
297

ـى 
ــان

سـ
ع ر

ـال
طــ

ا

كتاب «وهابيت، روش وهابيت و نقد مهم ترين مسايل آن ها» در نقد افكار وهابيت، نوشتة 
دكتر على جمعه (مفتى مصرى)،  به تازگى از سوى انتشارات وزارت اوقاف مصر منتشر شد.                   
وزارت اوقاف مصر، اين كتاب را با  پشتيبانى منابع مالياتى منتشر نموده تا با قيمتى ارزان و 

زمانى كوتاه به دست مخاطبان عام برساند.
دكتر على جمعه اين كتاب را با هجوم شديد عليه جريان سلفى آغاز كرده و تمام جنبه هاى 

اين جريان را، تندرو خوانده است.
وى در بخشى از كتاب، ادعاى وهابيت مبنى بر اين كه مذهب فقهى گذشتگان، همين 
مذهب فقهى وهابيت است را فريب دانسته؛ زيرا گذشتگان مذهب واحدى نداشته و در 

مسايل زيادى با هم اختالف داشته اند.
وى در بخشى ديگرى از كتاب مى نويسد: راه، روش، تفكر و احكام غالب سلفى ها باطل است.

 به گفتة على جمعه، فكر تهاجمى اين گروه، سه پيش فرض دارد: 
اول: جهان از اسالم بى زار است و مسلمانان در معرض يك جنگ بزرگ با سه بال شر، يعنى 
يهوديت، مسيحيت و الحاد هستند و همواره عليه مسلمانان در خفا و آشكار توطئه مى شود.
دوم: وجوب برخورد با مردم اين جهان كه قصد جنگ با اسالم را دارند؛ يا با قتل كفار يا 

با قتل مرتدين (از نظر آن ها مرتدين همان مسلمانهايى هستند كه با فكر آن ها مخالفند).
سوم: تفكر آن ها يك تفكر سطحى است كه هيچ نظامى ندارد و چنين فكرى تشنج آفرين است.
از نظر مؤلف، سلفى ها انسان هايى هستند داراى جمود و عقب مانده كه هيچ خيرى در آن ها 

كتاب «المتشددون منهجهم و مناقشه 
أهم قضاياهم» در نقد افكار وهابيت 

نويسنده: على جمعه
ناشر: انتشارات وزارت اوقاف مصـر

سال نشر: 2011
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نيست و به همين خاطر است كه مى گويند: «زندگى يك اشتباه است و بر ما واجب است 
كه خود را از اين اشتباه با دورى از مظاهر زندگى تطهير كنيم؛ فرق نمى كند كه اين مظاهر، 
حرفه ها و فنون مختلف باشد يا مشاركت اجتماعى». لذا مى بينيم كه آن ها به دورى و خروج 
از جريان زندگى افتخار مى كنند؛ در حالى كه همين كار را هم نمى توانند به صورت كامل 

انجام دهند.  
على جمعه در بخشى از كتاب دربارة اخالق وهابيت اين گونه مى گويد: «آن ها افرادى هستند 
كه با كبر و عجب  شناخته مى شوند؛ عجبى كه با آن هر نظرى به جز نظر آن ها حقير و 
بى ارزش است و همواره در مقابل هرگونه اصالحاتى در جامعه مى ايستند؛ با اين دليل كه 

هر امر جديدى بدعت است».
وى در اين كتاب 17 اتهام را متوجه سلفيه كرده كه در رأس اين اتهام ها مى توان به موارد 
زير اشاره كرد: حرام دانستن توسل به پيامبر؛ حرام دانستن نماز در مساجدى كه قبر يكى 
از صالحين در آن وجود دارد؛ حكم به تخريب حرم هاى اهل بيت، حرام دانستن سفر 
به قصد زيارت پيامبر، حمله به پيروان مذاهب فقهى ديگر به خصوص شيعيان؛ افراط در 
تمسك به عبادات ظاهرى مثل ريش و افراط در حجاب؛ دورى از سنت رسول خدا مبنى 

بر زيارت صالحين و اهل بيت نبى؛ حكم به تخريب مرقدهاى صالحين و ... .

