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  قديمي كار راه دو

 اولين در بار  يك .خوردند سخت شكست مسلمانان از تاريخ در دوبار الاقل اروپاييان
 اروپـا  قلـب  در صـده  چنـد  و رفتند پيش اندلس تا مسلمانان كه اسالمي خالفت دوره

 اسـالمي  بـا  موارد اين دو هر در چه اگر .عثماني دوران در هم بار  يك و كردند حكومت
 انـسجام  حـال  هـر  بـه  امـا  بـود،  الـسالم   عليهم بيت اهل مكتب از دور هك شدند مواجه

 را زيـادي  هـاي   راه پيـروزي  بـراي  دليل همين به .شد اروپاييان شكست باعث اسالمي
  .رسيدند كار راه دو به نهايت در و آزمودند
 و طلبـي   لـذت  بـه  آوردن رو آن نتيجه كه صحيح محتواي از دين كردن خالي :اول

 غـارت  و ظلـم  بـا  روردررويي و تالش و مبارزه فرهنگ از دوري نتيجه در و جويي  رفاه
   و است

  .مسلمانان ميان در اختالف ايجاد :دوم
در مـورد آن     و نـد ردااطالعـات زيـادي      كـار   راه دو اين ي باره در  همه امروزه اگرچه
 .اسـت  رتاثيرگـذا  اسـالم  دنياي در ها  روش اين هم هنوز متاسفانه اما ،كنند  ميصحبت  

 نـسبي  هـاي  آگـاهي  بـه  توجه با امر اين كه شده تر  پيچيده كمي آن اجراي شكل البته
 طـور   بـه  بگيرد صورت شفاف كار اين اگر زيرا .است طبيعي اسالم جهان در شده ايجاد
  .خورند نمي را آن فريب مسلمانان قطع

!!!هفته برائت 
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  مقاومت و شيعه
 پيـروزي  و تعمارياسـ  دول مقابـل  در شـيعيان  مبـارزات  و گذشـته  قرن دو تجربه

 اسالم دشمنان به سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي محمدي ناب اسالم گسترش و اسالمي انقالب
 كـار   راه دو هـم  كـار   اين براي .شود گرفته تشيع افكار نشر جلوي بايد كه است آموخته
  :است شده گرفته پيش در اصلي

 .اسالمي فرق ديگر ي كينه آتش كردن ور  شعله با شيعه افكار نشر از جلوگيري :اول
 و سـالم  فضاي يك در تا بود نخواهند حاضر مسلمانان ديگر شد؛ جنجالي فضا اگر زيرا

  .آورند رو السالم عليهم بيت اهل مكتب شناخت به علمي
 اي  حاشـيه  و فرعي امور به پرداختن و اصلي محتواي از شيعيان اعتقادات كردن خالي :دوم

  .داشت نخواهند خطري هيچ ها آن براي شيعيان ديگر امر اين تحقق صورت در زيرا
  :است نياز جريان دو به هم اول كار راه تحقق براي

 آنان، به نسبت تروريستي خشونت و شيعه به فحاشي و توهين با كه سنتي اهل ـ1
  .گردد ور شعله ها كينه و اختالفات آتش تا نمايند واكنش به وادار را شيعيان

 دستورات از فراتر حتي كه مذهبي غير كور تعصب با كه شيعيان خود از كساني ـ2
  .نمايند استكبار خطرناك بازي وارد را شيعيان ديگر است، بيت اهل

 شـيعه  را خـود  كـه  برونـد  كـساني  سـراغ  بـه  بايد قطع طور  به هم دوم كار  راه براي
  .دهند فريب را شيعيان جامعه توانند نمي وگرنه نامند مي

 استكبار دست در ها  وهابي و ها  تكفيري اول كار  راه اول قسمت تحقق براي متاسفانه
 و طلب  شهرت افراد دنبال به دوم كار  راه و اول كار  راه دوم قسمت براي و هستند جهاني

 خـود  اهـداف  تحقـق  بـراي  مزدور يك مانند ها  آن از و رفته شيعه دنياي در بينشي  كم
  .برند مي بهره
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  وحدت با مخافت
 حتـي  كـه  جايي تا بوده شيعه علماي توجه مورد همواره تاريخ طول در مساله اين

 صـادر  اسـالمي  وحدت حفظ جهت اي  بيانيه شيعه تقليد مراجع نيز مشروطه دوران در
 انحطاط موجب مسلمين گانه  پنج هاي  فرقه اختالف كه ديديم چون« :نوشتند و كردند
 از دفـاع  و يهدين جامع كلمه حفظ جهت به است،  شده خارجيان استيالي و اسالم دول

 و هـستند،  جعفريـه  شـيعه  سـاي ؤر كـه  عظـام،  مجتهـدين  فتـاواي  محمديه، شريعت
 بـر  شـد  اتفاق و …اسالم حبل به تمسك وجوب بر نموده اتفاق سنت، اهل مجتهدين

 اسالمي هاي مملكت جمع نگهداري و اسالم بيضه حفظ در مسلمين تمام اتحاد وجوب
 بـراي  جميعـاً  راي شد متحد صليبيه، هاي تسلطن هاي  حمله و بيگانه دول تشبهات از

 و داريم مبذول خصوص اين بر را خود نفوذ و قوت تمام كه اين بر اسالميه حوزه حفظ
 :فرمـوده  تعـالي  حـق  چـه  چنان …نكنيم فروگذار است مقتضي كه اقدامي گونه هيچ از

اءدلَى أَشالْكُفَّارِ ع ماءحم رنَهيكـه  بـرادري  بـه  را مـسلمانان  هعامـ  سازيم مي متذكر و  1ب 

 كـه  چيزهـايي  از اجتنـاب  وجـوب  كنـيم  مـي  اعالن و بست مومنين تمام بين خداوند
  2»…است شقاق و نفاق موجب
 هـا   آن اختيـار  در غربـي  هـاي   دولـت  كـه  امكاناتي از استفاده با اي  عده متاسفانه اما

