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 ي محقق مقدمه

عبده  أشهد أن الإله إال اهللا، وحده الشريک له، وأشهد أن حممداً ونياحلمد هللا رب العامل
 ورسوله.

ي محدث ابوعبدالرحمن بن  و بعد: از چند سال قبل و هنگامي كه شيخ ما امام عالمه

د، داثر امام مج» فضةالرد علي الرا« ي رساله، در قيد حيات بود :مقبل به هادي وادعي 

خداوند او را مورد لطف و مرحمت خويش قرار دهد و  –شيخ محمد بن عبدالوهاب 
به اينجانب هديه داد و خواستار تحقيق آن و آوردن را  –پاداش نيك به او عطا نمايد 

اتمام اين كتاب به تأخير بيفتد؛ زيرا بنده اهللا اين بود كه  ، و خواستتعليقاتي بر آن شد
ي خطي از اين كتاب بيابم اما موفق نشدم، و ديگر اينكه برخي مراجع  كوشيدم نسخه مي

ا جزم نمودم تا هر طور شده آن را ، و در اين روزها عزم رمهم در دسترسم قرار نداشت
ي كه شيخ محمدبن عبدالوهاب نگاشته كتاب مهمي است كه  رساله ي طبع نمايم. آماده

با ي گرامي  و شما خوانند، مؤلف در پرتو كتاب و سنت بر روافض ترديد نموده
خوريد كه مؤلف بدان استدالل  ي اين كتاب به آيات و احاديث فراواني بر مي مطالعه

﴿ه، و راست گفته خداوند متعال آنجا كه فرموده: جست               

                   ﴾ »كوبيم كه آن را  بلكه حق را بر باطل مي

 »دهيد. ود. واي بر شما از آنچه (به اهللا) نسبت ميش نابود مي سان باطل به يكباره شكند و بدين در هم مي

 ﴿فرمايد:  ، و در جاي ديگر مي)18(األنبياء:                         

  ﴾ »81اسراء: (  .»گمان باطل، نابودشدني است و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. بي(   

العزت در جاي ديگري فرموده: و رب ﴿                
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           ﴾. »)از آسمان آب باران نازل كرد و  )پروردگار

گاه بر  ش سيالب جاري شد و آني گنجايش و ظرفيت اي به اندازه ترتيب در هر دره بدين
دست آوردن  هاي زيادي نمايان گشت. چنانچه از فلزاتي  كه براي به روي سيالب كف

  ؛آيد كنند، كفي همچون كف سيالب پديد مي زيور آالت و وسايل زندگي ذوب مي
روند و آنچه به مردم  ها از ميان مي . ولي كفزند يمثال مباطل را  حق و بدين سان اهللا،

). آري، چنين 17(الرعد:  .»زند يمگونه مثال  اين اهللاماند.  رساند، در زمين مي د ميسو
، و شيخ محمدبن كند است كه چون حق بيايد باطل را از بين برده و نابود مي

در تمام ترديدهايي كه بر رافضه روا داشته بر مراجع اساسي خود آنها  :عبدالوهاب 
از قبول حق نكار نمايند، مگر اينكه از باب مكابره و تقيه اعتماد نموده تا نتوانند از آن ا

ي است كه برادر ما دكتور  سر باز زنند، و در تحقيقي كه انجام داده ام اعتمادم بر نسخه
تصحيح نموده و بر آن تعليقاتي ي مخطوط  ناصر بن سعد الرشيد آن را از روي نسخه

 نگاشته است.
 :ام انجام داده رسالهتحقيق كارهاي كه اين جانب در 

تحقيق احاديث و آثار و تخريج آن، و هم چنين بيان حكم صحت و ضعف  -1
، اال رواياتي كه در صحيحن (صحيح بخاري و صحيح مسلم) آمده كه صرف به حديث

 ام. اين دو كتاب حواله داده

 برخي از احاديثي كه شيخ به آن اشاره نموده را به طور كامل تخريج نمودم. -2

تاده كه شيخ حديث ضعيفي را آورده، و بنده كوشيده ام در همان گاهي اتفاق اف -3
 رابطه حديث صحيحي را يافته و نقل نمايم.

مبني بر در برخي از حواشي اقوال برخي از علماي ديگر را در تاييد كالم شيخ  -4
 آورده ام.رد روافض 
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هاي داشته است كه بنده  شيخ در اثناي كتاب از مصادر شيعه نيز نقل قول -5
، و اگر به آن مصادر دسترسي ي دقيق سخنان او از كتب شيعه را بيان داشته ام لهحوا

مانند شيخ احسان الهي –نداشته ام به كتب علماي كه به كتب روافض حواله داده اند 
 ام. حواله داده -و ديگران ظهير

 او را نوشته ام.و دعوت هاي درخشان  سوانح زندگي مؤلف و كارنامه -6

 ام. روافض و مؤسس آن را نيز معرفي نموده ي كتاب در مقدمه -7
كه اخالص عمل براي ما نصيب فرموده و گفتار و  خواهم در پايان از خداوند متعال مي

كردار ما را درست نمايد، و اين كار را نيز در ميزان حسنات ما قرار دهد، و چنانكه از 
 خواهم اسالم و مسلمانها را به اين كار نفع برساند. خداوند مي

 ابوبكر عبدالرزاق بن صالح بن علي النهمي
 506816. شماره تلفن: 87389ذمار ص. ب:  –اليمن 

 هـ1426صفر سال:  1صبح جمعه 
 



 

 
 تعريف شيعه رافضي

 تعريف رافضه از نظر لغوي و اصطالحي

0Fرفض در زبان عرب به معناي ترك

يعنـي آنـرا تـرك     ءيالشَّ تضْفَگويند ر است، مي 1
عمـر و   ،از ابـوبكر  هستند كـه  در اصطالح يكي از فرق منتسب به شيعيانكردم، و رافضه 

، لعـن و دشـنام   تكفيـر  جويند و آنها را برائت ميجز اندكي از آنها  بقيه اصحاب پيامبر 
 گويند.   مي

گويد: رافضيان كساني هستند كه از ياران پيامبر تبري جسـته   امام احمد (رحمه اهللا) مي
1Fكنند و آنها را لعن مي  و از آنها انتقاد كرده

2. 

عبداهللا بن احمد (رحمهما اهللا تعالي) گفته است: كه از پدرم درباره رافضـيان پرسـيدم   
2Fگويند ناسزا مي ابوبكر و عمر  هپاسخ داد آنهايي هستند كه ب

3.  

هستند  آنها كسانيابوالقاسم التيمي [مشهور به حافظ سنت] در تعريف آنها گفته است: 
3Fدهند را دشنام مي و عمر  ابوبكر كه 

4.   

و ايـن از   كننـد  را لعـن مـي   رافضيان تنها فرقه منسوب به اسـالم هسـتند كـه شـيخين    
 رسوايي بزرگ الهي بر آنهاست.  

بقيـه فـرق] ابـوبكر و     و نـه گويد: تنها رافضيان [ مي )رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
4Fورزند ه ميدهند و نسبت به آن دو بغض و كين عمر را دشنام مي

5  . 
 حد فاصلهرا  شيخينو محبت  دوستي انآن :داليل اين امر در كتب رافضيان آمده است

درازي از محمد بن علـي بـن    .گويند كه به آنها ناصبي مي دانند مي ديگران خودشان و بين

                                                 
 .2/422، و مقايس اللغه از ابن فارس 4/332بنگر به: القاموس المحيط، از فيروز آبادي  -1
 .1/33طبقات الحنابله: ابويعلي  -2
 گويد كه سندش صحيح است. ، و محقق مي777خالل: السنه شماره  -3

 .2/435الحجه في بيان المحجه  -4
 .4/435وي مجموع الفتا -5
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دربـاره ناصـبي نوشـتم كـه آيـا بـراي        كند كه: به علي بـن محمـد    موسي روايت مي
5Fر از مقدم قرار دادن جبـت و طـاغوت  امتحانش چيزي بيشت

ـ   1 امامتشـان الزم   هو اعتقـاد ب
6Fباشد او ناصبي است. اعتقاد است؟ جواب آمد كه اگر كسي بر اين

2  
 علت نامگذاري آنها به اين نام  

كـه بعـد از    به اين نام آن استجمهور اهل تحقيق معتقدند كه سبب نامگذاري رافضه 
يد آنها را نهي كرده آنها زيد بن علي را ترك كردنـد  اينكه از شيخين تبري جسته و امام ز

او در سـال   بود كه و بعد از اينكه در لشكر او بودند از دورش متفرق شدند، و آن هنگامي
 . عليه هشام بن عبدالملك  قيام كرد هـ 121

زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالـب، علـي را بـر    «گويد:  ابوالحسن اشعري مي
دانسـت.   داد و خروج بر ائمه جور را جايز مـي  يامبر در امر واليت ترجيح ميساير ياران پ

 افـرادي دربـاره  هنگامي كه در كوفه در ميان كساني كه با او بيعت كرده بودنـد شـنيد كـه    
كـه بـا او    كسانيبعضي از  تقبيح كرد. در نتيجهكنند، كارشان را  ميبدگويي ابوبكر و عمر 

مرا رفض نموديـد و رهـا كرديـد و     :گفت شدند. زيرامتفرق  او ز دورا ،بيعت كرده بودند
رافضه ناميـده   )مرا رفض كرديد( به آنها گفت به خاطر گفته زيد كه  آنها را شود گفته مي

  7F3»شدند.

8Fقوام السنه

9Fو رازي 4

10Fو شهرستاني 5

11Fو شيخ االسـالم  6

همگـي   )رحمهـم اهللا (تيميـه   ابـن  1
   چنين نظري دارند.

                                                 
كه از مهمترين كتب تفسيرشان است در ذيل  -1/246است و در تفسير عياشي  مقصودشان ابوبكر و عمر  -1

اين مطلب را ذكر  51آيه ي (الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت) سوره نساء /
 نموده است.

 .145ص  المحاسن النفسانيه، محمد آل عصفور درازي -2
 .1/137مقاالت االسالميين  -3
 .2/478الحجه في بيان الحجه  -4
 .52اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ص  -5
 .1/155الملل و النحل  -6



 )يصفو انيعي(ش روافض كوتاه در مورد يسخن 10

12Fاشعري

به خاطر عدم پذيرش امامت شـيخين رافضـه    : آنهاگفته استدر قول ديگري  2
 اند.   ناميده شده

 نامگذاري آنها به شيعه در دوران معاصر و علت اشتباه بودن آن  
گويند كه مخالفانشان اين لقب را بـه   امروزه رافضيان از اين تسميه ناخشنود شده و مي

13Fاند، محسن امين آنها داده

شود كـه علـي    ت كه به كسي داده ميرافضيه لقبي اس«گويد:  مي 3
 »  شود. دارد، و غالباً براي انتقام به كار گرفته مي را در خالفت مقدم مي

، اند شدهمشهور  نامنامند و در بين عوام با اين  (شيعه) مي خود را امروزه به همين دليل
كه اين  يمبين لذا مي اند. تحت تاثير آن قرار گرفتهو بعضي از نويسندگان و اهل فرهنگ نيز 

اسـت كـه    مشـتركي برند. حال آنكه در حقيقت تشيع اصـطالح   لقب را برايشان به كار مي
14Fرود. براي همه انصار علي به كار مي

4 
 اند:  سه دسته شيعياناند كه  شناسان گفته لغتشناسان و  فرقه

او ادعـاي   تـا جـايي كـه گـاهي دربـاره     و   غلو كـرده  علي بارهغاليان: آنهايي كه در
 كنند.   لوهيت و يا نبوت ميا

و از خلفاء پيشين و عمـوم    رافضه: آنهايي كه ادعاي وجود نص براي خالفت او كرده
 جويند.   اصحاب تبري مي

دوسـتي و   اما دهند. زيديه: پيروان زيد بن علي هستند كه علي را بر سايرين ترجيح مي
15Fدارند. قبول واليت ابوبكر و عمر را نيز

5 

رافضيان بدون تقييد اين اصطالح نادرست است. زيرا زيديـه نيـز    پس اطالق شيعه بر
 كمتر و به حق نزديكترند.   با اهل سنت شوند و آنها مخالفتشان داخل در اين اصطالح مي
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 11  تعريف شيعه رافضي

 شـود كـه در   شـيعيان قـديم مـي    موجب اختالط آنها بـا  )شيعه(آنها به  نامگذاريبلكه 
 شيخين بـر علـي   برتري دادن آنها در زيرا .كردند و بعد از او زندگي مي علي دوران

اما در اند  به خطا رفته آناندادند. اگر چه  اجماع داشتند و فقط علي را بر عثمان ترجيح مي
 داشت.بسياري از اهل علم و منسوب به خير و فضيلت وجود ميان آنها 

علـي  بدين سبب شيعيان پيشين كه همراه «گويد:  مي )رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
اند، امـا   ابوبكر و عمر نداشته برتريبودند و يا در آن زمان وجود داشتند هيچ اختالفي در 

  16F1»علي و عثمان بوده است. برترياختالفشان در 

بنابراين تسميه رافضه به شيعه از خطاهاي روشني اسـت كـه بعضـي از معاصـران بـه      
ـ  تقليد از رافضيان به آن دچار شده الش سـعي در رهـايي از ايـن نـام     اند كه آنها با تمام ت

دارند و هنگامي كه آنها مذمت فراوان گذشتگان اين امت (سلف) و خشم آنها را بر خـود  
تا با انتساب عمومي بـه تشـيع باعـث فريـب و      نام برآمدندديدند، در صدد رهايي از اين 

 شناسند.   افرادي شوند كه آنها را نمي سرگرداني
كـه حقيقـت ايـن     بعضـي از دانشـجويان  بزرگي است كـه   از پيامدهاي اين امر، اشتباه

اند و بين احكام شـيعه و احكـام رافضـيها تفـاوتي      گرفتار شده بداندانند  اصطالح را نمي
شود چنين گمان  اند. از آنجا كه اصطالح شيعه در بين آنها به رافضيها اطالق مي قائل نشده

كنـد در   ره رافضـيان هـم صـدق مـي    درباره شيعه، دربـا ي پيشين اند كه سخنان علما كرده
 قائلند.  تفاوت صورتي كه علما ميان آنها و در كليه احكام 

وجود ايـن   درباره او باامام ذهبي در شرح حال (ابان بن تغلب) بعد از ذكر توثيق ائمه 
 اهـل بـدعت  علمـا فـردي را كـه     : ممكن است بپرسيد كه چگونهگويد مي كه شيعه است

 ]اتقـان [كاري  عدالت و محكماند. در حالي كه مرز مورد اطمينان  است مورد اعتماد دانسته
 است؟

 : پاسخ اين است كه: بدعت بر دو گونه است
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روي در تشيع يا تشيع بدون غلو و انحراف و ايـن در   مانند زياده :بدعت كوچكالف) 
هـا  ها و پيروانشان با وجود دين و تقوي و صدق، فراوان است و اگر حديث اين ميان تابعي

   روشني است. رود و اين فساد پذيرفته نشود مقداري از آثار نبوي از دست مي
درباره ابوبكر و  جويي ايراد و عيبلو در آن و غمانند رفض كامل و  :بدعت بزرگ ب)

شـوند بـه آنهـا احتـرام      كه افرادي كه مرتكب بـدعت بـزرگ مـي    و دعوت به آن عمر
 ود.  ش پذيرفته نمي شود و رأيشان گذاشته نمي
شيعه غالي در عرف و زمان سلف كسـي اسـت كـه دربـاره     «گويد:  شعبي مي همچنين

و از آنها  بگويد سخن به بدي اند عثمان، زبير، طلحه، معاويه و گروهي كه با علي جنگيده
بدگويي كند. غالي در زمان و عرف ما كسي است كه اين بزرگـواران را تكفيـر كنـد، و از    

اهل ضاللت و افتراست. ولي ابان بـن تغلـب هرگـز بـه      رديچنين ف .شيخين تبري جويد
  17F1»دانسته است. است، شايد علي را افضل مي  شيخين تعرض نكرده

شان آنها خوانده شوند همـان نـامي    بنابراين واجب است كه اين رافضيان به نام حقيقي
ـ   كه علما بدان عادت كرده ن نـام سـبب   اند و هرگز نبايد به آنها شيعه اطالق شود. زيـرا اي

شود و اگر به آنها صفت تشيع اطالق شد بايد قيد آنرا ذكر كـرد كـه بـر     توهم و اشتباه مي
خودشان داللت كند مانند: (شيعه امامي) يا (شيعه اثنا عشري)، همچنان كـه روش علمـاي   

 بوده است. و اهللا اعلم.  

 يدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها پ

يكـي از يهوديـان يمـن     فراخوانـد اصول و عقايد رافضـيان   مردم را به لين كسي كهاو
تظـاهر بـه اسـالم كـرد و      عثمان بن عفـان   دورانبود كه در  بن سبأ عبداهللاموسوم به 

 پرداخت.فاسد   مختلف اسالمي جهت نشر اين عقيده سرزمينهايدر  به مسافرتسپس 
 :  گويد درباره او ميهجري  35سال امام طبري در تاريخ خود در ضمن حوادث 
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 13  تعريف شيعه رافضي

  اهل صنعا بود و مادرش سوداء نام داشت. در زمـان عثمـان   يعبداهللا بن سبأ يهود«
 كـرد آنهـا را   مـي اسالم آورد، سپس شروع به گردش در شهرهاي مسلمانان نمود و سـعي  

را از حجاز آغاز نمود و سپس بصره و بعـد از آن كوفـه و شـام     كند. او دعوتش را گمراه
او را از آنجا طـرد كردنـد، تـا     خواست نزد كسي نيافت. درنورديد، در شام آنچه را كه مي

اي  عـده تعجب است كه جاي گفت:  اينكه به مصر آمد، و مدتي طوالني در آنجا ماند و مي
خداونـد  حال آنكه كنند؟  بازگشت محمد را تكذيب مي ليگردد و گويند عيسي باز مي مي

   فرموده است:               . 
18F».گرداند كرده است تو را به معاد باز مي نازلآن كسي كه قرآن را بر تو «

1 
مـورد   سـخن  گويد: ايـن  پس محمد از عيسي به بازگشت سزاوارتر است، همچنين مي

ن سخن گفـت، بعـد از آن بـه    سپس قضيه رجعت را وضع كرد و درباره آ قبول واقع شد.
ترديد هزاران پيامبر وجود داشته است و هر پيامبري داراي يك وصـي بـوده    آنها گفت: بي

است و علي وصي محمد بوده است. سپس افزود كه محمـد خـاتم االنبيـا و علـي خـاتم      
عمـل   افزود: چه كسي ظالمتر از كسي است كه به وصـيت پيـامبر خـدا   األوصياست و 

افـزود: عثمـان    آنگاهدست گرفته است. ه پيامبر خدا را گرفته و امر امت را ب و حق  نكرده
به ناحق آن را به دست گرفته است و اين وصيت رسول خداست، پس به ايـن امـر قيـام    

به امر به معـروف و نهـي از   و نماييد و او را سرنگون كنيد با بدگويي به امراي خود آغاز 
دست آورده و آنها را به اين امر دعوت كنيد. پـس  ه را ب نماييد و دلهاي مردم تظاهر منكر

و با كساني كه در شـهرهاي مختلـف فاسـد بودنـد، مكاتبـه        از آن داعيانش را منتشر كرده
19Fكرد. مي دعوت افكار خود و مردم را به صورت پنهاني به  كرده

2   
نتشـر كـرد   سبأ در ميـان گمراهـان م   عقايدي كه ابن و با رافضيان چنين آغاز شد تاريخ

 شهادت بود تا اينكه به همواره مؤثراين حيله  .بسياري از آنها را فاسد كرد عقلها و قلبهاي
 دست اين گروه فاسد انجاميد.  ه ب عثمان بن عفان  سومخليفه 
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  محكوم و تقبيح كردن ابن سبأ توسط علي ابن ابيطالب 

پيش رواج پيدا كرد  از ، آن عقايد بيشبه خالفت رسيد علي بن ابيطالب هنگامي كه
و پيـروانش  ابن سـبأ   كرد و از تقبيحو شديداً آن را ابه گوش علي رسيد.  تا اينكه اين امر
 تبري جست.  

گويد: از اباطفيل شـنيدم   كند كه مي ابن عساكر با سند صحيح از عمار دهني روايت مي
د و علي بر منبر بود، سوداء را به نزد او آوردن ابنگفت: مسيب بن لجبه را ديدم كه  كه مي

20Fبنـدد  ؟ گفت: او بر خدا و رسولش دروغ مـي چه شده استعلي پرسيد كه 

از يزيـد بـن    .1
شـك  بين من و ايـن م  تناسبيگفت: چه  روايت شده است كه مي وهب به نقل از علي 

21F(كيسه) سياه وجود دارد؟

2   
الـب  همچنين از طريق يزيد بن وهب از علي روايـت شـده اسـت كـه علـي ابـن ابيط      

او دربـاره ابـوبكر   وجود دارد در حالي كه شك سياه بين من و اين مارتباطي گفت: چه  مي
 22F3.كند ميو عمر زبان درازي 

23Fشده است. روايت از علي  با اسناد صحيحاين روايتها 

4 

  اختالف پيرامون به آتش كشيدن ابن سبأ و پيروانش به وسيله علي 
 ،علي كرد و ميادعاي ربوبيت  ن سبأ درباره عليشناسان گفته اند: اب مورخان و فرقه

  او  و همراهانش را سوزاند.

                                                 
 .167تاريخ مدينه دمشق (نسخه خطي) ق  -1
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 15  تعريف شيعه رافضي

و اولـين فـرد   ا .گويد: سبأيه جزو رافضه بوده و به عبداهللا بن سبأ منسوبند جرجاني مي
گفت كه علي خداي جهانيـان اسـت در نتيجـه علـي او و      رافضي بود كه كفر ورزيد و مي

24Fيارانش را آتش زد.

1 
عبـداهللا بـن سـبأ هسـتند، بـه       پيروانآنها «گويد:  سبأيه مي م پرداختن بههنگاملطي در 

! گفتند: آفريننده و ايجـاد كننـده   ؟گفت: من كي هستمتويي تو.   أنت أنت:گفتند:  علي
به همـين دليـل آتـش بزرگـي      كنند. اما آنها بازنگشتند. توبه خواست از آنها حضرت علي

 ت را سرود:  فروخت و آنها را سوزاند و اين بيراب
ـ  أَيتا رملَ  اًنكـر م مـراً اَ أَمرالَ

 

ـ قَ وتعد ناري و تججّأ  25رباًنF

٢ 
 

و قنبر را صدا زدم [تا آنها را   هنگامي كه كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن كرده
 در آتش بسوزاند].  

 آنها را سوزانده است. ترجيح اين رأي كه امام علي 
سوزاند بلكـه او را بـه مـدائن    نابن سبأ را  اند كه علي ر اين رفتهبعضي از مورخان ب

و به كسـاني كـه    از دنيا نرفته استادعا كرد كه علي  و او بعد از وفات علي كردتبعيد 
خبر وفات او را آوردند، گفت: اگر مغز او را داخل هفتاد كيسه برايمان بياوريـد بـاز هـم    

26Fمرگ او را باور نخواهيم كرد

همان اولي باشـد كـه بـا آثـار وارده در      ،قول درست شايد .3
 هـايي را پـيش علـي    صحيح بخاري مطابقت دارد: از عكرمه روايت اسـت كـه زنـديق   

بودم آنهـا   آوردند و او آنها را آتش زد، و اين خبر به ابن عباس رسيد و گفت: اگر من مي
عـذاب    ]دم رامـر  [بـا عـذاب الهـي   «فرموده اسـت:   سوزاندم چون رسول خدا  را نمي
هـر كسـي ديـنش را تغييـر     «فرمايد:  مي رسول خدا  كشتم. زيرا مي ، بلكه آنها را»ندهيد

 27F4.»دهد او را بكشيد

                                                 
 103لتعريفات ص ا -1

 18التنبيه والرد علي أهل اال هواء والبدع ص  -2

 6922ح12/267كتاب (استتابه المرتدين.... فصل المرتد و المرتده) فتح الباري  -صحيح البخاري -3
الملل و النحل، شهرستاني  123، التبصير في الدين: اسفراينيي ص 5/36الفصل في الملل و النحل، ابن حزم  -4

 7/46االنساب، سمعاني ، 1/177



 )يصفو انيعي(ش روافض كوتاه در مورد يسخن 16

شـدگان     حجر در شرح اين حديث بعد از ذكر روايتهـاي مربوطـه بـه ايـن سـوخته      ابن
آنهـا  ت آمـده اسـ   پرستيدند، و در بعضي از روايتهـا  گويد: آنها كساني بودند كه بت مي مي

كـه در   اسـت  اختالفي امراين  علته بودند، شده و از اسالم برگشت كساني بودند كه مرتد
) معتقد است نحلالملل و (الر اسفرايني در گويد: ابوالظفّ مي سپسميان روايتها وجود دارد 

كه علي آنها را سوزانده اسـت گروهـي از رافضـيان بودنـد كـه دربـاره او ادعـاي         كساني
 .  هستندسبأيه  همان ردند و آنهاك الوهيت مي

هـا را جعـل    گفتهو اين كرد  تظاهر مي عبداهللا بن سبأ يهودي بود كه به اسالم رهبرشان
سـوم از حـديث ابوطـاهر     بخشما در روايتي باشد كه بود، و شايد اصل اين مطلب   كرده

ر اينجا گويد: به علي گفته شد د كه مي آورديمعبداهللا بن شريك عامري  و روايتمخلص 
درب مسجد وجود دارند كه مدعي خدايي شما هستند، آنهـا را صـدا زده و    مقابل افرادي
28Fخالق و روزي دهنده ما هسـتيد ، وييد؟ گفتند شما پروردگارگ يواي بر شما! چه م :گفت

1. 
 امـا آن علي سه بار از آنها درخواست توبـه كـرد.   بر اساس سپس بقيه روايت را آورده كه 

آنها را در آتشهايي انداخت كه در كوره هايي روشن شده بود، ند. در نتيجه توبه نكردآنها 
 و شعر مشهورش را سرود.  

 29F2.اين روايت (حسن) است گويد سند حجر مي ابن
روايـت   براسـاس خواه  شده استثابت  امري سبأيه توسط عليسوزانده شدن  بنابراين

 باشد.   )رحمه اهللا(بنا به رأي ابن حجر يا عكرمه در بخاري، 
 است.او به راي اول  گرايشتيميه نيز بيانگر  سخن شيخ االسالم ابن

 است كـه بيـانگر غلوشـان در    زماندر اينجا هدف آشكار كردن عقيده رافضيان در آن 
جـايي  تـا   برخورد كرده استشدت به شان مجازاتبراي  بوده و اينكه علي علي حق
 خود را چنين اعالم كرد.   رأيابن عباس كه 
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علي همه عقايدي را كه در لباس تشيع ظاهر شد، مانند تفضيل او بر صحابه  چنين هم
را تقبـيح و مـردود   صحابه و تحقير آنها در ميـان آن گمراهـان   از  نشر بدگويي ،و شيخين

 دانست.
دوران  كه بدعت هـاي شـيعي در   گويد: هنگامي مي )رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن

رخ داد علي آنها راتقبيح و محكوم كرد، كه آنها  ي بن ابيطالبخالفت امير المومنين عل
 و دشنام دهندگان. سه گروه بودند: غاليان، مفَضِّله

خارج شد، گروهـي بـر    ]كنده[روزي از درب «د علي غاليان را به آتش افكند و سوزان
بـه  خواسـت تو  آنهـا  سه بـار از  .شما خداييد :او سجده كردند، پرسيد اين چيست؟ گفتند

آتـش   هـا گودالهايي حفر كرده شد و در آن به دستور اوسر باز زدند. بار سوم  اما آنها كنند.
و سپس  »سپس آنها را در آتش انداخت و آن شعر مشهور خودش را سرود .روشن كردند

 .  كرده استتيميه حديث بخاري را كه قبالً ذكر شد، نقل  ابن
، او را دشـنام داده اسـت  و عمـر را   ابـوبكر  فـردي شـنيد   زمـاني كـه  : دهنـدگان  دشنام

او  صحبت كـرد،  با واليانش او درباره او به طرف قرقيسيا فرار كرد، در نتيجه فراخواند. اما
در همـه  آنـان   نبـود،  مسـتبد بـا امـرايش    در تعامـل  علي از آنجا كه و كرد با آنها مدارا مي

 .كردند اوامرش از او اطاعت نمي
 كـه  اگر كسي پيش من آورده شود  گويد علي درباره آنها مي) : دهندگان (برتري مفَضِّله

اين روايـت را بيشـتر از    .كنم دهد بر او حد افترا جاري مي ميمرا بر ابوبكر و عمر ترجيح 
اند، سپس گفت: بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر است  هشتاد راوي از او نقل كرده

 30F1.و سپس عمر...)