ادارة تأليف و نشر مجمع تحقيقات اسالمى، با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه االزهر، 
كتاب جديدى از آقاى محمد محمود الحبيب با عنوان «كشف الغمة؛ در بيان وجوه اختالف 
سلفى هاي معاصر با قرآن، سنت و مشهور» را به چاپ رساند. اين كتاب اختالفها و تضادهاى 

كتاب «كشف الغمه في بيان مخالفات السلفيين 
للكتاب و السنه و جمهور علماء االمه»

نويسنده: محمد محمود الحبيب
ناشر: اداره تأليف و نشر مجمع تحقيقات

 اسالمى مصر
سال نشر: 2011
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سلفى هاى معاصر با قرآن، سنت و جمهور علما را مورد بررسي قرار داده و ردي بر آراى 
سلفي هاست. 

مؤلف در اين كتاب كه پانزده فصل دارد، به گروهى كه آن ها را مدعيان سلفى گرى ناميده، 
مي تازد و معتقد است كه آن ها از اسالم و مسير واقعى ديانت منحرف شده و به سلف صالح 

و رسول اكرم، دروغ بسته اند.
محمد الحبيب، در اين كتاب، پانزده رأي از آراى سلفيها را كه به نظر او با قرآن و سنت 
مخالفت دارد، مورد بحث قرار ميدهد. وي همچنين به بررسى آرا و نظرات نادرست فقهى 
سلفي هاي معاصر مي پردازد؛ نظراتي مانند: تحريم كوتاه كردن ريش به طور مطلق؛ جواز 
ويران نمودن كنيسه ها؛ جواز كتك زدن افراد جن زده؛ نپذيرفتن اصل شهروندى؛ رابطة 
.حاكم با محكومين؛ ممنوع دانستن ذكر«كرم اهللا وجهه» پس از نام على بن ابى طالب

كتا ب « بعد از پيامبر، داستان حماسى جدايى شيعه و سنى در اسالم» نوشته دكتر لزلى 
هزلتون است كه به اتفاقات پس از رحلت پيامبر، به ويژه اختالفى كه ميان شيعه و اهل 

سنت در اين زمان رخ داد، مى پردازد .
مؤلف مى نويسد: «بالفاصله پس از رحلت حضرت محمد نزاع براى تعيين جانشين وى 
آغاز شد. درگيرى اهل بيت و دوست داران على (داماد پيامبر) با عايشه بر سر خالفت 
تا 50 سال بعد در عراق ـ جايى كه اولين سلسله سنى، امام حسين نوة پيامبر و 72 تن 
از يارانش را به شهادت رساندـ   ادامه داشت و اين ماجرا مهم ترين اتفاق براى تمام شيعيان 

بعد از پيامبر، داستان حماسى 
جدايى شيعه و سنى در اسالم 

After the Prophet:       :عنوان اصلى كتاب
 The Epic Story of the Shia-Sunni plit in Islam

 Lesley Hazleton     نويسنده: لزلى هزلتون
ناشر: انتشارات انكر

سال نشر: 2010
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محسوب مى شود».
هيزلتون، به بررسى تاريخ شيعه و سنى مى پردازد كه به عقيدة او، اين دو مذهب داراى 
شگفت انگيزترين پيوند بين دين و سياست،  در جهان امروز هستند. سپس تالش مى كند 
نشان دهد كه وقايع رخ داده در صدر اسالم و آن درگيرى ها و نزاع ها، در دل پيروان شيعه 

و سنى چنان زنده و تازه هستند كه گويى در همين چند سال اخير رخ داده اند.
نويسنده، تأثير اين وقايع را در شكل گيرى انقالب اسالمى ايران و درگيرى هاى مذهبى و 

قبيله اى نيز بررسى كرده است.