 و زده دامن اختالفات اين به شيعه، نام به اي  ماهواره هاي  شبكه اندازي  راه و اند  گذاشته
 بـه  آب هـا،   شـبكه  ايـن  در آنان احترام مورد صحابه و سنت اهل اعتقادات به توهين با

   .ريزند مي دشمن آسياب
                                            

 29/تحف .1

 شـيخ  و اصـفهاني  الشريعه  شيخ صدر، اسماعيل سيد خراساني، آخوند اصفهاني، نجفي نوراهللا اهللا  آيت .2
 .بودند بيانيه اين كنندگان امضا از مازندراني عبداهللا
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 در كــه كوتــاه فـيلم  يــك در نگارنـده 
 ديدم بود شده پخش ها  شبكه اين از يكي

 االســالم حجــت« عنــوان بــه كــه فــردي
 بـا  بـود  شـده  معرفي 1»درايتي عبدالرضا

 و روايــات و آيــات دادن قــرار هــم نــارك
 و نيست اختالف باعث مطالب اين بيان كه گرفت نتيجه خواه  دل صورت  به ها  آن تفسير
 شـود  گفتـه  مطالـب  اگـر  زيرا !!!است اختالف باعث وحدت ي  درباره شما شعار« :گفت
 مطالـب  بيـان « :گفـت  سپس »!!!رسند  مي وحدت به و گرويده بيت اهل مكتب به همه

   ».نيست جايز قتل و توهين و جايز بحث و علمي
ةُ « :كه انداخت اميرالمؤنين فرمايش ياد به را نگارنده وي سخن اين مـقٍّ  كَل حـ  رَاد ا  يـ بِهـ 

 هـاي   شـبكه  در علمـي  بحـث  جـاي  كـه  اسـت  روشـن  آگـاهي  انـسان  هر براي زيرا  2» باطل

 تـوهين  بـه  شروع علمي بحث بهانه به مطلب پايان در ايشان كه  آن ضمن .نيست اي  ماهواره
  .نمود سرزنش را سنت اهل ي همه ها وهابي بهانه به و كرد دوم خليفه و صحابه به

 كنـد  دنبـال  را وهابيون به مربوط هاي  شبكه و ها  شبكه اين منظم طور  به كسي اگر
 هـم  توهين يكديگر به و دارند اختالف هم با ظاهر در چه اگر ها  آن كه شود  مي متوجه

 مخالف جهت در كه  اين با و كرده عمل قيچي يك ي  لبه دو مانند عمل در ما،ا كنند  مي
  .است اختالف ايجاد آن و رسند مي مشترك هدف يك به كنند مي حركت هم

 در ،  سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  پيـامبر  بيت  اهل تمحب مدعي هاي  شبكه اين رفتار از
                                            

نه مضامين در فـضاي مجـازي وجـود دارد ولـي بـا              گو  هاي كوتاه بسيار زيادي از ايشان با اين          فيلم .1
 .بررسي ما فيلم مورد اشاره بسيار تكرار شده است

 40؛ خطبه 82ص )صالح للصبحي( البالغة نهج .2
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 سر سرا در زيرا .برند  مي را  بهره بيشترين آن امثال و داعش تروريستي گروه حاضر حال
 بـه  شـيعيان  كـه  كننـد   مـي  القـاء  سـنت  اعـل  به و داده نشان را ايشان سخنان جهان

 .بپيوندنـد  هـا   آن به همه بايد كفار اين با جهاد براي و نمايند  مي توهين ها  آن مقدسات
  .دنياست كشورهاي تمام از ها آن يارگيري هم آن نتيجه

  برائت هفته
 كه است اين افراد اين جديد تابتكارا از

 ناميـده  وحـدت  هفتـه  كه ايامي در درست
 اعـالم  متن .نمودند اعالم برائت هفته شده،

  :است زير شرح به
 اعـالم  اي دربيانيـه  الـسالم  عليـه  حـسين  امـام  جهاني شبكه گذاري سياست شوراي

ـ  غـدير  روز الـسالم  علـيهم  بيـت  اهـل  فرمـوده  طبق االول ربيع نهم روز « :داشت  انيث
 مكتب در تبري و تولي موضوع دو اهميت از حكايت تعبير اين و است شده نامگذاري

 بايـستي  يكـديگر  مكمـل  عنوان به تولي و تبري كه است آن از حاكي و دارد بيت اهل
 15 لغايـت  9 روز از كـه  دانـيم  مـي  الزم خـود  بـر  رو ايـن  از بگيـرد  قرار توجه مورد
 برائـت  پيـام  مقدسـه  شبكه اين از تا كنيم نامگذاري برائت هفته عنوان به را االول ربيع

  ».نماييم صادر جهان به معصومين عمل به اتكا با را رسالت خاندان ازدشمنان
 دست به دوم خليفه شدن كشته زمان آنان اعالم به بنا زمان اين كه  اين به توجه با
ـ  نـسبت  اسـالم  جهان در آن منفي بازتاب است، فيروز نام به ايراني يك  و شـيعيان  هب
  .كند مي برابر چند را ايران شيعيان خصوص به

 دسـت  خود كار از فرقه اين جهان سراسر در بيدار شيعيان شديد اعتراضات با البته
  .كشيد
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  ياسرالحبيب هاي هتاكي
 در محـوري  نقش كه مهمي افراد از يكي

 نام به جواني روحاني كند،  مي ايفا جريان اين
 شـــيخ« بـــه معـــروف ــــ »ياســـرالحبيب«

 دارد سعي وي .است ـ »انگليسي پوش  خوش
 حـسن  سـيد  .دهد نشان وهابيت يك درجه دشمن و شيعه تفكرات چاك  سينه را خود