 ها  مراحل پيدايش رافضي
ظهور كرد ولي دامنه آن بسيار محدود بود  به هر حال عقايد رافضيان در دوران علي

 پايان يافت. تا اينكه دوران خالفت علي شناخته نشده بودن او هيچ فرقه و گروهي بد
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بعـد از آن را در پيـدايش رافضـيان چنـين      اتفاقـات  تيميه آن وقايع و شيخ االسالم ابن
تـا   و شدند كه سخن از رفـض گفتنـد   افرادي ظاهرن علي سپس در زما«دهد:  توضيح مي

، بلكه كلمه رفض تا قبل از خـروج  شده بودندداراي اجتماع و قدرتي ن ت حسينشهاد
و  كـه او بـه ابـوبكر    زيد بن علي بن حسين بعد از قرن اول انتشار نيافته بـود. از آنجـا  

د. بـه همـين دليـل رافضـه     دانسـتن  را ناروا مي گذاشت، رافضه اين عمل احترام مي عمر
 زيـد  ازامام معصوم است. اما بقيـه شـيعيان    محمد باقر كه بودندناميده شدند. آنان معتقد 

 31F1.»ناميده شدند» زيديه«با انتساب به او  و كردندپيروي 
اند تا اينكـه بـا عقيـده خـود      خالصه اينكه رافضيان در پيدايش خود مراحلي را طي كرده

 چهار مرحله اصلي تقسيم نمود.  توان آن را به مي شدند.هاي امت جدا  مستقل و از ساير فرقه
 مرحله اول: دعوت ابن سبأ براي انديشه رافضيان

ماننـد   شـد. رافضيان بر آن بنـا    عبداهللا بن سبأ مردم را به اصولي دعوت كرد كه عقيده
 پيشين. يو طعن نسبت به خلفا رجعت، جعل قول وصايت درباره علي

 :  شداز روح اسالم  دوركننده و  عث ترويج اين افكار گمراهبا دو امر 
: ابن سبأ محـيط مناسـبي را بـراي دعـوتش برگزيـده بـود، چـون دعـوتش را در         اوالً

در ايـن شـهرها    متعـدد  سـفرهاي بعد از  كرد و آنشام و مصر و عراق منتشر  سرزمينهاي
 نقل نمود.   آن را  همچنانكه طبري .بود

علوم ديني  در و نبودند فهم درست اسالم قادر به رشد كرد كه جوامعياين دعوت در 
علـت آن تـازه مسـلمان بـودن مـردم آن       شناخت دين خدا هنوز ثابت قدم نشده بودند.و 

اين سرزمينها بودند. به عالوه  شدهفتح  عمر دوراندر  كشورهاچون اين  سرزمنيها بود.
دوري  حضر آنها اسـتفاده نكـرده بودنـد.   از جامعه ياران پيامبر در حجاز دور بودند و از م

 آنها از جامعه ي صحابه در حجاز و عدم بهره برداري از فقه آنان است.  
بـه  ها و به خـاطر حيلـه و مكـر بيشـتر، دعـوتش را       : ابن سبأ با انتخاب آن جامعهثانياً

گذاشـت، بلكـه    را با هـر كسـي در ميـان نمـي     داد و آن و پنهاني انجام مياي مخفي  شيوه
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خردان و داراي اغراض خبيث بوده و فقط با  دانست آنها از كم گزيد كه مي كساني را برمي
را ويـران و   امالك ظالمانه آنهـا كردند. چون اسالم  هدف مكر و فريب به اسالم تظاهر مي

كـه  ذكـر كـرديم   بـاره   در ايـن  را در اينجا سخن طبري بود.تاج و تختهايشان را برانداخته 
بـر پـا كـرده بودنـد     و با كساني كـه در شـهرها فسـاد      را منتشر كرده فرستادگانشگفت: 

گويـد:   مي توصيف آنهاكرد و در  به راي خود دعوت مي آنها را و مخفيانه كردنگاري  نامه
   32F1.كردند) خواستند تظاهر مي غير از آنچه مي به چيزي (دنيا را پر از تبليغات كردند، و

 بيان علني آنها مرحله دوم: آشكار كردن اعتقادات و
 بعد از شهادت عثمان بود يعني اين آرا و تصريح به آنها آشكار ساختنمرحله دوم: 

اي كه بعد از آن رخ داد، ايـن گمراهـان    و سرگرم شدن ياران پيامبر به خاموش كردن فتنه
در اين شرايط فرصتي يافتند و آن باورهاي فاسد در بينشان تقويت شد، اما بـا همـه ايـن    

 وبـود   گمـراه كـرده  كه ابـن سـبأ آنهـا را     شد ميگروهي محدود  اين افكار فقط به احوال
در كشـتن   مشـاركت جز در ميان خودشان و كساني كـه بـه    .آنانقدرت و نيرويي نداشتند

نيـز در خـون او    سركشخوارج  همچنيننداشتند طرفداراني بودند،  شدهمبتال   عثمان
قبـل از جنـگ جمـل نقـل      ،الل يـك گفتگـو  شريك بودند و آنچه را كه مورخـان در خـ  

33Fطبري دارد.داللت  امر بر اين ،اند  كرده

دوسـت   كند: ابن السوداء ... گفـت: مـردم   نقل مي 2
بـود همـه    بوديد و با گروههاي بيگناه نبوديد و اگر چنـين مـي   مي گير گوشهرند كه شما اد

 ربود. چيز شما را مي
ترديـد عـزت شـما در     بي«بن سبا) گفت: گويد: ابن السوداء (ا و در جاهاي ديگري مي

 34F3»اختالط با آنهاست، پس با آنها مدارا كنيد.
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كند. امـا بـا وجـود     اين گفته را كسي كه داراي قدرت و نيرو باشد، بر زبان جاري نمي
كنـد، بلكـه    نقش سبايه و قاتالن عثمان را در ايجاد آتش جنگ بين صحابه نفي نمـي  ،اين

 اند.   اعتراف كرده اند به اين امر پرداخته فتنه و حوادث آن هبارتحقيق در كساني كه به 
(يعني طرفين جنـگ جمـل) بـا هـم گـرد       ... دليل آن اين است كه آنها گويد: حزم مي ابن
هنگامي كه شب فرا رسيد ترس و خوف قاتالن عثمان را فـرا گرفـت،    اما .و نجنگيدند آمدند

شب را در لشكر طلحه و زبير به  به همين دليل .آنهاست دسيسه عليه تصميم سپاهكه  دريافتند
 .35F1»صبح رساندند و در ميانشان شمشير تقسيم كردند و آنها نيز از خود دفاع كردند

گويد: قاتالن عثمان در بدترين شبي قرار گرفتنـد و بـا همـديگر مشـورت      كثير مي ابن
36Fو تصميم گرفتند در تاريكي جنگ را شروع كنند.  كرده

2 

 رو گرفتن و افزايش قدرت آنها مرحله سوم: ني
مرحله سوم: قدرت گرفتن و اجماع آنها تحت يـك فرمانـدهي و آن بعـد از شـهادت     

 بود تا اينكه انتقام حسين را از دشمنانش بگيرند.   حسين بن علي
گويد: در ايـن سـال شـيعيان     طبري در ضمن حوادث سال شصت و چهارم هجري مي

بـراي رفـتن بـه     هـ 65پيمان بستند كه در سال  ]خيلهن[در كوفه به حركت در آمده و در 
37Fشام براي انتقام از خون حسين به راه بيفتند و در اين باره مكاتبه كردند.

3  

 و كنـد  روايت مـي  كه طبري از عبداهللا بن عوف بن احمر ازدي بود آغاز كارشان چنان
 در نخيله بازگشـت زياد از پادگانش  هنگامي كه حسين بن علي كشته شد و ابن«گويد:  مي

اشـتباه خـود در    كردند، و بـه  كوفه شد، شيعيان با پشيماني همديگر را سرزنش مي و وارد
دعوت حسين و ياري نرساندن به او و در نتيجه ، شهادت او در جوارشـان پـي بردنـد و    

كشتن قاتالن او يا كشته  جز با اند و گفتند كه اشتباه بسيار بزرگي مرتكب شدهدريافتند كه 
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 21  تعريف شيعه رافضي

در كوفـه نـزد    به همـين دليـل  شود.  ، اين ننگ و عار از دامن آنها پاك نميآن دن در راهش
پنج نفر از رهبرانشان رفتند كه عبارت بودند از سليمان بن صرد خزاعي كه پيـامبر را نيـز   
ديده بود و مسيب بن نجبه فزاري كه از بهترين ياران علي بود، و عبداهللا بن سعد بن نفيل 

اين پنج نفر در منـزل سـليمان بـن     . بن وال التيمي و رفاعه بن شداد بجليازدي و عبداهللا
سـران شـيعه    سايرآنها افراد و  همراهو آنها از بهترين ياران علي بودند و  آمدندصرد گرد 

  38F1.حضور داشتندنيز 
شد، و در نزد سليمان بن صرد  را شامل مي يانبود كه همه شيع اجتماع عمومي يك اين
آنها ناخشنود شد. پـس حكـيم    كمي تعداد. سليمان از ندفده هزار نفر گرد آمدبه ه قريب

الحسـين : بـه    لثـارات كـه ( يـا    دهدخود در كوفه ندا  صداي بلندبن منقذ را فرستاد تا با 
 ]نخيلـه [داد تا اين كه اشراف اهل كوفه بـه   )، پيوسته ندا ميخيزيد به پا حسين خون انتقام

   39F2.ندار نفر در آنجا جمع شدآمده و در حدود بيست هز
عبيدة ثقفي بـه كوفـه رسـيد: (شـيعيان را ديـد كـه        در اين هنگام بود كه مختار بن ابي

و آمـاده جنـگ هسـتند،      پيرامون سليمان بن صرد گرد آمـده و او را بسـيار تعظـيم كـرده    
به امامـت و مهـدويت محمـد بـن      مردم را در كوفه مستقر شد ننزدشا ،هنگامي كه مختار

 لقـب داد. و او را مهـدي   بودمحمد بن حنيفه  همان اوكه ي بن ابي طالب دعوت نمود عل
 در نتيجـه  .و سليمان بن صرد را ترك گفتند شدهبسياري از شيعيان پيرو او  به همين دليل

انتقـام خـون    گرفتن سليمان خواستار خروج و آنها همراهشيعيان دو گروه شدند، اكثريت 
م با مختار خواستار خروج براي دعوت به امامت محمـد بـن   بودند و دسته دو  حسين

حنيفه بود، بلكه بـراي تـرويج و سـوء     ابنخواست و  يتبدون رضا امر اين  .حنيفه بودند
40Fاستفاده از نام او در ميان مردم و براي رسيدن به اهداف شوم خود بر او دروغ مي بستند.

3 
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سليمان بن صـرد و همراهـانش را   اين آغاز اجتماع شيعيان بود، سپس مورخان خروج 
روبـرو  اي كه (عين الورده) نام داشـت بـا شـاميان     كنند كه در چشمه به طرف شام ذكر مي

گويد:  و در مدت سه روز جنگ بزرگي به پا كردند كه ابن كثير در شرح آن چنين مي شده
ادامه  مانع چيزي جز اوقات نماز تا شب هنگامپيران و جوانان مثل آن را نديده بودند، و «

41Fشد آنها نمي كارزار

1.« 
و بسـياري از يـاران او و شكسـت     )رحمه اهللا(و جنگ با كشته شدن سليمان بن صرد 
42Fآنها پايان پذيرفت و بقيه به كوفه بازگشتند.

2 
 ةهنگامي كه بقيه لشكريان سليمان به كوفه بازگشتند و خبر آنها به مختار بن ابي عبيـد 

من اميري محفوظ و  اگر خدا بخواهد و گفت:  ترحم كردهرسيد، بر سليمان و همراهانش 
43Fپس آماده كارزار باشيد. هستم. مفسدان ظالمان وقاتل 

3 
 را به مـردم  قبل از بازگشت آنها، از طرف خداوند خبر شكست آنها«گويد:  كثير مي ابن

بـه  كـرد دقيقـاً ماننـد همـان شـيطاني كـه        آمد و بر او وحي مي داد، و شيطاني بر او مي مي
 44F4.»كرد مسيلمه كذاب وحي مي

سپس مختار اميرهايي به نواحي مختلـف و شـهرها و روسـتاهاي خراسـان و عـراق      «
از بـزرگ و   اعـم  فرستاده و پرچم ها برافراشت، سپس شروع بـه كشـتن قـاتالن حسـين    

 45F5.»كوچك نمود

 مرحله چهارم: انشعاب رافضيان از زيديه
و  بـه نـام   آن  اختصـاص قيه فرق شـيعه و  رافضه از زيديه و ب انشعابمرحله چهارم: 

كـه  روي داد هنگامي  وهجري  121دقيقاً در سال  خودشان است كه اين امرعقيده خاص 
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46Fزيد بن علي بن حسين بر عليه هشام بن عبدالملك قيام نمود

بعضي از شـيعياني كـه در   . 1
ين كار منـع  ، آنها را سرزنش و از ابدگويي كردندابوبكر و عمر  نسبت به  لشكرش بودند

رافضه نام گرفتند و گروهي كـه بـا او   زمان به بعد آنها نمود و لذا او را ترك كردند از آن 
 ماندند، زيديه ناميده شدند.  

اولين باري كه در اسالم كلمـه رافضـه انتشـار يافـت     «گويد:  تيميه مي شيخ االسالم ابن
ره ابوبكر و عمر سـؤال شـد.   هنگام خروج زيد بن علي و در آغاز قرن دوم بود. از او دربا

او واليت و دوستي آنها را اظهار كرد. در نتيجه گروهي او را رد و انكار كردند. به همـين  
47F».دليل رافضه ناميده شدند

2   
هـا تقسـيم    از زمان قيام زيد شيعيان بـه دو فرقـه زيديـه و رافضـي    «گويد:  همچنين مي

يده شد او نسبت بـه آنهـا اظهـار ارادت    شدند. هنگامي كه از او درباره ابوبكر و عمر پرس
كرد. به همين دليل گروهي او را رفض و رد كردند. او بديشان گفت: مـرا رد كردنـد. بـه    

گويند. شيعياني را كه او را رد كردند به علت انتسابشـان   همين دليل به آن گروه رافضه مي
48F».نامند به زيد بن علي، زيديه مي

3 
هاي شيعه جدا و شـناخته شـدند و از    ان رافضي از ديگر فرقهاز آن تاريخ به بعد، شيعي

 تقاد به فرقه مستقلي تبديل شدند.نظر نام و اع
 

                                                 
 7/160تاريخ طبري  -1

 13/36مجموع الفتاوي  -2
 1/35منهاج السنة  -3



 

 
49Fمحمد بن عبدالوهابامام   ي مختصري از زندگينامه

1  
 بركتشو دعوت پر

ها عقب ماندگي و  كه پس از مدتاست   ميهاي اسال جنبش سلفيت، سردمدار حركت
 مياسـال  ي ، همگان را به سوي بازگشت عقيدهپديدار گشت ي در جهان اسالمجمود فكر

از انواع شرك، تأكيد  توحيد و بر پاكسازي مفهوم هبه اصول روشن و آشكارش فرا خواند 
 و اصرار دارد.

