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به گزارش پايگاه اطالع رسانى دكتر على جمعه، مفتى اعظم مصر، در مخالفت با سخنان 
ضريح  به ويژه  و  دينى  بزرگان  ضريح  تخريب  ضرورت  بر  مبنى  مصرى  وهابيون  برخى 
رأس الحسين گفت: زيارت قبور يا ضريح بزرگان و صالحان، به معناى شرك و كفر 

نيست.
وى در اين زمينه گفت: بين توسل  (وسيله قرار دادن) و شرك تفاوت وجود دارد. خداوند 
متعال در آية 35 سوره مائده مى فرمايد: َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللاَ َواْبَتُغوا إلَْيِه الَوِسيَلَة 
َوَجاِهُدوا ِفى َسِبيِلِه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن. اين آيه بيان مى كند كه تقّرب به خداوند متعال 
به وسيلة هرآن چه خداوند و شرع مقدس تعيين كرده اند مانند: مكان ها، زمان ها و اشخاص 
مجاز و تعظيم شعاير الهى است و مسلمانان با دعا نزد قبر نبى مكرم اسالم و با دوست  

داشتن او به خداوند متعال تقرب مى جويند.
ممكن است برخى با توسل به قبور صالحان و يا سجده بر قبور و يا طواف به دور آن ها 
به عنوان وسيلة تقرب به خداوند متعال مخالف باشند، اما نمى توانند با اين مخالفتشان افراد 

و اماكن را از دايرة وسيله به دايرة شرك منتقل كنند.
مفتى اعظم مصر در ادامه گفت: بين اعتقاد به  اين كه چيزى سبب و وسيله باشد و اعتقاد 
به اين كه آن چيز خالق و فى نفسه مؤثر است، اختالف وجود دارد؛ مثًال مسلمانان مسيح را 
سببى براى زنده شدن مردگان مى دانند، اما مسيحيان وى را فى نفسه مؤثر و خالق مى دانند.
وى افزود: اگر بدانيم مسلمانى كه ضريحى را زيارت مى كند، زيارتش با اعتقاد به صالح بودن 

اهل قبر و به نيت قرب الهى بوده، اين زيارت عملى صالح است.

مفتى اعظم مصر:  
زيارت اهل بيت  از اقرب 

اعمال بوده و داراى بيشترين 
احتمال و رجاى قبول الهى است
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وى افزود: اگر بدانيم مسلمانى كه ضريحى را زيارت مى كند، زيارتش با اعتقاد به صالح بودن 
اهل قبر و به نيت قرب الهى بوده، اين زيارت عملى صالح است.

وى همچنين تأكيد كرد: زيارت اهل بيت از اقرب اعمال بوده و داراى بيشترين احتمال 
و رجاى قبول الهى است و پيامبر اسالم اّمتش را دربارة اهل بيتش توصيه كرد.

گفتنى است، دكتر على جمعه، چندى پيش در بياناتى «ابن تيميه» را پدر معنوى وهابيون 
دانست و انديشه هاى وى را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: ابن تيميه به قدرى افراطى 
بود كه در زمان خود از سوى علماى دين و مراجع شرعى مورد مجازات و عتاب قرار گرفت 
و در نهايت در زندان جان باخت. زندان رفتن وى به دستور حكومت وقت صورت نگرفت؛ 

بلكه مراجع شرعى زمانه او را تكفير و به زندان محكوم كردند.

 حضور ميراث حديثى اهل بيت
در پژوهشهاى حديثى تركيه

آنكارا  دانشگاه  الهيات  دانشكده  استاد  اوغلو،  قيرپاش  خيرى  محمد  دكتر  استاد  نوشتة 
سخن گفتن از حضور تراث حديثى شيعه در پژوهش هاى حديثى تركيه، موجب مى شود 
پژوهش گران تركيه در موقعيت حساسى قرار بگيرند؛ زيرا مسئله اى با اين اهميت، على رغم 
روابط نزديك تركيه با ايران، با اهتمام اندك آن ها روبرو بوده است. البته با تمركز بر روى 
وضعيت حديث پژوهى موجود در تركيه و ايران و بررسى آن، مى توان گامى در جهت ايجاد 

پروژه هاى حديثى مشترك در آينده برداريم و خأل موجود را پر كنيم.
بايد اعتراف كرد كه كم توجهى به ميراث علمى كشور همساية ايران، به علت كم كارى از 

يك طرف نبوده و تقصير از هر دو طرف است. برخى از اين اسباب عبارتند از:
1. ترس و هراس برخى از دانشگاهيان ترك از انقالب اسالمى در ابتدا؛ 