 غيـرُ  شـيعي  شـخص  « :اسـت  گفتـه  و برده كار به دقيقي تعبير فرد اين درباره نصراهللا

أساساً الشيعة عند معروف«  

  پيامبر همسر وفات جشن
 بـه  اقـدام  بـار  نخـستين  براي 1431 رمضان با مطابق 2010 سال در ياسرالحبيب

 پيــامبر همــسر عايــشه، وفــات ســالروز مناســبت هبــ جــشني مراســم علنــي برگـزاري 
 خـشم  شـدن  برانگيختـه  بـه  منجـر  آن، خبـر  انتـشار  كـه  نمود سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

  .شد دنيا در مسلمانان
  موهن كتاب

 بلكـه  ،نداشـته  بـر  اقدامات اين از دست تنها نه وي
 منتـشر  كتاب يك در عايشه مورد در را خويش مواضع

   .داشت ناپسند و زشت بسيار عنواني كه كتابي .كرد
 سند كه احاديثي كه است اين وي كتاب مهم نكته
 فقـه  نص خالف بر و نموده اوري  جمع را ندارد معتبري
   .است زده پيامبر همسر به ناروا تهمت اماميه
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  : اين خصوصنظر برخي علماي شيعه در
  :نويسد عليه در بحار مي اهللا  رحمتمجلسي باقر محمد عالمه. 1
ي مسلمانان به قداست و پاكي همسران پيامبر اقرار دارند، بله البته برخـي از          همه«
   1». معتقدندالسالم عليه شان با علي ها به سركشي برخي از همسران نبي در مخالفت آن

  عليه اهللا رضوان طبرسى عالمه. 2
 أحـد  بنوح آمن إذا و مجنون أنه للناس تقول كافرة نوح امرأة كانت :عباس ابن قال
 ذلـك  فكـان  أضـيافه  علـى  تـدل  لـوط  امـرأة  كانـت  و به نوح قوم من الجبابرة أخبرت

 زن :گويد عباس ابن : الدين في خيانتهما كانت إنما و قط نبي امرأة بغت ما و خيانتهما
 نوح به نفر يك گاه هر و است ديوانه نوح گفت مى مردمه  ب و بوده كافر السالم عليه نوح

 هـاى  ميهمـاني  به را مردم لوط زن و را نوح قوم از ستمگران داد مي خبر آورد مي ايمان
 زنـا  مرتكب پيغمبرى زن يچه و زن دو آن خيانت بود اين پس .كرد مي راهنمايى لوط
   2».ىعفّت بى و ناموس در نه بود دين در ها آن خيانت و نشد

  درجاته اللَّه أعلى طوسي حسن بن محمد الطائفه شيخ. 3
 گرداني روي و بيزاري سبب امر اين كه چرا نشد، زنا مرتكب پيامبري هيچ همسر«

 از كـسي  بـه  هركـه  پـس  .شـود  مـي  ايـشان  بـه  ننگي لكه خوردن و خدا ي فرستاده از
   3.است شده مرتكب بزرگي خطاي دهد زنا نسبت پيامبر همسران

                                            
   بقداسـة اذيـال     فعلى اي هذه مقالة يخالفها المسلمون باجمعهم من الخاصة و العامـة و كلهـم يقـرون                 .1

المـؤمنين    آله مما ذكر، نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهن لمخالفتها أمير           صلّى اللّه عليه و      النبي  أزواج
البرهـان فـي تفـسير      «ـ همين مـضمون در       240ص 22 ج)   بيروت -ط  (األنوار   بحار .السالم علي عليه 

 . ؛ آمده است431ص 5 ج بحرانى    سيد هاشم بن سليماننوشته» القرآن

 ...كانت امرأة نوح كافرة تقول: قال ابن عباس ـ 479 ص 10  ج البيان في تفسير القرآن مجمع. 2

 52 ص10ج؛ التبيان في تفسير القرآن. 3
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  سره قدس طباطبايي حسين محمد سيد علّامه. 4
ايـن آيـات بـه داسـتان افـك            «:فرمايند مي نور سوره 26 آيه ذيل عالمه، حضرت
اند، ولـى شـيعه     المؤمنين دانسته  كند، كه اهل سنت آن را مربوط به عايشه ام          اشاره مى 

 پادشاه  "قسمقو "  ماريه قبطيه مادر ابراهيم معتقد است، همان ماريه كه         ي  را درباره  آن
فرسـتاد، و هـر دو      سـلم     و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي عنوان هديه براى رسول خدا       مصر او را به   

ـ حديث ـ هـا رسـيده   ها است و چه آن حديثى كه از شيعه  چه آن حديثى كه از سنى    
  1». خالى از اشكال نيست

 و فرماينـد  مـي  اقامـه  را عمـده  دليل دو سنت اهل احاديث رد در و ادامه در ايشان
  :كه دهند مي توضيح

نسبت به عايشه  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليداللت عموم روايات بر سوء ظن رسول خدا         «
اجـل از ايـن   سـلم   و آلـه  و عليه اهللا  صليكه رسول خدا جاى هيچ حرفى نيست، و حال آن 

كه خداى تعالى ساير مردم را از ايـن سـوء ظـن     طور نباشد؟ با اين    هسوء ظن است و چ    
 چرا وقتى مؤمنين و مؤمنات ايـن را شـنيدند حـسن ظـن بـه                 " : نموده و فرمود   توبيخ

، و وقتـى حـسن   2"يكديگر از خود نشان ندادند، و نگفتند كه اين افترايى است آشكار؟           
سـزاوارتر بـه آن     سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي ظن به مؤمنين از لوازم ايمان باشد، رسول خدا        

باشـد و مقـام      سوء ظن است كه خود يكى از گناهان مى        است، و سزاوارتر از اجتناب از       
عالوه بـر ايـن قـرآن كـريم تـصريح       .سازد نبوت و عصمت الهى او با چنين گناهى نمى   