است كه  : از جمله پيشوايان حركت سلفيت، امام مجدد شيخ محمد بن عبدالوهاب
 گيريم: ي ايشان را در ذيل به نگارش مي ترجمه

بن علـي بـن محمـد    بن سليمان محمدبن عبدالوهاب  ايشان شيخ اإلسالم و امام مجدد
ق) اسـت كـه در شـهر     هــ. 1206-1115( تميمـي بن احمد بن راشد بن بريد بن مشرف 

بـه  قـرار دارد  شهر رياض  غرب كه از شهرهاي نجد بوده و هفتاد كيلومتري شمال» هعيين«
پدرش مقداري از فقه حنبلي و تفسير و حديث  دنيا آمده است. وي در سن ده سالگي نزد

 را فرا گرفت و حافظ قرآن كريم شد.

                                                 
تعداد زيادي از علماء و دانشمندان سوانح زندگي شيخ محمد بن عبدالوهاب را نگاشته اند، از جمله: ابن  -1

، و »عنوان المجد في تاريخ النجد«، و ابن بشر در كتاب: 36/ 1غنام در روضة األفكار واألفهام 

عبدالرحمن البسام در كتاب: علماء نجد خالل  عبدالرحمن بن حسن در كتاب الدرر السنية، و عبداهللا بن

اي از زندگي ايشان را آورده  گوشه :ثمانية قرون، و زركلي در األعالم. و هم چنين شيخ ابن باز 

آمده است. و برادر فاضل و دانشمند محمدبن علي الضالعي  354/ 1چنانكه در مجموع فتاوي ابن باز 

و سوانح شيخ محمدبن عبدالوهاب تأليف شده است، و در كتاب مستقل در زندگي  52برايم گفت كه 

ي او و دعوت مباركش بيش از بيست  تراجم عامه نيز در بيش از سي جا سوانح او نوشته شده، و در باره

 ي تحرير آمده است. ي ماستري/ فوق ليسانس و دكترا به رشته رساله



 25 دعوت پربركتش وامام محمد بن عبدالوهاب   ي نامهياز زندگ يمختصر 

و پس از آن جهت كسب علـوم شـرعي بـه مدينـه      هسپس به قصد حج راهي مكه شد

هــ .ق) ديـدار   1165السندي (متولـد سـال    ةمنوره رفت و در آنجا با استادش، محمد حيا

امام محمد بـن عبـدالوهاب از او بسـيار     ي كه بر صحيح بخاري حاشيه نوشته، وكرد؛ كس
 است. متأثر شده

هـ ق راهي عراق شد تا از شـهرهاي  1136ه برگشت و سپس به سال نيمدتي بعد به عي
بصره و بغداد و موصل ديدن نمايد. او در هـر يـك از ايـن شـهرها بـا علمـا و بزرگـاني        

و پـس از  » احسـاء «صد كرد. بصره را به ق ميكرد و از آنان علم و دانش كسب  ميمالقات 
ترك كرد. حريمالء جايي بود كه پدرش براي امر قضاوت بدانجا » حريمالء«آن به مقصد 

انتقال يافت. محمد بن عبدالوهاب در آنجا آشكارا شروع به انتشار دعوت به سوي توحيد 
زيـرا   ؛هـ ق بود. اما مدت زيـادي در آنجـا نمانـد   1143و يكتاپرستي نمود و اين در سال 

 ادي از نزديكانش براي كشتن وي توطئه چيدند.افر
عرضـه  » رعمـ عثمـان بـن م  «ه روي آورد و دعوتش را بر فرمانرواي آنجا، نيآنگاه به عي

و  هدكركرد؛ كسي كه محمد بن عبدالوهاب همراه او اقدام به خراب كردن قبرها و گنبدها 
 سار نمود.به كمك او زن زناكاري را كه به گناه خود اعتراف كرده بود، سنگ

همـان  د و آنجا مروي آور محل امارت آل سعود» درعيه«به  ق .هـ1158سپس در سال 
يني شد. جايي كه شاگردان محمد بن سويلم از محمد بن عبدالوهاب محمد بن سويلم عر

 استقبال كردند و وي را اكرام نمودند. ميبه گر
رد، از آمدن محمد ك ميهـ ق حكومت  1179تا  1139ي ها سال محمد بن سعود كه در

 ي مـدگويي نـزد وي رفـت و وعـده    مطلع شد، از اين رو به قصد خوش آ بن عبدالوهاب
 داد.اش  حمايت و ياري

كه محمد بن عبدالوهاب دعـوتش را در سـرزمين    محمد بن سعود در حالي درگذشت
ساخت و پس از وفات محمد بـن سـعود، پسـرش عبـدالعزيز بـن محمـد        مينجد منتشر 
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د تا اينكه نصرت و ياري دعوت را به همراه محمـد بـن عبـدالوهاب ادامـه     جانشين او ش
 دهد. سرانجام محمد بن عبدالوهاب در درعيه وفات يافت و همانجا به خاك سپرده شد.

 

 ::اساتيد شيخ محمد بن عبدالوهاب 
 شيخ عبدالوهاب بن سليمان (والد گرامي ايشان) -1

بـن عبـداهللا صـاحب    شـيخ ابـراهيم   شيخ عبداهللا بن ابراهيم بن سـيف، و او پـدر    -2
 .است »العذب الفائض في علم الفرائض«

 بن ابراهيم سندي. تشيخ محمد حيا -3

 بصري. شيخ محمد مجموعي -4

 شيخ مسند عبداهللا بن سالم بصري. -5

 شيخ عبداللطيف عفالقي احسائي. -6

 

 شاگردان شيخ محمدبن عبدالوهاب:
 وي تلمذ گذاشته اند، از جمله:زاني علم نزد اين شيخ بزرگوار  طلبهز تعداد زيادي ا

 امام عبدالعزيز بن سعود -1

 امير سعود بن عبدالعزيز بن محمد -2

 فرزندانش: شيخ حسين، شيخ علي، شيخ عبداهللا و شيخ ابراهيم. -3

 ».فتح المجيد«اش: شيخ عبدالرحمن بن حسن مؤلف:  نواده -4

 شيخ محمدبن ناصر بن معمر -5

 شيخ عبداهللا الحصين. -6

 شيخ حسين بن غنام. -7

 يفات ايشان:تأل



 27 دعوت پربركتش وامام محمد بن عبدالوهاب   ي نامهياز زندگ يمختصر 

ي آن جهان اسالم را نفع بخشـيده   تأليفات زيادي دارد كه خداوند به وسيله :ايشان 
 است، از جمله:

 »التوحيد«كتاب  -1
 »اصول اإليمان« -2
 كشف الشبهات -3

 ثالثة أصول -4

 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد -5

 مختصر فتح الباري -6

 مختصر زاد المعاد -7

 الجاهليةمسائل  -8

 الصالة فضائل -9

 االستنباطكتاب  -10

 كه همين رساله است.» رسالة في الرد علي الرافضة« -11

توان به صـورت   ميشاخصهاي فكري و اعتقادي اين دعوت پر خير را ترين  عمده

 زير خالصه كرد:
پيـرو   وت سلفيت، در احكام و مسـايل فقهـي  محمد بن عبدالوهاب بنيانگذار دع -1

ود هرگـاه دليلـي خـالف مـذهب     مذهب حنبلي بود، اما او در فتواها و آراي اجتهادي خـ 
كـرد.   مـي بلكـه از آن عـدول    هشد، به مذهب حنبلي ملتـزم نبـود   ميحنبلي برايش آشكار 

ولي در فـروع   هبنابراين حركت سلفيت در اصول اعتقادي و حركتي تابع هيچ مذهبي نبود
 و مسائل فقهي تابع مذهب حنبلي بود.

ز آنكه از زمـان سـقوط   پس ا حركت سلفيت، به گشودن باب اجتهاد دعوت كرد -2
 .ي آن فتوا داده بودند اي به بسته شدن دروازه عدههـ ق 656سال  ردبغداد 
به ضرورت بازگشت به كتاب و سنت و عدم قبول هر امر اعتقادي تا زمـاني كـه    -3
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 كرد. ميمستند به دليل معتبر باشد، تأكيد 
، بر منهج اهـل  شرعي و بنا كردن احكام و مسايل شرعي بر آن ادله ي در فهم ادله -4

 نمود. ميسنت و جماعت تكيه 
ست كه به منهج و روشي كـه  مفهوم توحيد از همه مسلمانان خوا جهت پاكسازي -5

 مسلمانان صدر اول اسالم بر آن بودند، باز گردند.
عقـب   ي را از لحاظ فكري بيدار نمود بعد از آنكه پـرده  مياين حركت، امت اسال -6

 آن را فرا گرفته بود. ماندگي و سستي و تقليد كوركورانه
فكران و دانشـمندان،   و باز كردن اذهان روشن، اهتمام به تعليم و آموزش همگاني -7

و متوجه كردن افكار و نظراتشان بـه تحقيـق و تفحـص و اسـتدالل، و دعـوت آنـان بـه        
عمـل كـردن بـه    و  ز قبول هر نوع رأي و نظردر منابع و مراجع دست اول پيش ا پژوهش

 آن.
 ما به ترتيب آنها را ذكر كـرديم و الوهاب تصنيفات زيادي دارد كه محمد بن عبد -8

اقدام خيلي ، امام محمد بن سعود در رياض مياسال )پوهنتون(:  مسؤلين انتشارات دانشگاه
تأليفات امام محمد بن عبدالوهاب را به عموم مسلمانان،  ي خوبي انجام دادند كه مجموعه

تشارات مذكور دوباره مجموعـه تأليفـات محمـد بـن     هديه دادند. اميد است كه مسؤلين ان
 گرانقدر.هاي  آن نوشته ي همراه با اهتمام به تحقيق شايسته ؛عبدالوهاب را چاپ كنند

محمد بن عبدالوهاب در دعوت خويش، از منهج و روش سه شخصـيت بـزرگ    -9
ابـن  حافظ  ابن تيميه وشيخ اإلسالم حنبل، پيروي نمود كه اينان عبارتند از: امام احمد بن 

. پـس   -شان را مورد مرحمت و مغفرت خويش قرار دهـد   ي خداوند همه – قيم جوزيه
در واقع، دعوت محمد بن عبدالوهاب انعكاس و بازتاب افكار آن سه شخصيت بـزرگ و  

 تبيين و توضيح اهدافشان بود.



 29 دعوت پربركتش وامام محمد بن عبدالوهاب   ي نامهياز زندگ يمختصر 

خداوند متعال امام محمد بن عبدالوهاب را مورد رحمت خويش قرار دهـد و بهتـرين   
اداش را به وي عطا نمايد. و توفيق عمل به نشر دعـوتش را نصـيب علمـاي معاصـر مـا      پ

 مند شوند. زمين از آن بهره ي مسلمانان در سراسر كره  ميگرداند تا تما



 

 
 مقدمه كتاب

 ��م ا� ا����ن ا����م

نة وعلی نا به امليأکمل عل يالسالم علی عبده الذجعلنا من أهل السنة والصالة و يهللا الذ احلمد
 تباع آثارهم أقوی جنة. أما بعد:ان حبهم ويأصحابه الذآله و

مختصر و مفيد اي  اين كتابچه كه اثر شيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا است، نوشته
50Fاست

 و در اكثـر امـور   تبعيـت نكـرده   ز سـنت پيـامبر   در رد بعضي از رافضياني كـه ا  1
 كـه در نتيجـه هـم خـود از راه     انـد.  مـوده شيطان پيروي نهاي  خويش از گامها و وسوسه

و تبـاهي و   كه فسـاد اند  دهورزيو سعي اند  و هم ديگران را گمراه كرده راست گمراه شده
و با اهـل   داشتهمختلف ايجاد كنند. آنان با اهل جهنم پيمان دوستي  سركشي را در مناطق

ها و اعمال ناشايست  بدي خواهيم كه ما را از مي. از خداوند دشمنيِ شديدي دارندبهشت 
 آنان محفوظ گرداند.

                                                 
 اين مقدمه از سخنان ناسخ است. -1



 

 
 در مورد جانشيني ايشانوصيت و سفارش پيامبر 

51Fمفيد ابن معلم مشهور به

52Fالواعظين ضةرو« در كتابش 1

زماني كه : «نوشته است» 2

الوداع به سوي مدينه بازگشت، خداوند جبرئيل را بر وي فرو  حجةپس از  پيامبر

گويد:  ميفرستد و به تو  ميداوند متعال بر تو سالم محمد، همانا خاي  فرستاد و گفت:
 و امت خود را بر جانشيني او مطلع گردان. پيامبر  كردهعلي را براي امامت منصوب 

اصحابم را دشمن علي گردانيده  –با اين كار  –جبرئيل! همانا خداوند  فرمود: برادرم
ن از پروردگارم معذرت ترسم كه آنان به من ضرر برسانند، پس از جانب م مياست. 