2. بسته بودن درب دانشگاه هاى تركيه و ايران به روى همديگر در دهه هفتاد؛
3. كم بودن تعداد دانشكده هاى علوم اسالمى در آن زمان. البته پس از تأسيس 24 دانشكده 
در نقاط مختلف تركيه در دهه هشتاد، مشكل اصلى كم بودن پژوهش ها، عدم تشويق 

رسمى و دانشگاهى براى انجام پژوهش هاى اسالمى و شيعى بوده است.
4. اكثريت قريب به اتفاق محققين تركيه نميدانند كه پژوهش هاى اسالمى در ايران فقط به 
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زبان فارسى نيست و نمى دانند كه استفاده از زبان عربى در پژوهش هاى اسالمى در ايران 
از زبان فارسى بيشتر است.

5 . در دسترس نبودن منابع و پژوهش هاى حديثى شيعه در تركيه.
ميان  در  شيعه  حديثى  پژوهش هاى  مطلق  حضور  عدم  معناى  به  علل  اين  تمام  البته 

پژوهش هاى تركيه نيست و كارهاى اندك و ضعيفى دراين زمينه صورت گرفته است.
البته برخالف نكات منفى ذكرشده و اندك بودن  تحقيقات دانشگاهى، حديث شيعه از لحاظ 
كمى و كيفى و به رغم اين كه محققين تركيه نتوانسته اند تراث حديثى شيعه را به عنوان 
يك تراث اصيل اسالمى به شمار بياورند، بايد گفت كه تراث حديثى شيعه، يك تراث اصل 

اسالمى است و توانايى ارائة ديدگاه اسالمى معاصر را دارد.
البته در اين ميان مسئلة ديگرى نيز وجود دارد كه محققين ترك متوجه آن نيستند و آن 
دورى معنوى دانشگاهيان تركيه از جهان شيعه به خاطر وجود مانعى كه آن مانع عبارت 
است از برخى كتب ترجمه شده از افرادى مانند دكتر على شريعتى و عبدالكريم سروش كه 

اين آثار موجب شده تا محققين ترك، با فكر اصيل شيعى آشنا نشوند.

نمونه هايى از پژوهش هاى در زمينه تراث شيعى
ـ األحاديث التي احتج بها أهل السنه والشيعه في نظريه اإلمامه ، عبداهللا أوناالن، أورفا

 1998Abdullah Unalan, Ehl- i sunnet ve Sia nin Imamette 
Dayandigi Hadisler, sanluufa- 1998, Doktora

ـ دراسه علميه لكتاب الكافي من حيث نقد الحديث، م. جمال صوفو أوغلو، آنكارا ـ 1982م، 
144ص. 

M. Cemal sofuoglr, Hadis Tenkiti Yonunden el- Kafi Uzerin Bir 
Deneme , ankara- 1982,144s. Docentlik Tezi.

ـ اصول الحديث عند الشيعه ، عبداهللا اُون آالن.
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متفكر معروف اسالمي و كانديداي احتمالي رياست جمهوري مصر «محمد سليم العوا» 
در مصاحبه اى با خبرگزاري مصري «العرب اليوم» در تاريخ 29 تيرماه 1390 بيان كرد: 
تقريب بين شيعه و سني محال نيست و اين تقريب، آنان را در مواجهه با تهديدها و مقابله 
با صهيونيستها كه از راههاي مختلف در صدد به هم زدن صفوف مسلمانان هستند، يكپارچه 

و متحد مي سازد.
العوا در ادامه اظهار داشت: هنگامي كه اختالفاِت با رنگ و لعاب مذهبي را مورد بررسي قرار 
مي دهيم، حضور صهيونيست جهاني را با چهره هاي  مختلف، در پشت پرده تمامي آنها مى بينيم. 
وي همچنين بيان داشت: اختالفات ما در جزئيات يا فرعيات عقايدي، احدي را از امت 
اسالم خارج نمي كند و تصور برخي كه هركس كه بر مذهب فقهي يا عقايدي آنان نيست از 
اسالم خارج است، صحيح نبوده و من چنين اعتقادي ندارم. اسالم به گسترة تمامي اهل قبله 
است و اختالف هم از رحمتهاي الهي است. واكنش هاي سلبي زيادي از تكفيري ها (به ويژه 
از كساني كه شيعه را تكفيري تام مي دانند) مشاهده مي شود؛ اما با اين وجود، شريعت اسالم 
تأكيد دارد كه هركس شهادت بر وحدانيت اهللا و رسالت حضرت محمد مي دهد، مسلمان 

بوده و كسي حق تفتيش اشخاص را ندارد و صالحيت آن به ما واگذار نشده است.
وي در پايان اضافه كرد: بر ما به عنوان علما واجب است هركسي را كه گويندة شهادتين 
است از خودمان بدانيم. سني و شيعه امت واحد هستند و متعصبيني كه دست به تكفير 
ديگران مي زنند، آگاهى درستى نسبت به حدود اسالمي ندارند و حقيقت را تنها نزد خويش 

مي پندارند. 