داراى حسن ظن به مـؤمنين اسـت و         سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي كه رسول خدا   كرده به اين  

                                            
 127ص 15  ج؛ترجمه تفسير الميزان. 1

 )12/نور(. لَو ال إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات بِأَنْفُسهِم خَيراً و قالُوا هذا إِفْك مبينٌ. 2
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ه و     و منْهم الَّذينَ يؤْذُونَ النَّبِي و ي       " :فرموده ؤْمنُ بِاللـَّ يـ ،رٍ لَكُـمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَي وقُولُونَ ه

           يم أَلـ ذابع ملَه ولَ اللَّهسؤْذُونَ رينَ يالَّذ و ،نْكُمنُوا مينَ آملَّذةٌ لمحر ينَ، ونؤْملْمنُ لؤْم1"ي 

 در خـانواده پيغمبـر نيـز راه     اگر بنا باشد گناهانى چون زنااز اين هم كه بگذريم اصوالً   
گردد، و بر خـدا الزم اسـت كـه     ها از او شده و دعوت او لغو مى        پيدا كند، مايه تنفر دل    

خاندان او را از چنين گناهانى حفظ فرمايد، و اين حجت و دليل عقلى عفت زنـان آن                  
ما كه عقل همه     كند، نه عفت ظاهرى را فقط، و با اين         جناب را به حسب واقع ثابت مى      

آن را درك نكـرده     سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي طور رسول خدا   هكند، چ  اين معنا را درك مى    
  2».شود و نسبت به همسر خود دچار ترديد مى

  3بقرا عيد جشن
 بـه  منتـسب  سـالروز  در جـشن  مراسم برپايي به اقدام خود، حركت استمرار با وي
ـ  را اهـ   برنامه اين عجيب اقدامي در و نمود دوم خليفه مرگ  شـبكه  از زنـده  صـورت  هب

 مختلـف  فرق در مسلمانان از بسياري تعجب كه اقدامي .ساخت منتشر خود اي  ماهواره
  .داشت همراه به را شيعيان و سنت اهل

                                            
گـوش  ) سـر تـا پـا     (گويند او خوش باور و       دهند و مى   ها كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى         آن از. 1

كنـد و    است، بگو خوش باور بودن او به نفع شما است او ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تـصديق مـى                     
هنـد عـذاب    د ها كه فرستاده خدا را آزار مى       اند، و آن   رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده        

 61/توبه. دردناكى دارند

 143، ص15 ترجمه الميزان، ج. 2

گونه افراد چون شكم خليفه دوم در اين روز پاره شـده               بقرا به معني شكافتن است و بنا به گفته اين          .3
 .اند را عيد بقرا ناميده آن
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  نكنيد سب هم را بت
   :فرمايد مي كريم قرآنتحريكات  اين جريان منحرف در حالي است كه 

» وا ال وبونَ الَّذينَ تَسعدنْ يونِ مد وا اللَّهبسفَي واً اللَّهدرِ علْمٍ بِغَيع كنَّا كَذليكُـلِّ  زل 

 غيـر  كـه  كسانى )معبود به( ـ يعملُونَ كانُوا بِما فَينَبئُهم مرْجِعهم ربهِم  إِلى ثُم عملَهم أُمةٍ

 دشـنام  را خدا جهل، )و ظلم( روى از )نيز( ها آن مبادا ندهيد، دشنام خوانند مى را خدا
 بـه  آنـان  همه بازگشت سپس داديم زينت را شان عمل امتى هر براى چنين اين !دهند
 و پـاداش  و( سازد مى آگاه كردند، مى عمل چه آن از را ها آن و است پروردگارشان سوى
  )108/انعام(»).دهد مى كيفر
 نـاراحتى  اثـر  بـر  مؤمنـان  از جمعى شود، مى استفاده روايات بعضى از كه طورى به
 و گرفتـه  ناسـزا  باد به را مشركان هاى بت گاهى داشتند، پرستى بت مساله از كه شديد

 و ادب اصـول  رعايـت  و كرد نهى موضوع، اين از صريحاً قرآن دادند، مى دشنام ها آن به
  .دشمار مى الزم اديان، بدترين و ترين خرافى برابر در حتى را، بيان در نزاكت و عفت

 مـسير  از را كـسى  تـوان  نمـى  ناسزا و دشنام با زيرا است، روشن موضوع، اين دليل
 افـراد  گونـه  ايـن  در كه جهالت با آميخته شديد تعصب عكس، به بلكه داشت، باز غلط
 خـود  باطـل  آئـين  در افتـاده،  لجاجـت  دنـده  روى اصطالح به كه شود مى سبب است،
 پروردگـار  قـدس  ساحت به نسبت توهين و بدگويى به زبان است سهل شوند، تر راسخ

 كه طور همان دارد تعصب خود، اعمال و عقائد به نسبت ملتى و گروه هر زيرا بگشايند،
 زينـت  را شـان  عمـل  جمعيتـى  هـر  براى چنين اين ما« :يدفرما مى بعد جمله در قرآن
  ». داديم
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 ي  دربـاره  قـرآن  منطـق  نيـز  اسالمى روايات در
 و شده تعقيب منحرفان، و گمراهان به دشنام ترك

 انـد  داده دستور مسلمانان به اسالم بزرگ پيشوايان
 بـه  و كننـد  تكيـه  اسـتدالل  و منطق روى هميشه
 معتقــدات بــه نــسبت دشــنام حاصــل بــى  ي حربــه

 خـوانيم  مى البالغه نهج در نشوند، متوسل مخالفان،
 از جمعـى  بـه  الـسالم   عليـه  علـى  اميرالمؤمنين كه