را به او عرض كرد.  . آنگاه جبرئيل نزد خداوند رفت و پاسخ پيامبر نخواهي ك
اول را تكرار فرمود و  ي همانند گفته خداوند دوباره جبرئيل را فرو فرستاد و پيامبر 

 مجدداً از خداوند معذرت خواهي كرد. سپس جبرئيل نزد خداوند رفت و پاسخ پيامبر 
را  ار نمود. آنگاه خداوند بار ديگر جبرئيل را فرو فرستاد و با اين آيه پيامبر را تكر

﴿ فرمايد: ميمورد سرزنش و عتاب قرار داد؛ آنجا كه               

              ﴾ اي فرستاده (خدا، محمد مصطفي!) « ]67: ة[المائد

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و كمال و بدون هيچ گونه 

                                                 
كتاب در تأييد و  200ن محمد بن نعمان مشهور به شيخ مفيد است كه حدود او ابوعبداهللا محمدب -1

 413گرايان و ترديد گستاخي سلف صالح تأليف نمود، مفيد به سال ها و بدعت ي بدعت تقويه
هاي روافض و دفاع از عقايد  هجري بمرد. خطيب بغدادي گفته: كتابهاي زيادي در تأييد گمراهي

ي مجتهدين طعن فراوان وارد كرده، و با اين  ي كرام، تابعين و ائمه ابهباطل آنان نوشته، و بر صح
ي زيادي را به وادي هالكت كشاند تا اينكه خداوند متعال مردم را از شر او راحت  كتابهايش عده

 ساخت. (لسان الميزان)

(مفيد) كتاب مذكور تأليف محمدبن قتال نيشابوري است، و شايد نسبت دادن كتاب به ابن معلم  -2
 اشتباه ناسخ باشد. به هر حال كتاب از روافض است چه آن را ابن قتال تأليف كرده باشد يا ديگري.
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رسالت  ،خوف و هراسي، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت كن)، و اگر چنين نكني
جميع اوامر و  چرا كه تبليغ ،اي (و ايشان را بدان فرا نخواندهاي  خدا را (به مردم) نرسانده

 .»از جانب تو، كتمان كلّ به شمار است ست، و كتمان جزئيتو ي احكام بر عهده
همانـا علـي، اميـر مؤمنـان و      !مـردم اي  يارانش را جمع كرد و فرمـود:  آنگاه پيامبر 

جانشين من از طرف پروردگار جهانيان است. غير از علي هيچ كس ديگـري بعـد از مـن    
ن موالي او هستم پـس علـي هـم مـوالي اوسـت. خداونـدا،       خليفه نيست. هر كس كه م

   دوستان علي را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار.
ي كه ضعف و سستي الفاظ روايتاين دروغگويان،  روايتنگاه كن به  !اي برادر مؤمن

53Fمن كنت مواله«ت كند و غير از عبار مين داللت و بطالن مقاصدش، بر ساختگي بودن آ

1 «
صحت ندارد. و هر كس صحت اين روايت را  ز الفاظ آن روايت از پيامبر هيچ يك ا

چون به طور قطع در آن، پيامبر معصوم  گردد؛ ميباور داشته باشد، قطعاً هالك و بدبخت 
متهم شده به دليل آنكه ابتدا از دستور پروردگارش اطاعت نكرده و اين نسبت دادن نقص 

همچنين  كفر است. –عليهم السالم  –به پيامبران است و نسبت دادن نقص  به پيامبر 
برگزيده كه  بنا به اين روايت، خداوند متعال كساني را به عنوان اصحاب و ياران پيامبر 

و  ن عيب گرفتن از پيامبر آو در  اند، با بهترين فرد از اهل بيت پيامبر دشمني ورزيده
 فرمايد: ميرا ستوده است؛ آنجا كه  مخالفت با آياتي است كه خداوند، پيامبر و يارانش

﴿                                 

                               

                                                 
، و امام احمد در مسند، حديث 3722ي:  اين اندازه از حديث را ترمذي در سنن خود به شماره -1

كرام از جمله: ي  آورده كه از تعدادي از صحابه 99ي:  ، و نسائي در خصائص، صفحه22841شماره: 
وقاص روايت نموده اند. و اين جزء حديث صحيح است كه شيخ آلباني در صحيح  سعدبن ابي

جلد اول، » الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«و شيخ وادعي در  6523الجامع، حديث شماره: 
 آن را صحيح گفته اند. 259ي  صفحه
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                        ﴾  :29[الفتح[. 

ي اهللا است؛ و آنان كه بـا او هسـتند، در برابـر كـافران سرسـختند و بـا        محمد، فرستاده«
بينـي؛ فضـل و حشـنودي اهللا را     يكديگر مهربان. آنـان را در حـال ركـوع و سـجده مـي     

هايشـان پيداسـت؛ ايـن،     كاري) آنان از اثـر سـجده در چهـره    (ي درست جويند. نشانه مي
ات است. و وصفشان در انجيل مانند زراعتي است كـه جوانـه زده و   وصف آنان در تور

هـايش ايسـتاده اسـت و كشـاورزان را      تنومندش ساخته و ستبر و ضخيم شده و بر ساقه
ي آنان كافران را به خشـم آورد. اهللا بـه اينهـا كـه ايمـان       وسيله سازد تا به زده مي شگفت

 .»دهد آمرزش و پاداش بزرگي مياند، نويد  آورده و كارهاي شايسته انجام داده
 باشد، كفر است. معلوم است كه اعتقادي كه مخالف قرآن و حديث پيامبر 

از ضرر رسانيدن مردم به وي، ترسيده در  همچنين بنا به روايت مذكور، پيامبر 

﴿ فرمايد: ميحالي كه خداوند        ﴾ ]ا از و خداوند تو ر« ]67: ةالمائد

. و همان طور كه »دارد مي(خطرات احتمالي كافران و اذيت و آزار) مردمان محفوظ 
يشان به پروردگارش، نسبت دادن نقص به ا معلوم است اعتقاد به عدم توكل پيامبر 

ست و نسبت دادن نقص به او كفر است. همچنين در اين روايت، بر خداوند دروغ بسته ا

﴿ :فرمايد مياست؛ خداوند متعال  شده، و اين ظلم بسيار بزرگي              

   ﴾  :و  »بندد؟ ميچه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ « ]21[األنعام

 رترديد كف دروغ بسته شده، و هر كس آن را جايز بداند، بي بر پيامبر ، در اين روايت
  .ورزيده و گمراه شده است

حت دارد)، هـيچ نصـي   صـ  (كه تنها اين لفظ از پيـامبر  » من كنت مواله«در عبارت 
 خود ايشـان بود، قطعاً  ميوجود ندارد و اگر نصي در اين زمينه  علي لبرخالفت بالفص

بود. هر كس ادعا  به منظور پيامبرتر  زيرا او در اين مورد از همه عالم ؛كرد ميآن را ادعا 
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خالفت كرده، ضرورتاً ادعايش باطل و پوچ است و ادعاي اينكه علـي   كند كه علي ادعاي
و ادعـايش را بـه    نص بر خالفـت وي هسـت،   پيامبر  ي علم داشته به اينكه در فرموده

 بسيار باطلي است. ادعاي خاطر تقيه ترك نموده،
اين شيعيان چه قوم بسيار بدي هستند كه امامشان را به تـرس و سسـتي و ضـعف در    

 مردمان بود.ترين  و قويترين  دهند در حالي كه او از شجاع ميسبت دين ن
 

 انكار خالفت خلفاي راشدين

54Fكنند ميرا انكار  اهل تشيع صحت خالفت ابوبكر صديق 

. و انكار آن منجر به 1
شود كه با ابوبكر بيعت نمودند و معتقد بودند كه خالفتش  ميكساني   ميفاسق دانستن تما

 ميهمه صحابه حتي علي با ابوبكر بيعت كردند و جمهور امت اسالحق و صواب است. 
55Fتقدند كه خالفتش حق و صواب استمع 

اعتقاد به فاسق دانستن صحابه مخالف اين  .2

﴿ فرمايد: ميالهي است كه  ي فرموده         ﴾  :110[آل عمران[ 

 .»ايد دم پديد آمدهشما بهترين امتي هستيد كه براي مر«
چون كدام خير و خوبي در ميان امتي وجود دارد كه با ياران پيامبرشان مخالفت 

اذيت و آزار  و به آنان كنند ميو با غصبِ منصب خالفت به اهل بيتش ظلم  كنند مي

                                                 
 به طور مثال به كتابهاي ذيل مراجعه فرمائيد: -1

طبع  434/ 1، كتاب الكافي اثر كليني 202 -194 الكرامة ، منهاج61ي:  جال الكشي، صفحهر

 .293/ 1و تفسير البرهان  178/ 1هجري، تفسير عياشي 1413داراألضواء، سال 
در خالفت است، شيخ ابن عثيمين در شرح  ببلكه اجماع امت اسالمي بر تقديم ابوبكر و عمر  -2

و اين اجماع اهل سنت و «ي شيخ اإلسالم ابن تيميه:  هنگام شرح گفته 72/ 2ي واسطيه:  عقيده
ي مسلمين نيز كسي با اين اجماع  ها نوشته: و از ساير فرقه» ي خالفت است جماعت در مسأله

  اختالف نكرده است، به جز روافض كه اختالف آنان ارزشي ندارد.
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﴿ دانند؟! ميرا حق رسانند و جمهور اين امت، باطل  مي     ﴾ 

هر كس به چيزي اعتقاد داشته باشد كه  .»سبحان اهللا! اين بهتان بزرگي است« ]16لنور: [ا
مخالف قرآن است، همانا كفر ورزيده است. احاديث وارده در صحت خالفت ابوبكر 

. و بر، حق بودن خالفت او خيلي زياد استصديق و اجماع صحابه و جمهور امت مبني 
فسق و ظلم نسبت دهد و اتفاق آنان را بر امري هر كس جمهور اصحاب پيامبر را به 

را حقير داشته و حقير داشتن او كفر است. دروغ و  باطل قرار دهد، بدون شك پيامبر 
اين قوم چقدر مسخره و پوچ است كه فسق و گناه و طغيان و سركشي را هاي  ساختگي

بديهي است و دهند! در حالي كه خيلي آشكار و  مينسبت  به جمهور اصحاب پيامبر 
تش را جهت اقوخلمعقل سالم داللت دارد بر اينكه خداوند متعال تنها برگزيدگان و پاكان 

) و نصرت و ياري دينش،  مصطفي محمد(اش  مصاحبت و همراهي بهترين بنده
56Fكند ميانتخاب 

اگر يك ذره خير و خوبي در ميان نقل متواتر مؤيد اين مطلب است؛  . و1
و ياري كنندگان دينش جز خير و  اصحاب پيامبر  ي بود، درباره يماين قوم (رافضيان) 

اما خداوند آنان را بدبخت گردانيده و با سخنان باطل و پوچ و ، دنگفت مينيكي چيزي ن
از  كنندگان دين اسالم، آنان را خوار و رسوا ساخته است. ياري ي روايات ساختگي درباره

                                                 
 از عبداهللا بن مسعود  3600ث شماره: در مسند، حدي :و چه زيبا است روايتي كه امام احمد  -1

را بهترين  روايت نموده كه گفت: خداوند متعال به دلهاي بندگان نگاه كرد، پس قلب محمد 
اش انتخاب كرد، سپس به دلهاي  دلهاي بندگان يافت و آن را براي خود برگزيد و او را به پيامبري

يافت، و در  ين دلها بعد از قلب پاك پيامبر نثار را بهتر ي جان بندگان نگاه كرد و دلهاي صحابه
ي اهللا رزميدند، و هر آنچه را  ي خويش قرار داد كه در راه اعالي كلمه نتيجه آنان را وزيران فرستاده

مسلمانان نيك ببينند آن كار در نزد اهللا پسنديده است، و هرچه را نپسندند در نزد اهللا زشت است. و 
در فضائل » الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين«ادعي در اين روايت را شيخ ما شيخ و

اش گفته است: در اين حديث دليلي براي  ) آورده، و در حاشيه9-8ي:  صفحه 4(جلد:  الصحابة

پسندند، و ديگر اينكه اين روايت بر  پسندان نيست؛ زيرا مسلمانان كامل هرگز بدعت را نمي بدعت
 موقوف است. عبداهللا بن مسعود 
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 !رسول خدااي  داخل شديم و گفتيم:  بر رسول اهللا« روايت است كه گويد: علي 
كسي را جانشين خود گردان. فرمود: اگر خداوند خير و نيكي را در شما ببيند، بهترينتان 

گفت: خداوند خير و نيكي را در ما ديد و  لي . عگمارد بر شما ميبه عنوان خليفه  را
57Fرقطني آن را روايت كردهدا »به عنوان خليفه انتخاب كرد. راابوبكر؛ در نتيجه بهترينمان

1.  
 هستند. دليلي است عليه كساني كه مدعي دوستي با علي ترين  اين روايت، قوي

دستور به او  آمد، پيامبر  يامبر زني نزد پ«از جبير بن مطعم روايت است كه گويد: 
اگر آمدم و تو را نيـافتم، چـي؟ (منظـورش    آن زن گفت:  رگردد.كه دوباره نزد وي ب ندداد

58F.»يا: اگر مرا نيافتي، نزد ابوبكر بندفوت كند) فرمود اين بود كه اگر پيامبر 

2 
 يشـان آمـد و از ا  رسـول اهللا  نـزد  زنـي  «روايت اسـت كـه گويـد:     از ابن عباس 

: دوباره برگرد. آن زن گفت: اگـر برگشـتم و   ندفرمود چيزي سؤال كرد. پيامبر  ي درباره
آمدي و مرا نيافتي، نـزد  ر : اگندبود) فرمود پيامبر  را نيافتم، چي؟ (منظورش وفات شما

   59F3»، چه او بعد از من خليفه است.ابوبكر بيا

                                                 
روايت نموده و آن ضعيف است، در سند آن موسي  4761حاكم آن را در مستدرك، حديث شماره:  -1

گو دانسته. ابوحاتم، نسائي و جماعتي ديگر گفته اند: او  بن مطير آمده كه يحيي بن معين او را دروغ
 آمده.» الميزان«متروك است، چنانچه در 

 اند. امام بخاري و امام مسلم آن را روايت كرده -2

روايت نموده كه بسيار  6332ي ابوبكر صديق، شماره:  ابن عساكر آن را در تاريخ دمشق در ترجمه -3
ي  ضعيف است، و در سند آن چند راوي ضعيف وجود دارد، از جمله: غالم خليل كه ذهبي درباره

ت. و پنداش كرد و جعل حديث را روا مي گفته: او دروغهاي فاحشي روايت مي» الميزان«او در 
سازد و آن حديثي صحيح  نياز مي حديث جبير بن مطعم كه قبال ذكر شد انسان را از اين حديث بي

 دارد.  است كه در صحيحين آمده و به خالفت ابوبكر صديق اشاره
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گفت: پـس از   ميشنيدم كه  از رسول اهللا «روايت است كه گويد:  باز ابن عمر 
 60F1»كند. ميخالفت  ميآيند. ابوبكر تنها مدت ك ميمن دوازده تا خليفه 

 به آن دو كه بعد از من انـد؛ فرمود:  رسول اهللا « روايت شده كه گفت: از حذيفه 
، و ترمـذي نيـز آن را   به روايت امام احمد »اقتدا كنيد. –رضي اهللا عنهما  –ابوبكر و عمر 

روايت نموده و گفته كه حسن است، ابن ماجه و حاكم هـم آن را روايـت كـرده انـد كـه      
61F، و طبراني از ابودرداءاخيرالذكر آن را صحيح دانسته

و حاكم از ابن مسعود آن را روايت  2
62Fكرده اند.