«سليم العوا»  مدعيان تكفير 
شيعه را مورد انتقاد قرار داد
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به گزارش پايگاه اطالع رساني «عين نيوز» در سال 2010 ، محمود رياض مفتاح، وكيل 
دادگاه اداري مصر، با طرح ادعايي در اين دادگاه، تنقيح صحيح بخاري از احاديثي كه قرآن 

را مورد طعن قرار مي دهند را از االزهر خواستار شد.
اين در حالي است كه احمد ماهر، وكيل دادگاه نقض نيز، در مقالة به چاپ رسيدة خود (در 
مجله «المصور» وابسته به مجمع پژوهش هاي اسالمي) خواستار تجديد نظر در صحيح 
بخاري شده بود. وي در اين مقاله تاكيد مي كند كه اين كتاب حاوي احاديث غير صحيحي 

است كه قرآن را مورد طعن قرار مي دهند.
براي نمونه مي توان به احاديثي در آن اشاره كرد كه معوذتين را جزيي از قرآن نمي داند. اين 

نمونه اي بسيار ساده از مغالطاتي است كه اين كتاب در بردارد.
از طرف ديگر، دكتر محمد مختار مهدي، با رد اين ادعاها، بيان مى كند: االزهر به هيچ وجه، 
اين قبيل خدشه ها را بر صحيح بخاري صحيح نمى داند و درخواست هيچ كس مبني بر 
جمع آوري  مشغول  ما  حاضر  حال  در  وي گفت:  نمى كند.  قبول  را  بخاري  صحيح  تنقيح 
كل نسخه هاي خطي و اصلي اين كتاب هستيم تا با خدشه  واردكنندگان ثابت كنيم كه 
كالمشان از پايه بي اساس بوده و اين افراد، قسمتى از هجمة سنگيني هستند كه بر پيكرة 

سنت نبوي وارد مي شود.
گفتنى است، پس از گذشت يك سال از حكم دادگاه مصرى جهت بازنگرى صحيح بخارى 
و على رغم ادعاى برخى از مسئوالن االزهر، مبنى بر وارد نبودن اشكال بر صحيح بخارى، 



296
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

تا كنون جواب متقنى در اين باره ارائه نشده است و تنها طراحان اشكال بر بخارى را متهم به 
مخالفت با سنت نبوى كرده اند.گفتنى است، پس از يك سال از حكم دادگاه مصرى جهت 
بازنگرى صحيح بخارى، على رغم ادعاى برخى از مسئوالن االزهر مبنى بر وارد نبودن 
اشكال بر صحيح بخارى، تا كنون جواب متقنى در اين باره ارائه ننموده اند و تنها طراحان 

اشكال بر بخارى را متهم به مخالفت با سنت نبوى نموده اند.

متفكر مصرى: وهابيون 
صاحب انديشه اى يهودى هستند

«محمد عالءالدين ماضى أبوالعزايم»  شيخ  «اليوم السابع»  خبرى  پايگاه  گزارش  به 
بنيانگذار حزب آزادى مصر، طى اظهاراتى فرقه ضاله وهابيت را به شدت مورد انتقاد و حمله 
قرار داد و گفت: سلفى گرى همان وهابى گرى است و وهابيگرى نشأت گرفته از انديشه 
يهود است زيرا آنان مسلمانان غير وهابى را مسلمان نمى دانند همانگونه كه يهوديان، 

پيروان ديگر اديان را انسان نمى دانند.
وى در ادامه افزود: انديشه وهابيت انديشه اى افراطى، مغلق و محدود است كه همه را غير 

از خودشان تكفير مى كنند. 
اين عالم مصرى گفت: اين گروه منحرف افراطى چندى پيش تالش كردند ضريح و اماكن 
مقدس موجود در مصر را تخريب كنند. هدف آنان از اين كار از بين بردن نمادهاى اسالمى 
است. آنان نمى خواهند آثارى از انبياء و ديگر نيكان تاريخ در جايى باقى بماند زيرا تنها خود 
را افراد صالح و موحد مى دانند و به همين خاطر تالش مى كنند به قدرت برسند و كشور 

مصر را در دست گيرند تا منويات خود را اجرا كنند.