  1:فرمايد مى دادند مى دشنام صفين جنگ ايام در را ويهمعا پيروان كه يارانش

الَهم   وصفْتُم لَو  لَكنَّكُم و  سبابِينَ تَكُونُوا  أَنْ  لَكُم  أَكْرَه  إِنِّي« مـأَع  و  ذَكَـرْتُم   مالَه كَـانَ   حـ  

بوي  أَصلِ  فالْقَو  لَغَ وي  َأبذْرِ  فبـه  شـما  اگر باشيد، فحاش شما كه ندارم خوش من ـ الْع 

 شان اعمال روى و( شويد متذكر را ها آن حاالت و برشمريد را ها آن اعمال دشنام، جاى
  2».بهتر حجت اتمام براى و است تر نزديك راستى و حق به )نمائيد تحليل و تجزيه
 بعـضى  كه كند مى نقل "المعانى روح " تفسير در سنى، معروف دانشمند "آلوسى "

 ناراحـت  كنـد،  مى شيخين سب شيعيان، از بعضى كرد مشاهده هنگامى جاهل عوام زا
 چـرا  كردند سؤال او از كه هنگامى كرد، السالم  عليه على مقام به اهانت به شروع و شد
  كنى؟ مى اهانت توست احترام مورد كه السالم عليه على به

 از تر كننده ناراحت را چيز هيچ زيرا كنم ناراحت را ها شيعه خواستم مى من« :گفت
  3».ساختند وادار عمل اين از توبه به را او بعد و ،!نديدم ها آن براى موضوع اين

                                            
 394ص ،5 ج نمونه، تفسير .1

 206؛ خطبه 323ص )صالح للصبحي( البالغة نهج .2

 218ص 7ج ،المعانى روح فسيرت .3

اگر شما به جاى دشنام،     
هــــــا را  ل آناعمــــــا

ها  برشمريد و حاالت آن   
را متذكر شويد  به حـق       

 تر است و راستى نزديك
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  اي فتواي امام خامنه
جمعي از علما و فرهيختگان شيعه منطقه احساء عربستان سعودي از مقـام معظـم               

ميـز و   اي در خصوص اهانت و استفاده از كلمـات تحقيرآ           اهللا خامنه   رهبري حضرت آيت  
  :توهين به همسر پيامبر اسالم سؤال نمودند و ايشان در پاسخ فرمودند

حـرام اسـت و       هاي اسـالمي بـرادران اهـل تـسنن مـا              اهانت به نمادها و شخصيت    
طريق اولي هر چيزي كه موجب اخالل در شرافت و هر گونه اتهـام بـه همـسر نبـي                  به

بلكـه ايـن اقـدام نـسبت بـه          . ام اسـت  باشـد، حـر   ) سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي(مكرم اسالم   
ويژه نـسبت بـه سـرور ايـشان حـضرت رسـول اعظـم                 همسران انبياء ممنوع است و به     

  1).سلم و آله و عليه اهللا صلي(
  :هاي قبل هم فرموده بودند البته ايشان در سال

بيت را هم  اهل داند؛ سني محب  امروز اين جماعت وهابي و سلفي، شيعه را كافر مي         
اين فكر غلـط    ! داند مي هاي عرفاني و قادري را هم كافر        داند؛ سنىِ پيرو طريقه    كافر مي 

مردم سـني شـافعي در       ي مردم شيعه در سراسر دنيا،       گيرد؟ همه  از كجا سرچشمه مي   
 هـا محـب و دوسـتدار    اين  كهـي مركزي   يشمال آفريقا، يا مالكي در كشورهاي آفريقا

 كافرند؛ چرا؟ چون به ـشود   بيت منتهي مي اهل ها به هاي عرفاني اين بيتند؛ طريقه اهل
الحـسين را مـورد       گذارنـد و مـسجد رأس      مـي  مرقد حسين بن علي در قـاهره احتـرام        

شيعه كه كافر است؛ سني سـقّزي و        ! كافرند ها دهند؛ به اين جهت اين     تقديس قرار مي  
اشد، او هم   بندي ارتباط داشته ب     قادري يا نقش   ي  سنندجي و مريواني هم اگر با طريقه      

است؟ چرا با اين فكر غلط و شوم بين برادران مـسلمان              اين فكر، چه فكري   ! كافر است 
                                            

بِما يخلُّ بِشَرَفها   ) صلّي اهللا علَيه و آله    (يحرُم النََّيل من رموزِ اخواننا السنَّة فَضلَاٌ عن اتهام زوج النَبي             .1
 )  آله و سلمصلي اهللا عليه و(بل هذَا االَمر ممتَنع علي نساء االَنبياء و خُصوصاً سيدهم الرَّسول االَعظَم 
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اي هم كه از روي ناداني و غفلـت، يـا گـاهي از روي                 آن شيعه  اختالف ايجاد بشود؟ به   
شناسـيم كـه فقـط     سراغ داريم و افرادي را هم از بين شيعيان مـي   اين را همـغرض  
كـه ايجـاد اخـتالف       اداني نيست، بلكه مأموريت دارند بـراي ايـن        ي ن   مسئله شان  مسئله
رفتار هر دو گـروه حـرام   : كنم كند، عرض مي سنت اهانت مي اهل به مقدسات ـ  كنند

  1.شرعي است و خالف قانوني است
  تكفير شيعيان و مراجع عظام

 كـه بـه دليـل    گيري منفي علما و مراجع شيعه عليـه وي  الحبيب با توجه به موضع    
، ناگهان لبه حمالت و انتقادات خويش را به سوي طيفي وسيع از علمـاي               مال او بود  اع

اي جديـد از ميـان علمـاي شـيعه را هـدف        كشاند و در اين راه، هـر روز، چهـره        هشيع
 .ها را تا حد كفر و خروج از دين تكفير نمود            اي كه در موارد بسياري آن        به گونه  .گرفت