3 
                                                 

آورده، و هم چنين طبراني در معجم  1389ابوالقاسم بغوي آن را در معجم الصحابه، حديث شماره:  -1
معرفة «) و ابونعيم اصفهاني در 8746و در معجم األوسط ( 12) حديث شماره: 56 -54/ 1الكبير (

ي عبداهللا بن صالح  ) در ترجمه1524ي:  / صفحه4، و ابن عدي در الكامل (ج 64شماره: » الصحابة

كاتب ليث آورده و آن روايت ضعيف است كه در سند آن ربيعه بن سيف معافري آمده و امام 
آمده و قسمت اول » الميزان«كند چنانكه در  فته: او احاديثي منكري روايت ميي او گ بخاري در باره

و صحيح مسلم،  7222حديث صحيح است، كه از جابر بن سمره در صحيح بخاري حديث شماره: 
 روايت شده است. 1821حديث شماره: 

ا در تاريخ دمشق ، و ابن عساكر آن رمؤسسة الرسالة) ط 57ص  2طبراني آن را در مسندالشاميين (ج -2

) گفته: در 53/ 9) روايت نموده كه در سند آن مجاهيل وجود دارند. هيثمي در المجمع (30/229(
سلسلة األحاديث «شناسم، و شيخ آلباني آن را در  سند راوياني وجود دارند كه من آنها را نمي

ر، فإنهما حبل اهللا الممدود، بكر وعم اقتدوا باللذين من بعدي أبي«) آورده كه لفظ آن: 2330» (الضعيفة

 باشد. مي» ومن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقي ال انفصام لها

)، 23138)، و امام احمد در مسند، حديث شماره: (97ابن ماجه آن را در سنن خود، حديث شماره: ( -3
از طريق ) 4516)، و حاكم در المستدرك، حديث شماره: (3671و ترمذي در سنن، حديث شماره: (

ربعي بن حراش از حذيفه روايت نموده اند، و ربعي آن را از حذيفه نشنيده است، چنانكه مناوي در 
در مستدرك حاكم، حديث شماره:  ) ذكر كرده. و به روايت ابن مسعود 2/56فيض القدير (

 8426، و در المعجم الكبير طبراني، حديث شماره: 3814، و در سنن ترمذي، حديث شماره: 4518
از طريق اسماعيل بن ابراهيم بن يحيي بن سلمه بن كهيل آمده، و يحيي بن سلمه و فرزندش 
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دانم كه تـا   ميفرمود: همانا من ن اهللا  رسول: «است كه گويدروايت  از حذيفه باز 
وش و مانم، پس بعد از من به ابوبكر و عمر اقتـدا كنيـد، و از ر   ميچه زماني در ميان شما 

به شـما گفـت، وي را تصـديق    نچه كه عبداهللا بن مسعود عمار پيروي كنيد و هر آ ي سيره
63Fامام  احمد و ديگران آن را روايت نموده اند »كنيد.

1. 
فرمود: پس از من به ابوبكر و عمـر   رسول اهللا «روايت شده كه گفت:  از انس و 

عمار پيروي كنيد و به عهـد و وفـاي    ي اقتدا كنيد و از روش و سيره –رضي اهللا عنهما  –
64Fابن عدي آن را روايت نموده .»عبداهللا بن مسعود متمسك شويد

2. 
فرسـتادند تـا از ايشـان     مصطلق مرا نزد رسول اهللا  و از او روايت شده كه گفت: بني

بـه  «ي بپـردازيم؟ ايشـان فرمودنـد:    سـ كچـه  م بعد از شما صدقات خويش را به سوال كن
65Fحاكم آن را روايت كرده و صحيح دانسته است». ابوبكر

3.

                                                                                                                              
آمده، و شيخ » التقريب«اسماعيل هر دو متروك اند، و ابراهيم بن اسماعيل ضعيف است چنانكه در 

رده، و طبع داراآلثار ذكر ك 118ي:  ، صفحه»أحاديث معلة ظاهرها الصحة«آن را در  :ما امام وادعي 

بعد از اينكه حديث حذيفه را آورده گفته: و اينكه گفته اند كه حديث ابن مسعود و حديث انس 
براي آن شاهد اند صحيح نيست؛ زيرا اين حديث منقطع و آن دو نيز خيلي ضعيف اند، و اهللا داناتر 

 است.

إلحسان، حديث شماره: ، و  ابن حبان چنانكه در ا22765امام احمد آن را در مسند، حديث شماره:  -1
روايت  از طريق ربعي بن حراش از حذيفه  3663آمده، و ترمذي در سنن، حديث شماره:  6902

 نموده اند، و چنانكه گذشت اين حديثي است منقطع.

است، و  ) روايت نموده كه از طريق عمروبن هرم از انس 666ص 2ابن عدي آن را در الكامل (ج -2
براي آنان ثابت نيست، چنانكه  ي كرام  كه مالقات با هيچ كدام  از صحابهي ششم است  از او طبقه

 گفته است. 1/6ي تقريب التهذيب  حافظ ابن حجر در مقدمه

) روايت نموده و در سندش نصربن منصور 4522حاكم آن را در المستدرك، حديث شماره: ( -3
نموده چنانكه در المستدرك  در تتبع اوهامي كه ذهبي بر آن سكوت :مروزي است، شيخ مقبل 

 شناسم او را توثيق نموده باشد. است گفته: نصر بن منصور در حديث انس آمده كه هيچ كس را نمي
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كه در اي  هنگام بيماري رسول اهللا «است كه گويد:  روايت ل ي صديقه از عايشه
صدا بزن تا اينكه چيزي را [مبنـي بـر    مفرمودند: پدرت و برادرت را براي، آن وفات يافت

ترسم كه كسي آرزو كند و بگويد: من [براي  ميزيرا  ؛بنويسمخالفت ابوبكر پس از خود] 
دارد كـه كسـي غيـر از     ميد ناپسند و سزاوارترم در حالي كه خداون  خالفت از همه] اولي

66Fامام مسلم و امام احمد آن را روايت نمود اند »ابوبكر، خليفه شود.

آن اين حـديث، هـر    .1
 زد.اس ميدارد، از مؤمنان خارج  ميرا ناپسند  كس را كه خالفت ابوبكر صديق 

بـه مـن گفـت: سـه بـار از خداونـد        رسـول اهللا  «روايت شده كه گفت:  از علي 
تم كه تو را [در امر خالفت بر همه] مقدم بدارد، اما خداوند از اين كار امتناع ورزيد خواس

و در روايـت ديگـري ايـن عبـارت     » ها ابوبكر را [براي خالفت بر همه] مقدم داشت.نو ت
دارقطني و خطيب و ابن  »هستي. ءاما من خاتم پيامبران، و تو هم خاتم خلفا«اضافه شده: 

67Fنموده اندعساكر آن را روايت 

2.  
ا نـ مسجد (مسـجد النبـي) را ب   كه رسول اهللا  ميهنگااز سفينه روايت است كه گويد: 

سنگت را در كنار سـنگ مـن قـرار بـده.     «كرد، سنگي را در ديوار نهاد و به ابوبكر گفت: 
سپس به عمر گفت: سنگت را در كنار سنگ ابوبكر قرار بده. سپس فرمود: اين دو پس از 

                                                 
 اند. امام مسلم و امام احمد آن را روايت كرده -1

الفوائد المجموعة في األحاديث «روايت نموده چنانكه شوكاني در » افراد«دار قطني آن را در  -2

ي عمربن محمد بن حكم، و  ) در ترجمه213ص 11)، و خطيب در تاريخ بغداد (ج346» (الموضوعة

روايت 229، شماره: المتناهية)، و ابن جوزي در العلل 322ص 45ابن عساكر در تاريخ دمشق (ج

ثابت نيست، علي و يحيي هر دو مجهول اند.  نموده سپس گفته: اين روايت از رسول اهللا 
باشد. ذهبي در الميزان  بن حسن كلبي است، و يحيي همان ابن ضريس ميگويم: علي همان ا مي

گفته: علي بن حسن كلبي با اخبار باطلي از يحيي بن ضريس به خبر باطل كه شايد او آفتش باشد، 
فرمودند:)  از مالك بن مغول از عون بن ابي جحيفه از پدرش مرفوعا روايت نموده (كه آنحضرت 

واستم كه تو را (در خالفت) مقدم بدارد اما خداوند از اين كار امتناع ورزيد و تنها اي علي! از اهللا خ«
  ).122/ ص3الميزان (ج» ابوبكر را [براي خالفت بر همه] مقدم داشت.
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به روايت ابن حبان، ابوزرعه گفته: اسنادش قوي است كه مشـكلي در   .»ده هستنفيمن خل
68Fباشد، و حاكم نيز روايت نموده و آن را صحيح دانسته، و بيهقي نيز روايت كرده آن نمي

1. 

 ﴿ تفسير آيه: ي درباره            ﴾ » و هنگامي كه پيامبر، رازي را

از  روايت شده كه اين راز، خبر دادن پيامبر ) 3(التحريم: » ز همسرانش گفتبه يكي ا

69Fبوده است –رضي اهللا عنهما  –خالفت ابوبكر و عمر 

﴿ :ي كه آيهاند  . بعضي گفته2   

                                                 
)، و حاكم در 291ي: ( ي حشرج بن نباته، شماره در ترجمه» المجروحين«ابن حبان آن را در كتاب  -1

 331و ابن جوزي در العلل المتناهيه في األحاديث الواهيه، شماره: ، 4343شماره: » المستدرك«
اش  در باره» الميزان«روايت نموده اما صحيح نيست، در سند آن حشرج بن نباته آمده كه ذهبي در 

گفته: امام احمد و ابن معين و علي بن مديني و غيره او را توثيق نموده اند. و ابوحاتم گفته: به او 
ود، و نسائي گفته: قوي نيست، و در جاي ديگر گفته: به او پرواي نيست، و ابن عدي ش احتجاج نمي

در الكامل او را ذكر كرده و چند حديث منكر و غريب او را آورده و گفته: اينها بعد از من خليفه 
 امبرگفته: روايت او متابعي ندارد؛ زيرا عمر و علي گفته اند: پي» الضعفاء«اند. امام بخاري در كتاب 

احاديث صحيحي آورده  :گويم: مؤلف  ي براي خويش تعيين نكرده اند. مي هنگام وفات، خليفه
اشاره دارد كه احاديث صحيح ما را از احاديث بكه به خالفت ابوبكر صديق و عمر فاروق 

سنت به احاديث صحيح عمل نموده و احاديث ضعيف را  سازد، و به حمداهللا اهل نياز مي ضعيف بي
كنند، آنها همانند روافض نيستند كه احاديث و روايات صحيح را ترك كرده و به روايات  ميترك 

كنند و آن را به دروغ به  موضوعي و نادرست چسپيده اند بلكه روافض هميشه رواياتي وضع مي
دهند. حمادبن سلمه گفته: شيخي از شيوخ روافض برايم گفت كه  پيامبر و اهل بيت ايشان نسبت مي

كردند.  ي هم درست مي با يكديگر جمع شده و احاديث و روايات موضوعي به كمك و مشوره آنها
 ، طبع المعارف). 257(الباعث الحثيث، ص

) آن را ضمن روايت طويلي آورده و محل شاهد آنست كه 12640» (المعجم الكبير«طبراني در  -2
وبكر امر خالفت را به عهده فرمودند: پدر تو بعد از اب لبراي ام المؤمنين حفصه  ايشان

گيرد، و در سند اين روايت اسماعيل بن عمرو بجلي است، ابوحاتم و دارقطني گفته اند: ضعيف  مي
 بآمده و در آن انقطاع نيز وجود دارد؛ زيرا ضحاك از ابن عباس » الميزان«است چنانكه در 

ر سندش محمدبن سائب ) آن را روايت نموده كه د154 -153ص 4نشنيده است. دارقطني در (ج
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               ﴾ » و اعمالِ آن دسته از شما كه از دينشان

اند شود و چنين افرادي دوزخيبرگردند و در حال كفر بميرند، در دنيا و آخرت بر باد مي
 ؛وبكر صديق اشاره داردبه خالفت اب) 217(البقره: » مانند. و براي هميشه در دوزخ مي

  .زيرا او بود كه با اهل رده جنگيد

﴿ :ي همچنين گفته شده كه آيه                   

      ﴾ » به متخلفان صحرانشين بگو: به سوي گروه جنگاوري فرا

به خالفت  )16(الفتح: »  شوند. جنگيد يا مسلمان مي خوانده خواهيد شد و با آنان مي
70Fزيرا او بود كه اقدام به جنگ عليه بنوحنيفه نمود ؛اشاره داردصديق ابوبكر 

كساني كه  ؛1
 هنگام ارتداد از نيرومندترين مردمان بودند.

 كند اين آيه است: يمداللت صديق يكي ديگر از آياتي كه بر خالفت حضرت ابوبكر 

﴿                             

                    ﴾ »ن اهللا به آن دسته از شما كه ايما

دهد كه حتما در زمين به آنان خالفت  آوردند و كارهاي شايسته كردند، نويد مي
بخشد، چنانكه به پيشينيانشان حكومت بخشيد. و دينشان را كه برايشان پسنديده  مي

ابوبكر و عمر پابرجا و استوار  ي زيرا اسالم به وسيله) 55النور: »  (سازد است، استوار مي

                                                                                                                              
باشد چنانچه  كلبي آمده و او متروك است، او از ابوصالح روايت كرده و او باذام است كه ضعيف مي

تخريج «در التقريب آمده است. و ابن مردويه نيز آن را در تفسيرش روايت نموده چنانچه در 
) 60ص 4الدين زيلعي (جاثر حافظ جمال » األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

گفته: او شناخته » الميزان«آمده و در آن موسي بن جعفر انصاري از عمويش روايت كرده، ذهبي در 
 شده نيست و خبرش ساقط است. 

 اين يكي از تفاسير است چنانچه در تفسير حافظ ابن كثير آمده، و آيت كريمه عامتر است. -1
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خداوند  ي تا صدق و درستي وعدهاند  بر حقي بوده ي خليفهدو ، شد. پس اين دو نفر
 تحقق پيدا كند.

