكس العمل نشان 
تيميه و محمد بن عبدالوهاب كاري با پسـت و   سالم ابنشيخ اإل ولي ،دهند

مقامهاي دنيوي نداشته اند و از اينكه موقعيت اجتماعي خود را نزد مـردم و  
ولـي آخونـدهاي رافضـي     ،بزرگان كشور به خطر بيندازند ترسي نداشته اند
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نيـز   � امـا حضـرت علـي    ،هرگز حاضر به تـرك پسـت و مقـام نيسـتند    
خودشـان  و روحانيون شـيعه چـون    ،خالفت كردن نداشته است اي به عالقه

 � مند هستند فكر مي كنند حضـرت علـي   خيلي به حكومت كردن عالقه
  .نيز همينطور بوده است

 � و حضرت علي ص در مورد پاسخ منطقي دادن به اشخاص پيامبر
ي كـردن اعـدام نمـي    و كسي را به خاطر بي احترام ،هميشه منطقي بوده اند

گونه عمل مي كرده و آثار علمـايي  نسالم ابن تيميه نيز هميو شيخ اإل ،كردند
ورد عقايـد و نظـرات ابـن سـينا     به طور مثال در م ،را نقد علمي كرده است

سختي به ابـن سـينا داده انـد     ياها نظر داده اند و بسياري از فقها فتاو خيلي
كـه   )اپ بمبئـي الرد علي المنطقيين چ(ولي شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب 

مـي باشـد بـه     »يمان في الرد علي منطق اليونانهل اإلأ ةنصيح«نام اصلي آن 
  .صورتي علمي با كتب ابن سينا روبه رو شده است



  خاتمه

گرامي آگاه شـده باشـيد و در    ةاميدواريم شما خوانند در پايان اين كتاب
ور حـتم  چون به طـ  ،مورد افراد از روي سخنان دشمنان آنها قضاوت نكنيد

و  ،روحاني مذهب شيعه نظري مثبت راجع به شيخ االسالم ابن تيميه نـدارد 
  .شما نبايد از روي گفته هاي او به قضاوت بنشينيد

  :و قرآن كريم نيز پيروي نمودن از ظن و گمان را نهي كرده است

﴿Ÿωuρ ß# ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u� |Ç t7ø9 $#uρ yŠ# xσ à3ø9 $#uρ ‘≅ ä. 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾) .و هرگز بر آنچه «) 36 يةآ ،اسراء ةسور

  .»علم و اطمينان نداري دنبال مكن كه چشم و گوش و دلها همه مسئولند

﴿$tΒ uρ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ( ¨βÎ) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd,ptø: $# 

$\↔ø‹ x© ∩⊄∇∪ .﴾)و حال آنكه هيچ علم به آن ندارند و «). 28 يةآ ،النجم ةسور

جز در پي گمان و پندار نمي روند و ظن و گمان هم در فهم حق و حقيقت 
  .»هيچ سودي ندارد

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7Ï⊥ tG ô_$# #Z�� ÏWx. zÏiΒ Çd©à9 $# āχ Î) uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 �=Ïtä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠ Åzr& 

$\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò># §θs? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪﴾. )يةآ ،حجرات ةسور 

يد كه از بسيار پندارها در حق يكديگر اجتناب كن ،اي اهل ايمان«) 12
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 )از حال دروني هم(و نيز هرگز  ،برخي ظن و پندارها معصيت است
ما دوست مي داريد گوشت تجسس نكنيد و غيبت يكديگر نكنيد آيا ش

و از خدا بترسيد كه  ،البته كراهت از آن داريد ،خود را خوريد ةبرادر مرد
  .»خدا توبه پذير مهربانست

و در مـورد   ،قت استهاي ديگران قضاوت كردن حما پس از روي گفته
ه برويد و كتـاب  البته نه اينكساير مسائل ديني هم بايد خودتان تحقيق كنيد 

تحقيق كرديم بلكه بايد  :و بخوانيد و بعد هم بگوئيد ،نوار را باز كنيدبحاراأل
و همچنين كتـب ديگـر در مـورد ديـن اسـالم را و كتـب        ،قرآن را بخوانيد

وقت كتب علماي شيعه را هـم مطالعـه   علماي اهل سنت را نيز بخوانيد آن 
 ص و پيـامبر كنيد و بعد قضاوت كنيد و كسب علم در اسالم واجب است 
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