ني طيفي از علماي شيعه ماننـد حـضرت امـام خمينـي،             هاي عرفا   او با انتقاد از نگرش    
اهللا حكيم و ساير مراجع بزرگ     اهللا سيستاني، آيت    اهللا بهجت، آيت   عالمه طباطبايي، آيت  

همگي ايشان را منحرف خوانـد و حمـالت شـديدي را    ... شيعه در كشورهاي منطقه و      
سند مـدعي شـد كـه       اهللا محمد باقر صدر انجام داد و در گفتاري ناپـ           بر ضد شهيد آيت   

  .ايشان در حالي از اين دنيا رفته كه از مذهب تشيع خارج شده بود
الحبيب همچنين ضمن فاسق قلمداد كردن سيد حسن نصراهللا طي سخناني گفت            

 ياسـر الحبيـب   .الدن و قرضاوي مجاهد هستند، سيد حسن نيز مجاهد است      كه اگر بن  
هـايش بـسيار      زهاي ابتدايي فعاليـت   اگرچه در قبال مرجعيت آيت اهللا سيستاني در رو        

گفت اما هر روز به جسارت خويش در قبال ايـشان نيـز افـزود تـا                   محتاطانه سخن مي  
                                            

 22/2/1388 ـ   در ميدان آزادي سنندج  در جمع مردم استان كردستان فرمايشات.1
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 او بعد   .كه در نهايت از عباراتي بسيار سخيف و ناپسند در قبال ايشان استفاده كرد              اين
 نـسل  هاي اهللا سيستاني توجهي به نگاه    از ابراز اين اظهارات سخيف، مدعي شد كه آيت        

  .قريب است كه شاهد طغيان تشيع بر ضد مرجعيت باشد جديد تشيع نداشته و عن
  سند مزدوري

هاي برون مـرزي صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي بـا                 در حالي كه پخش برنامه    
كننـد،    مشكل روبروست و هر از چند گاهي كشورهاي غربي براي آن مشكل ايجاد مي             

اي است ـ كه همگي در خارج از ايران هـستند    اين جريان داراي چندين شبكه ماهواره
  .شود ـ كه به راحتي پخش مي

هـا    اندازي و مـديريت ايـن شـبكه         جاست كه هزينه احداث و راه      نكته قابل تأمل آن   
  شود؟  چگونه تأمين مي
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  ترويج قمه كشي
يكي از نكات قابل تامل ديگر اين است كه اين طيف، از هرگونه عملي كه در ميـان              

ويـژه اگـر ايـن حمايـت بـوي            بـه . كنـد   وجب وهن مذهب باشد حمايت مـي      شيعيان م 
   .مخالفت با دستورات ولي فقيه بدهد

  :و برخي خرافات ديگر فرمودندزني  ي قمه اي درباره حضرت امام خامنه
 در كارهـا  برخـى  اخيـر،  سـال  چهار سه، اين در بگويم كه متأسفم خيلى بنده
 را آن غلـط،  به هايى دست كه است شده ديده محرّم ماه عزادارى مراسم با ارتباط

 هـر  كـه  دهند  مى رواج و كنند  مى باب را كارهايى. اند  كرده ترويج ما ى  جامعه در
 االيـام   قـديم  در مثـال،  عنوان به. آيد  مى وجود به سؤال برايش باشد، آن ناظرِ كس
 قفـل  خودشان بدن به عزادارى، روزهاى در كه بود معمول النّاس  عوام ى  طبقه بين
 غلـط  رسـمِ  ايـن  و كردند منع را آن علما و بزرگان مدتى، از پس البته،! زدند  مى

 افـراد،  بعضى كه شنيدم و اند  كرده رسم اين ترويج به شروع مجدداً باز اما. برافتاد
 غلطـى  كـارِ  چـه  اين! زنند  مى قفل خودشان بدن به كشور، اين كنار و گوشه در

  ؟!ددهن مى انجام افراد بعضى كه است
 دانـم   مـى . اسـت  خالف كارهاى از هم زدن قمه. است طور  همين نيز زدن قمه
 خواهنـد  ».آورد  نمـى  را قمـه  اسـم  فالنى كه بود اين حق«: گفت خواهند اى  عده
 نـه؛  »!بزننـد  بگذاريـد  زننـد؛   مى اى  عده داشتيد؟ كار چه زدن قمه به شما«: گفت
 پـنج  چهـار،  طى كه اى  گونه به اگر. كرد سكوت غلط كارِ اين مقابل در شود  نمى
 زمـان  در كننـد،   مـى  هم هنوز و كردند ترويج را زدن قمه جنگ، از بعد اخيرِ سال

 ايـن  مقابـل  در ايـشان  قطعـاً  كردند،  مى ترويج عليه  اللَّه  رضوان امام مبارك حيات
 سـر  بـه  و بگيرنـد  دسـت  بـه  قمه اى  عده كه است غلطى كارِ. ايستادند  مى قضيه
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 ايـن  كجـاى ! بـشود؟  چـه  كـه  كنند  مى را كار اين. بريزند خون و دبزنن خودشان
. است عزادارى ى  نشانه نوعى به زدن، سر بر دست البته،! است؟ عزادارى حركت،

 ى  سـينه  و سـر  بـر  آيـد،   مى پيش شان براي مصيبتى كه كسانى ايد،  ديده بارها شما
ـ  شـما  اما. است معمولى عزادارىِ ى  نشانه اين. كوبند  مى خود  كجـا  حـال  بـه  ات
 مغـز  بر شمشير با عزيزانش، عزيزترين مصيبت رويكرد خاطر به فردى كه ايد  ديده
 قمه! است؟ عزادارى كار، اين كجاى! كند؟ جارى خون خود سرِ از و بكوبد خود
 خـدا  بالشك، و نيست دين به مربوط كه است امورى از. است جعلى سنّتى زدن،
 توانـستند   نمـى  و بـود  بسته شان دست سلف علماى. نيست راضى آن انجام از هم