داللـت   صديقكه بر صحت خالفت ابوبكر  يكي ديگر از احاديث صحيح پيامبر 
خالفت بعد از مـن، سـي سـال بـه طـول      : «»ثالثونبعدی اخلالفة «دارد، اين حديث است: 

ـ «و در بعضي روايات، عبارت » انجامد. مي و در بعضـي  » رحمـت خالفـت  : »ةخالفة رمح
71Fخالفة النبوة«ديگر، عبارت 

 ، آمده است.»نبوتبر منهج : (خالفت بعد از من)، خالفت »١
داللـت دارد، حـديث   صـديق  ابـوبكر   يگر از احاديثي كـه بـر صـحت خالفـت    يكي د

تا براي مردم  نددر بيماري وفات خويش به ابوبكر دستور داد صحيحي است كه پيامبر 
72Fماز كندامامت ن

حـق بـودن خالفـت ابـوبكر     هـاي   نشـانه ترين  از قوي . اين كار پيامبر 2

                                                 
خالفة النبوة ثالثون سنة: « ) به لفظ:4646ي: ( ابوداود به شماره)، و 4760ي: ( حاكم آن را به شماره -1

الخالفة في أمتي «به لفظ:  2231ي:  ، و ترمذي به شماره»خالفت بر منهج پيامبري سي سال است

الخالفة ثالثون عاما ثم «به لفظ:  22264ي:  ، و امام احمد به شماره»ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك

الخالفة «به لفظ:  6943ي:   و ابن حبان چنانچه در اإلحسان آمده به شماره ،»يكون بعد ذلك الملك

آن را روايت نموده. و اين روايت صحيح است كه راوي آن سفينه صحابي رسول  »بعدي ثالثون سنة

 1(ج» الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«آن را در  :باشد، و شيخ ما عالمه وادعي  مي اهللا 
) از معاذ و 1130» (السنة«عاصم در  را ابن ابي »خالفة رحمة«موده، اما لفظ ) روايت ن315ص

آورده و در آن ليث بن ابي سليم  »إن هذا األمر بدأ رحمة ونبوة ثم خالفة ورحمة«ابوعبيده به لفظ: 

 آمده كه ضعيف است، و در آن بين مكحول و ابوثعلبه انقطاع نيز وجود دارد.   

) و 678كه امام بخاري آن را در صحيح خود، حديث شماره: ( ي اشعري شيخ به حديث ابوموس -2
شدت  ) روايت نموده اند اشاره دارد، كه چون بيماريِ رسول اهللا 420ي: ( امام مسلم به شماره

مروا أبابكر فليصلّ بالناس: به ابوبكر امر كنيد كه براي مردم «ي خويش فرمودند:  گرفت به صحابه
دل است و چون به جاي  گفت: ابوبكر شخصي نرم لي صديقه  مؤمنين عائشهال ام» امامت دهد

المؤمنين دستور دادند:  به ام ؛افتد)، پيامبر  تواند (به گريه مي شما ايستاد شود امامت داده نمي
مري أبابكر فليصل بالناس؛ فإنكن صواحب يوسف: به ابوبكر دستور بده امامت مردم را بدهد؛ شما «
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رضـي اهللا   –باشد. و بزرگان صحابه از قبيل عمر و ابوعبيده جـراح و علـي    مي صديق 
 براي خالفت ابوبكر بدان استدالل نمودند. –عنهم أجمعين 

منكر خالفـت ابـوبكر   رافضيان و فاسقاني كه  ي پس اين داليل قوي و امثال آن، چهره
 هستند، را سياه نموده است. صديق 

 ادعاي رافضه مبني بر ارتداد صحابه رضي اهللا عنهم

73Fكشي«از جمله 

و تـر   كه از نظر آنان، از همه به احوال راويان آگـاه  –از ميان شيعيان » 1
74Fاز جعفر صادق–است تر  موثق

 كه پيـامبر   ميهنگا« روايت كرده است كه او گفت: : 2
جز چهار نفر: مقداد، حذيفـه، سـلمان و ابـوذر    ه ب ،همه اصحاب مرتد شدندات يافت، وف

؟ گفـت: مرتـد شـد و    بـود  گفته شد: وضعيت عمار بن ياسر چگونهو رضي اهللا عنهم. به ا
 »  اسالم بازگشت. سپس توبه كرد و به دامن

                                                                                                                              
براي مردم امامت  پس ابوبكر صديق در زندگي رسول مهربان » يوسف هستيد همانند اصحاب

و از  679المؤمنين عائشه در صحيح بخاري، حديث شماره:  داد. اين حديث به طريق ديگري از ام
 ) روايت شده است.682ي: ( ابن عمر به شماره

هفتم است، و گفته اند كه او ابوعمرو محمدبن عمر بن عبدالعزيز كشي از علماي شيعه در قرن  -1
 ) سوانح او را ذكر كرده است.282/ 2اش مركز روافض بوده. نجاشي در كتاب رجال خود ( خانه

فروه  طالب ملقب به صادق است، و مادرش ام او جعفربن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي -2
حمن بن ابوبكر است، و لذا بنت قاسم بن محمد بن ابوبكر صديق بوده، و مادرش اسماء بنت عبدالر

ها بسته و اشياي نارواي را  گفت: ابوبكر صديق دوبار مرا تولد كرده است. روافض بر او تهمت مي
) در 255/ 1» (السير«به او نسبت داده اند، و جعفر صادق از روافض سخت نفرت داشت. ذهبي در 

دانست كه  ديد؛ زيرا مي ياش گفته: او از رافضه نفرت عجيبي داشت و آنان را زشت م ترجمه
گفتند. در اين سخن هيچ ترديدي وجود ندارد اما روافض  روافض جدش ابوبكر صديق را بد مي

 گروهي اند نادان كه هوا و هوس آنان را به جهنم كشانيده است.



 )يصفو انيعي(ش روافض كوتاه در مورد يسخن 44

ع چنان است در حالي كه اهل تشي اين روايت مقتضي ارتداد علي و اهل بيت پيامبر 
زيرا اساس دين، قـرآن   ؛كند ميان دين اسالم را وير ي ين اساس و پايهدارند. و اناي  عقيده

دريافـت   كساني كه آيات و احاديث از پيـامبر   ميو حديث است؛ پس اگر به فرض تما
در آن پـس  رسـد   مـي ن چند نفري كه خبرشان به حد تواترمرتد شده باشند جز  اند، نموده

آيد. پناه به خدا از اعتقادي كه موجب ريشه كـن   مين و حديث پيش صورت شك در قرآ
 دينان از سخن اين رافضـيان بـه نفـع خـود سـوء      شود. ملحدان و بي ميكردن دين اسالم 

﴿ گويـد:  مـي گويند: چگونه اسـت كـه خداونـد     مياستفاده كرده و         

  ﴾  »در  )110(آل عمـران:  » ايـد  كه براي مـردم پديـد آمـده    شما بهترين امتي هستيد

حالي كه بعد از وفات پيامبر همه صحابه جزء پنج نفر يا شش نفر از دين اسـالم برگشـتد   
به سبب آنكه ابوبكر را بر علي مقدم داشتند در حالي كه پيامبر توصيه كرده بود كه بعد از 

 وفات او، علي خليفه و امير مؤمنان باشد.
ن به سخن اين ملحد كه آن را از سخن رافضيان گرفته است. پس اينان از يهود نگاه ك
ضرر و زيان بيشتري براي دين اسالم دارند. اين روايت از چندين جهت، باطل ، و نصارا
كتمان آنچه  -2شود.  ميكن كردن دين و ايجاد شك در آن  اينكه موجب ريشه -1است: 

مخالف  -4داند.  ميتحريف قرآن را جايز  -3داند.  ميجايز ، را كه قرآن بدان اشارت دارد

   ﴿ :اين آيات است     ﴾  »كه زير درخت (يقين اهللا از مؤمنان  به

   ﴿ )18(الفتح: » ، راضي شده است)با تو بيعت كردند   ﴾، » اهللا از

 )22و مجادله:  100، التوبه:119: ه(المائد »ن نيز از اهللا راضي گشتند.آنان خشنود شد و آنا
كساني كه قبل از فتح مكه و كساني كه پس از فتح مكه ايمان  ي فرموده خداوند درباره

   ﴿ فرمايد: ميآنجا كه  اند؛ آورده  ﴾  » (از اين دو گروه) و اهللا به هر يك

 .)10(الحديد: »  داده است. بهشت را وعده
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﴿ مهاجرين و انصار نازل شده: ي آياتي كه درباره        ﴾ » ،ايشان

﴿ و )8(حشر: » همان راستگويانند.       ﴾ » و چنين كساني

 ﴿ آيه )104عمران:  آل»  (رستگارند.               

  ﴾ »رو) قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد.چنين شما را امتي برگزيده (و ميانه و اين  «

 .)143البقره: (

﴿ ي آيه و          ﴾ » شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد

افضل بودن  و مخالف ديگر آيات و احاديث وارده درباره ،)110عمران:  آل( »ايد آمده
باشد. و هر كس به چيزي اعتقاد داشته باشد  ميصحابه و استقامت و پايداري شان بر دين 

است، همانا كفر ورزيده است. اعتقاد و باور اين گروه  كه مخالف قرآن و سنت نبوي 
رتداد كساني هستند كه خداوند آنان را جهت چقدر شنيع و زشت است كه معتقد به ا

 مصالح و همراهي رسولش و نصرت و ياري دينش برگزيده است.

 ادعاي روافض مبني بر نقص قرآن

  ميهاي حديثي و كال از جمله ادعايشان مبني بر نقص قرآن، روايتي است كه در كتاب
و آياتي از آن را در  قرآن را تحريف نموده  النورين ذي كه عثماناند  خود ذكر كرده

﴿ ي: انشراح بعد از آيه ي مصحف نياورده است؛ زيرا در سوره      ﴾ » و

را داماد تو  و علي« :»اً صهرکيعلو« :عبارت) 4الشرح: (» ات را برايت بلند كرديم. آوازه
 ست.بود كه عثمان به خاطر حسادت در هم دامادي آن را حذف كرده ا» گردانيديم

انعام بود كه عثمان آياتي  ي رهسو ي احزاب به اندازه ي همچنين آنان معتقدند كه سوره
كـرده اسـت.   حذف  بوده، فضيلت خويشاوندان و اهل بيت پيامبر  ي ن را كه دربارهاز آ

پندارند جـزو قـرآن    ميكه اند  اين روزها دو سوره را اظهار كردهگفته شده كه رافضيان در 
باشد كه  مييك جزء  ي آن را حذف نمود. هر يك از اين دو سوره به اندازهبوده و عثمان 
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» والء«و » نـورين «ايـن دو سـوره را    انـد.  رافضيان آن را بـه آخـر مصـحف ملحـق كـرده     
75Fاند ناميده

1. 
و مستلزم اند  شود، چون بدان راضي بوده مياين باور مستلزم تكفير صحابه حتي علي 

  ﴿ فرمايد: ميكه  الهي است ي تكذيب اين فرموده           

        ﴾ باطل (تحريف و دگرگوني) از هيچ سو به « ]42: [فصلت

. همچنين مستلزم »يابد؛ از سوي پروردگارِ حكيم و ستوده نازل شده است آن راه نمي

﴿ خداوند است: ي تكذيب اين فرموده              ﴾  :9[الحجر[ 

باشيم (و تا روز رستاخيز آن را  ميو خود ما پاسدار آن ايم  ما خود قرآن را فرو فرستاده«
. و هر كس »داريم مي و مصون از دستبرد دشمنان و هر گونه تغيير و تبديل زمان محفوظ

كه قرآن از تحريف و حذف مصون نمانده و معتقد به چيزي باشد كه جزو باشد  معتقد
قرآن نيست، بدون شك كفر ورزيده است. اين اعتقاد مستلزم عدم اطمينان به همه قرآن 

                                                 
از عقائد فاسد شيعه قول به تحريف قرآن است، و اگرچه برخي از آنان اين قول را از باب تقيه و  -1

ي شيخ رديه نوشته نيز  يب مسلمانان انكار نموده اند، چنانكه صباح بياتي رافضي كه بر اين رسالهفر
كند، بلكه  ي شان مبني بر تحريف قرآن را ثابت مي هاي آنان گفته اين گمان باطل را كرده است، كتاب

صل الخطاب في ف«برخي از آنان كتابهاي مستقلي در قول به تحريف قرآن نوشته اند، مانند كتاب: 
تأليف حسين نوري طبرسي رافضي كه شيعيان او را تعظيم و » إثبات تحريف كتاب رب األرباب

) و بعد از آن وجود 413ص 1كنند. و هم چنين قول به تحريف قرآن در كتاب الكافي (ج اكرام مي
ر صافي ، و مال حسن در تفسي225دارد، و قمي نيز آن را در تفسيرش، و طبرسي در االحتجاج ص

الشيعة ). و براي تفصيل بيشتر به كتاب 39 -37(ص الشيعةآورده اند. به نقل از بطالن عقائد  11ص

تأليف شهيد عالمه احسان الهي ظهير مراجعه فرمائيد كه او از كتب روافض با ذكر مرجع و  والقرآن

ه. و هم چنين به شان كه قرآن ناقص است را آورد صفحه اعتقاد آنان مبني بر تحريف قرآن و گمان
) مراجعه كنيد كه طعن شيعه مبني بر الشيعة وتحريف القرآنكتاب دوست فاضل ما محمد مال اهللا (

 تحريف قرآن را آورده است.
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شود. و اين اعتقاد رافضيان مستلزم عدم  ميكن ساختن دين  است و اين منجر به ريشه
آن وجود شود، چون احتمال تحريف  ميوت قرآن د به تالاستدالل به قرآن و عدم تعب

 گردانند. مي نابوداور كساني كه دينشان را دارد. چه زشت است سخن و ب
 روايت نموده كه ابن عباس و محمدبن حنفيه گفته اند: رسول اهللا  :امام بخاري 

76Fبعد از وفات خويش جز ما بين هر دو غالف قرآن را براي ما ترك نكردند

1. 