اين كتاب به تازگى از سوى دار ابن الخزيمه منتشر شده است. در معرفى كتاب آمده است: 
اين كتاب به يكى از مهم ترين مسايل عقيدتى با عنوان مهدى منتظر مى پردازد و مؤلف، 
تحقيق خود را با بررسى روايات شيعه و سنى و نقد آن ها تدوين نموده است و نتيجه اى كه 
مؤلف به آن مى رسد (بر خالف نظريه اى كه قائل به قطعى بودن و متواتر بودن اين احاديث 
است) اين است كه مجموع احاديث مهدويت، نزد فريقين ضعيف بوده و قابل استناد نيست. 
اين كتاب در واقع دو مقاله با عناوين «الروايات الواردة في والدة المهدي المنتظر عند الشيعة 
اإلمامية» و «األحاديث التي صححها العلماء في مسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة» 

است كه مؤلف با تجديد نظر آن ها، اين كتاب را استخراج كرده است.
كتاب از شش فصل تشكيل شده كه مؤلف در فصل چهارم كتاب با عنوان «الجوانب 
النظرية في عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية» به بررسى روايات شيعه دربارة مسألة 

 المهدي المنتظر في روايات أهل السنه 
والشيعه اإلماميه دراسه حديثيه نقديه

نويسنده: عداب محمود الحمش
انتشارات: دار الفتح 
محل نشر: عمان، اردن

سال نشر: 2009
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مهدويت مى پردازد و در خالل مباحث خود به مباحثى چون: «والدة المنتظر بين العقيدة 
الدينية والثبوت التاريخي»، «حجية مصادر الرواية عند اإلمامية» و «مراتب الروايات الواردة 

في كتب اإلمامية» مى پردازد.

لماذا لم يصرح باسم اإلمام علي عليه السالم 
في القرآن الكريم

نويسنده: سيد مرتضى حسيني شيرازي
ناشر: انتشارات دارالعلوم لبنان

سال نشر: 2010

كتاب«چرا اسم امام على عليه السالم در قرآن كريم ذكر نشده است» در362 صفحه از 
سوى مؤسسه التقى، با همكارى انتشارات دارالعلوم لبنان در سال 2010 منتشر شد. اين 
كتاب در واقع بخش دوم از سلسله سخنرانى هاى آية اهللا سيد مرتضى حسيني شيرازي با 

عنوان«مع الصادقين» است.
محور مباحث كتاب آية «كونو مع الصادقين» است كه باعنوان «اإلمام الصادق عليه السالم 
من سادات الصادقين» آغاز مى شود و در ادامه، مؤلف اين پرسش را مطرح مى كند كه چرا 
خداوند متعال اسم هاى صادقين را در اين آيهاى كه خود دستور تبعيت از آن ها را داده، ذكر 
نكرده است؟ چرا علماى اهل سنت از صادقين اعراض مى كنند. مؤلف در ادامه مى گويد: اگر 
ذكر نكردن اسماى ائمه در قرآن، نقض مذهب تشيع است، پس  ذكر نشدن خلفا نيز 
نقض آنهاست. ذكر نكردن بسيارى از مسايل مهم دين نيز نقض است. سپس به اين پرسش 

پاسخ مى دهد كه چرا اسم امام على در قرآن كريم ذكر نشده است.
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تاريخ اإلمام علي  السياسي
نويسنده: عبداهللا رستم

ناشر: دار المحجة البيضاء
محل نشر: لبنان
سال نشر: 2010

كتاب «تاريخ سياسى امام على عليه السالم» نوشته عبداهللا رستم، توسط دار المحجة 
البيضاء در لبنان منتشر شد.

در معرفى كتاب آمده است: مؤلف در اين كتاب سعى دارد تا به بررسى اوضاع و مسايل 
سياسى زندگانى امام علىبپردازد. مؤلف در خاتمة كتاب مى نويسد: پس از بيان حوادث 
تاريخى زندگانى حضرت و بيان مسايل سياسى كه امام با آن مواجه بوده ا ند، روشن شد 
كه امير المومنين در درگيرى هايى كه با مخالفين خود داشتند، به خاطر منصب و مقام 
نجنگيدند و هيچ گونه سياسى كارى يا مالحظه اى با هيچ فرد و يا گروهى نداشته اند؛ بلكه 

تمام تصميمات و اقدامات آن حضرت برگرفته از روح تعاليم اسالم بوده است.