 ى  جلوه روز و اسالم حاكميت روز امروز ».است خالف و غلط كار، اين« بگويند
 محب ى  جامعه يعنى برتر، اسالمىِ ى  جامعه آحاد كه كنيم كارى نبايد. است اسالم
 على  بن  حسين نام به ارواحنافداه، عصر ولىِّ مقدس نام به كه السالم  عليهم بيت  اهل
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 و مسلمانان نظر در مفتخرند، الصالةوالسالم،  عليه اميرالمؤمنين نام به و السالم  عليه
 مـن . شوند معرفى منطق  بى خرافىِ هاى آدم گروه يك عنوان به عالم، غيرمسلمانان

 يك قطعاً كه را ـ زدن قمه ـ مطلب اين توانم  نمى ديدم كردم، فكر چه هر حقيقتاً
 بنده. نكنند را كار اين. نرسانم عزيزمان مردم اطّالع به است، بدعت يك و خالف
 او از قلباً من بزند، قمه بخواهد كه كند معنا اين به تظاهر كسى اگر. نيستم راضى
 نفر چند كنار، و گوشه در بود وقت يك. كنم  مى عرض جداً من را اين. ام  ناراضى

 و كردنـد   مـى  زنـى   قمه هب مبادرت عمومى انظار از دور و شدند  مى جمع هم دورِ
 بـد  و خـوب  بـه  هـم  كسى. نبود ـ هست امروز كه معنا اين به ـ تظاهر كارشان،

 وقـت  يـك  امـا . شد  مى انجام محدودى ى  دايره در كه چرا نداشت؛ كار شان عمل
 شهرهاى يا قم يا تهران هاى خيابان از خيابانى در ناگهان نفر، هزار چند كه بناست

 خودشـان  سـر  بر شمشير و قمه با و شوند ظاهر خراسان شهرهاى يا و آذربايجان
 معنـا  اين به السالم،  عليه حسين امام. است خالف قطعاً كار، اين. كنند وارد ضربه
 و عجيـب  هـاى  بـدعت  اين كجا از و هايى  سليقه كدام دانم  نمى من. نيست راضى
  !كنند؟ مى ما انقالبى ى جامعه و اسالمى جوامع وارد را خالف

 درسـت  زيارت باب در هم ديگر نامأنوس و غريب و عجيب بدعت يك اخيراً
 زيـارت  را السالم  عليهم ائمه مطهر قبور خواهند  مى وقتى كه ترتيب بدين! اند  كرده
 بـه  را خود خيز  سينه و خوابند  مى زمين روى شوند،  مى وارد كه صحن درِ از كنند،
 امام مطهر قبور و عليه  صلواةاللَّه رپيغمب مطهر قبر كه دانيد  مى شما! رسانند  مى حرم

 ى  همـه  را السالم  عليهم ائمه ى  بقيه و رضا امام جعفر،  بن  موسى صادق، امام حسين،
 آيـا . كردند  مى زيارت ايران، و عراق و مدينه در بزرگ، فقهاى و علما ايضاً مردم،
ـ  وقتـى  علمـا،  يـا  و السالم  عليهم ائمه از نفر يك كه ايد  شنيده هرگز  خواسـتند   ىم
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 ايـن  اگـر ! برسـانند؟  حرم به خيز  سينه طور به صحن، درِ از را خود كنند، زيارت
 انجـامش  بـه  ما بزرگان نمود،  مى خوب و مقبول و بود مستحب و مستحسن كار،

 آقـاى  العظمـى  اللَّـه  تآي مرحوم كه شد نقل حتى. نكردند اما. كردند  مى مبادرت
 و عميـق  و قـوى  مجتهـد  و بـزرگ  عـالم  نآ عليـه،   تعـالى   اللَّه  رضوان بروجردى
 احتمـاالً . كـرد   مـى  منـع  باشـد،  مـستحب  شايد كه  اين با را بوسى  عتبه روشنفكر،
 بـه . هـست  كـه  دعا كتب در. است شده وارد روايت در عتبه، بوسيدن استحبابِ

 كـار  ايـن  كـه   اين با. دارد وجود هم روايت بوسى، عتبه براى كه است اين ذهنم
 سجده كنند خيال دشمنان مبادا تا ندهيد، انجامش« گفتند  مى ايشان است، مستحب

 صحن وارد اى  عده وقتى امروز، اما ».نكنند درست تشنيعى شيعه، عليه و كنيم؛  مى
 اندازنـد   مى زمين به را خود شوند،  مى الصالةوالسالم  عليه الرّضا  موسى  بن  على مطهر

 اين آيا! برسانند حرم به را خود تا دپيماين  مى خيز  سينه طور  به را راه متر دويست و
. اسـت  زيـارت  و دين به اهانت اصالً. است غلط كار، اين نه؛ است؟ درستى كار



37شميم معرفت ـ شماره 

 

146

 دشـمن  كـار  هم اين نكند دهد؟  مى رواج مردم بين را هايى بدعت چنين كسى چه
  1.كنيد روشن را ها ذهن و بگوييد مردم به را ها اين! باشد؟

هاي اين طيف متوجه خواهيد        اينترنتي و بررسي شبكه    هاي  با نگاهي گذرا به پايگاه    
 نمودهبه شدت تبليغ    از آن نهي كردند     اي    ها تمام مواردي را كه امام خامنه        شد كه اين  

در ايـن راه از گفـتن        .كننـد   دي تهيه نموده و تكثير مـي        و براي ترويج آن كتاب و سي      
  .هيچ ابايي ندارند... دروغ و جعل سخنان و امضاء علما و

  :اي دو بار ديگر هم در واكنش به چنين اعمالي فرمودند امام خامنه
 بود قطعى شرع خالف يك زنى  قمه ما نظر به

 هـم  بزرگـانى  و كرديم اعالم ما را اين هست؛ و
 كنـار  و گوشـه  از ديديم بعد اما كردند؛ حمايت
 اگـر ! كننـد   مى عمل اين عكس جهت در كسانى

 هـم  حـرام  و باشـد  نداشـته  هم اشكال زنى  قمه
 بـراى  جاهـايى  در چرا نيست؛ كه واجب نباشد،
 دارد؟ وجـود  انگيـزه  خرافى بعضاً چيزهاى اين
 نـدارد،  محـض  خرافـى  ى  جنبـه  كه هم هايى آن

 رايـج  فرهنـگ  در امروز، ارتباطات در امروز، دنياى در كه هست مقدار اين الاقل
 و جوانـان  بـين  و مـا  هـاى   خانـه  داخل در امروز كه عقالنياتى در امروز، جهانى
 از هـا  اين. كرد خواهد ايجاد نامناسب العمل  عكس است، رايج ما پسران و دختران

                                            
  17/03/1373 »بويراحمد و كهگيلويه« استان روحانيون جمع در  فرمايشات.1

  :اي امام خامنه
 يــك زنــى قمــه

 شـــرع خـــالف
ــى ــود قطعـ  و بـ

 .هست
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برا هـا  ايـن  بايـد  مـا  نپسندد، چه بپسندد، دنيا چه بگوييم ما كه نيست شرع ناتي 
  1.است فيه مشكوك چيزهاى ها اين حداقل بگوييم؛

ـ « كـه  امرى ـ زنى  قمه به راجع جا  اين پيش سال چند ما بـ  ني ـ  اسـت  »ىالغَ  ـ
 زيـادى  مردم و كردند قبول كردند، نجابت كردند، صحبت بزرگانى گفتيم؛ مطالبى

 امـام  با شما آقا كه شد بلند سروصدا هايى  گوشه از ديديم وقت يك پذيرفتند؛ هم
 كـه  را عملـى  ما كه است اين »الهدى مصباح و سفينةالنجاة« معناى! مخالفيد حسين
 اسـت،  بـين  و مـسلم  حرام هم ثانوى عنوان به و است اشكال محل شرعاً بالشك
   2دهيم؟ انجام

  مراقب باشيم
  :اند اهللا مصباح يزدي در خصوص زمينه انحرافات در مذهب شيعه فرموده آيت

مـان   ما هم كه در طرف حق هستيم، ممكـن اسـت در افكـار، رفتـار و در كارهـاي                   
ي وجـود دارد كـه طبـق نظـر          هاي ما نيز چيزهـاي      در كتاب  .هايي شويم   مرتكب اشتباه 

 براي نمونه، مسأله تحريف قـرآن كـه در بعـضي از       .بزرگان و متخصصان صحيح نيست    
هاي ما هم وجـود دارد، دسـتاويزي بـراي دشـمنان اسـالم               روايات ما آمده و در كتاب     

 البته مسأله تحريف قرآن هم در روايات اهل تسنن و هـم در روايـات مـا مطـرح          .است
كـه در     ها را درست كرده است؛ ولـي ايـن          دست دشمن واحدي اين   شده و پيداست كه     

اگر اين مسأله در روايات ما هست، در روايات شـما هـم وجـود دارد، در                 : پاسخ بگوييم 
گونه مسائل    ما بايد يك راه صحيح و منطقي داشته باشيم، بايد از اين            .مقام جدل است  

                                            
  27/12/1383 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى ديدار در  فرمايشات.1

  17/06/1384 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى ديدار در  فرمايشات.2
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حيحي پيـشنهاد كنـيم، نبايـد       پند بگيريم، بايد براي پيشرفت در مسير درست، راه ص         
هـاي مـا يـك       ها دوبـاره بـا اسـتفاده از اشـتباه           اي به دست دشمنان بدهيم تا آن        سوژه

 برخورد، استدالل و مبـارزات فكـري مـا    .مذهب جديد يا انحراف جديدي درست كنند    
بايد بر اساسي استوار باشد كه هـم پـيش خـدا سـرفراز باشـيم و هـم دشـمن نتوانـد                       

  .سوءاستفاده كند
آب را از سرچشمه بايد تميز كـرد و نگذاشـت           

 اگر با تفكر انحرافي و با كساني كـه          .آلود شود  گل
هاي انحرافـي پيـدا كردنـد، بـا          به تبع آن، گرايش   

كم آن تفكـر بـه پـيش          مسامحه برخورد شود، كم   
صــورت فرقــه يــا گروهــي  رود و در آينــده بــه مـي 

آيـد و آفـت بزرگـي بـراي عـالم            خطرناك در مـي   
هـاي    نقطـه  . بايد خوب دقت كنيم    .شود  مي اسالم

تواند منشأ فسادهاي بزرگـي در       انحرافي را كه مي   
 اگـر  .جامعه شود بايـد از همـان ابتـدا مهـار كـرد           

زماني كه همين افكار انحرافـي وهابيـت در عـالم           
گرفت، ما امروز در  شد، برخوردي جامع، حساب شده و دقيق انجام مي     تشيع مطرح مي  

و تـشيع،   ) عج(شيعه، در ميان عاشورائيان، و در اين كشور امام زمان           داخل اين كشور    
اينك در بسياري از شهرها، حتـي در قـم،             هم .هاي انحرافي نبوديم   ديگر شاهد گرايش  

هايي براي رشد افكار انحرافي وجـود دارد؛ افكـاري كـه در اثـر مـسامحاتي كـه                    زمينه
كنند كه ريشه    طري بزرگ ايجاد مي   كنند و بعد خ     شود، كم كم زمينه رشد پيدا مى       مي

  1.شود كن كردنش مشكل مي
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