و لعن صحابه موضوع سب 

77Fرافضيان سب و لعن صحابه به ويژه خلفـاي سـه گانـه   

عمـر و عثمـان) را   ، (ابـوبكر  2
هشـام  «هاي معتبر خويش از مردي از پيروان  دانند. (پناه به خدا). اينان در كتاب ميواجب 

: روزي نزد ابوعبداهللا جعفر بن محمد بودم، مـرد خيـاطي   فتكه گاند  روايت كرده» أحول
 پسر رسول اهللا اي  ن او بود نزدش آمد و دو تا پيراهن در دستش بود. گفت:كه از پيروا

توحيـد و  » اهللا اكبر«يكي از اين دو پيراهن را دوختم و به ازاي هر سوراخ سوزني، با ذكر 
يگانگي خداوند را به جاي آوردم. و ديگري را دوخـتم و بـه ازاي هـر سـوراخ سـوزني،      

س هر كدام از اين دو پيراهن را كه دوست داشته باشـي،  ابوبكر و عمر را لعنت كردم. سپ
خـواهي   مـي خواهي، بـردار و پيراهنـي را كـه ن    ميبراي تو نذر نمودم. پس پيراهني را كه 

خواهم و  ميجعفر صادق گفت: پيراهني را كه با لعن ابوبكر و عمر دوخته شده،  برگردان.
 »گردانم. ميبر أكبر دوخته شده، به تو با ذكر اهللا  پيراهني را كه

                                                 
، گفته: قتيبه بن سعيد براي ما حديث بيان كرد، گفت: سفيان 5019صحيح بخاري، حديث شماره:  -1

يع روايت كرد كه گفت: من و شدادبن معقل بر ابن براي ما حديث گفت، و او از عبدالعزيز بن رف
چيز (خاصي براي كسي) ترك نمود؟  عباس داخل شديم، شداد بن معقل برايش گفت: آيا پيامبر 

گفت: بجز آنچه در بين دو غالف قرآن است چيز ديگري براي كسي ترك نكرد، و گفت: و بر 
 و غالف چيز ديگري ترك نكرد.محمدبن حنفيه وارد شديم او نيز گفت: به جز بين هر د

 ) طبع داراألضواء.434ص 1)، اصول كافي، كليني (ج385/ 4بحاراألنوار، مجلسي ( -2
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بيت نسبت  نگاه كن به اين دروغگويان فاسق كه چه سخنان زشت و ناروائي را به اهل
ي  دهند كه آنان از اين سخنان زشت و ناروا به دورند. خداوند متعال در وصف صحابه مي

﴿ فرمايد: مي كرام                   ﴾ »و اين 

) 143(بقره: » رو) قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد.چنين شما را امتي برگزيده (و ميانه
رو و عادل نباشند، چه كسي ميانه رو و عادل است؟  ميانه پس اگر اصحاب پيامبر 

﴿ فرمايد: ميجاي ديگري خداوند متعال در           ﴾ » شما بهترين

 پس اگر اصحاب پيامبر ) 110عمران:  (آل»  ايد امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده
 بهترين امت نباشند، چه كساني بهترين امت هستند؟

﴿ فرمايد: ميهمچنين خداوند                   

                            

            ﴾ و ، پيشگامان نخستين مهاجران و انصار« ]100: بة[التو

و راه ايشان را به خوبي پيمودند،  كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند
خداوند براي آنان بهشت  و، و ايشان هم از خدا خشنودند د از آنان خشنود استنخداو

جاري است و ها  را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودخانه
 .»مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ ميجاودانه در آنجا 

ادي را سب و لعن نمايد كه خداوند از آنان راضـي اسـت، همانـا او بـا     و هر كس، افر
 خدا و رسول خدا جنگيده است.

   ﴿ فرمايد: ميباز خداوند              ﴾ 

ا تو بيعت خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت ب« ]18الفتح:[
 .»كردند

شود كسي را سب و لعـن نمـود كـه خـدا از او راضـي اسـت و او را        ميپس چگونه 
 برگزيده است؟
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﴿ فرمايد: ميهمچنين خداوند در جاي ديگري              

                           

    ﴾  :خداست، و كساني كه با او هستند در  ي محمد فرستاده« ]29[الفتح

ن را در حال ابرابر كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايش
طلبند.  ميو رضاي او را  جويند ميي. آنان همواره فضل خداي را بين ميركوع و سجود 

. چگونه سب و لعن كسي جايز »ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است ي نشانه
 »كند؟ مياست كه پروردگارش او را مدح و ستايش 

 ﴿ فرمايد: ميباز خداوند                        

                    ﴾  :از  كساني« ]10[الحديد

و اند  و از اموال خود) بخشيدهاند  شما كه پيش از فتح (مكه، به سپاه اسالم كمك كرده
(با ديگران) برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و  اند، (درراه خدا) جنگيده
در راه اسالم) بذل و بخشش  ،ام كساني است كه بعد از فتح (مكهبرتر از درجه و مق

 .»دهد ميپاداش نيكو  ي اما به هر حال خداوند به همه، وعده اند. و جنگيدهاند  نموده
 .شود؟ ميداده چگونه سب و لعن بهشت به او  ي و كسي كه خداوند وعده

﴿ فرمايد: ميهمچنين خداوند متعال              

                          ﴾ 

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال « ]8: حشرال[
خواهند، و خدا و  ميآن كساني كه فضل خدا و خشنودي او را  ؛اند خود بيرون رانده شده

 .»دهند. اينان راستانند ميپيغمبرش را ياري 

﴿ فرمايد: ميانصار  ي و درباره      ﴾  :ايشان قطعاً « ]9[الحشر

 .»رستگارند
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قرآن كريم سرشار از مدح و ستايش صحابه رضي اهللا عنهم است، پس كسي كـه آنـان   
را سب و لعن نمايد، با دستور خداوند مبني بـر تجليـل و احترامشـان، مخالفـت ورزيـده      

خـدا را   ون ترديدبد اند، ي بدي بودهها انسان است. و هر كس معتقد باشد كه همه صحابه
تكذيب نموده كه از كمال و نيكـي و فضـائل آنـان خبـر داده اسـت و هـر كـس خـدا را         

 كافر است.  ، تكذيب نمايد
هبت النجوم أتی النجوم أمنة السماء فإذا ذ« فرمايد: ميهم در وصف صحابه  پيامبر 

، فإذا أمنة ألميت وأصحايب، وعدونيما  ، فإذا ذهبت أتی أصحايبالسماء ما وعد، وأنا أمنة ألصحايب
ستارگان نگهدار آسمان هستند، پس هرگاه ستارگان « »وعدونيما  أتی أميت صحايبأ ذهب

آيد. و من نگهدار  مينچه كه به آسمان وعده داده شده، سراغ آسمان آناپديد شدند، 
ان اصحابم هستم، هرگاه من از ميانشان رفتم، آنچه كه به اصحابم وعده داده شده، سراغش

امتم وعده به هرگاه اصحابم از دنيا رفتند،آنچه كه  ،دننگهدار امتم هست آيد. و اصحابم مي
78Fامام مسلمبه روايت  »آيد. ميداده شده، سراغشان 

1. 
أوهلا   أميتريمث الثالث، وخ مث الثاين قرين  أميتريخ«اند:  ثابت شده كه فرموده از رسول اهللا 

ن افراد امتم، كساني هستند كه در عصر من زندگي بهتري« »وسطها الکدر وآخرها ويف
سوم، هستند. و بهترين افراد  ي دوم و سپس افراد دوره ي . پس از آنان، افراد دورهكنند مي

به روايت حاكم و  »باشد. و در وسط آنان، تيرگي وجود دارد. مياول و آخر امتم  امتم،
79Fترمذي

2. 

                                                 
 .از ابوموسي اشعري  2531صحيح مسلم، حديث شماره:  -1
خيرالناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم «) روايت نموده به اين لفظ: 4937ي: ( حاكم آن را به شماره -2

آيند،  هم، ثم اآلخرون أردي: بهترين مردمان قرن من استند، سپس كساني كه بعد از آنها ميالذين يلون
، و در سند آن يزيدبن »آيند كه بدتر اند آيند، سپس ديگران مي سپس كساني كه بعد از آنها مي

سلسلة األحاديث عبدالرحمن اودي آمده كه مستورالحال است، و اين حديث را شيخ آلباني در 

) آورده، و اما اصل آن در صحيحين است كه در صحيح بخاري، حديث 3569ي: ( ، شمارهفةالضعي



 51  )يصفو انيعيكوتاه در مورد روافض (ش يسخن

80Fند متعال به بركت وجود صحابهبه ثبوت رسيده كه خداو همچنين از پيامبر 

، فتح و 1
    گرداند. ميپيروزي را شامل مردم 

 يالذفو وا أصحايبال تسب«فرمودند:  از ابوسعيد خدري روايت شده كه رسول اهللا 
اصحاب و ياران « .81F2»فهيأحدهم أو نص کم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرک مدحدده لو أن أُيب ينفس

اگر هر كدام از شما در قبضه قدرت اوست به كسي كه جانم  من را ناسزا مگوييد. سوگند
 »رسد. ميبه اندازه كوه احد، انفاق كند، هرگز به پاي يك مد يا نيم مد هر يك از صحابه ن

 امام مسلم و ديگران آن را روايت نموده اند.

                                                                                                                              
آمده. و اين حديث در سنن ترمذي، حديث  2533، و صحيح مسلم، حديث شماره: 3651شماره: 
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم من «به اين الفاظ:  3868شماره: 

تسبق أيمانهم شهادتهم، وشهادتهم أيمانهم: بهترين مردمان قرن من هستند، سپس آناني كه بعد ذلك 
آيند كه قسمهاي  آيند، سپس بعد از آنها قومي مي آيند، سپس آناني كه بعد از آنها مي بعد از آنها مي

بن از ا» خورند) گيرد و گواهي شان از قسم شان (خيلي قسم مي شان از گواهي ايشان سبقت مي
، 3650روايت شده. و همانند آن از عمران بن حصين در نزد امام بخاري، حديث شماره:  مسعود 

خير أمتي «ذكر كرده و آن:  :روايت شده، اما لفظي كه شيخ  2535و صحيح مسلم، حديث شماره: 
، سلسلة األحاديث الضعيفةآن را در  :است كه شيخ آلباني » أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر

 آورده است. 3572ي:  شماره

آيد  زماني مي«فرمودند:  اشاره دارد كه گفت: رسول اهللا  به حديث ابوسعيد خدري  :شيخ  -1
در بين شما هست؟ در  گويند: آيا فردي از اصحاب رسول اهللا  روند و مي كه مردم به جنگ مي

آيد كه گروهي به جنگ  ي ميشود، سپس بر مردم زمان گويند: بلي، پس فتح نصيب آنان مي پاسخ مي
مصاحبت كرده  شود: آيا در بين شما كسي است كه با اصحاب رسول اهللا  روند، و گفته مي مي

يابند. صحيح بخاري، حديث شماره:  گويند: بلي، پس آنان نيز به فتح و نصرت دست مي باشد؟ مي
 .2532) و صحيح مسلم، حديث شماره: 3649(

)، و در صحيح 2540)، و صحيح مسلم، حديث شماره: (3673: (صحيح بخاري، حديث شماره -2
 نيامده. » فوالذي نفسي بيده: قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست«بخاري لفظ: 
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را ناسـزا   اصـحاب و يـاران محمـد    «گويـد:   مـي روايت شده كه   فاروق از عمر
ن يك ساعت از مقام و منزلت هر يك از آنان، از عمل و كردار يك عمـر هـر   نگوييد؛ چو

82Fماجه ابن به روايت »كدام از شما، بهتر است.

1. 
 وا مالماهللا اطلع علی أهل بدر فقال اع لّلع«فرمايد:  ميثابت شده كه  همچنين از پيامبر 

83لکم شئتم قد وجبت لکم اجلنة أو قد غفرتF

اناني كه در جنگ بدر شايد خداوند بر مسلم« »٢
خواهيد، بكنيد همانا بهشت براي  ميمشرف شود و بگويد: هر كاري كه  اند، شركت داشته

 »شما واجب گرديده يا همانا گناهان شما بخشوده شده است.
ة إن شاء يبيدخل النار من حضر احلديال «اند:  ابت شده كه فرمودهث باز از رسول اهللا 

84Fاهللا

 »گردد. ميحضور داشته، انشاء اهللا داخل جهنم نهر كس در حديبيه « »٣

                                                 
) روايت نموده و گفته: علي بن محمد و 57ص 1اثر صحيحي كه ابن ماجه آن را در سنن خويش (ج -1

ايمان گفت كه سفيان برايم حديث بيان كرد از نُسير عمرو بن عبداهللا برايم حديث گفتند كه وكيع بر
ي  شدن يك لحظه را دشنام ندهيد، ايستاده گفت: اصحاب محمد  بن ذُعلوق كه گفت: ابن عمر مي

 يكي از آنان (در راه خدا) از عمل تمام عمر يكي از شما برتر است.

وايت نموده، و امام بخاري آن بلتعه ر در داستان حاطب بن ابي قسمتي از حديث طويلي كه علي  -2
 ) آورده اند.2494ي: ( )، و امام مسلم به شماره4274ي: ( را به شماره

شنيد كه براي  ) از مبشّر روايت نموده كه او از رسول اهللا 2496ي: ( امام مسلم آن را به شماره -3
زير آن بيعت  إن شاء اهللا هيچ فردي از اصحاب شجره (بيعت الرضوان) كه در«حفصه فرمودند: 

او را سرزنش  ؛شوند يا رسول اهللا!، پيامبر  ، حفصه گفت: وارد مي»شوند كردند وارد جهنم نمي

   ﴿گويم كه خداوند فرموده است:)  كردند، حفصه گفت: (به اين خاطر مي  ﴾ » و

خداوند «فرمودند:  )، پيامبر 71(مريم: » كس از شما نيست مگر آنكه بر دوزخ گذر خواهد كرد هيچ

 ﴿متعال فرموده است:              ﴾ »گاه پرهيزكاران را  آن

)، و ترمذي آن 71(مريم:  »كنيم. اند، در دوزخ رها مي دهيم و ستمگران را كه به زانو درآمده نجات مي
يك از  هيچ«فرمودند:  روايت نموده كه گفت: رسول اهللا  ) از جابر 3869: (ي را به شماره

 ».شود كساني كه زير درخت بيعت نموده اند به آتش دوزخ داخل نمي
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روايت شده  ، از پيامبر صحيح است بعضي از اين طرق اسنادطريق كه  از چندين
85Fأصحايب لعن اهللا من سب وا أصحايبال تسب«: فرمودندكه 

اصحاب و يارانم را ناسزا « »١
 »گويد. ميمگوييد. لعنت خدا بر كسي كه اصحابم را ناسزا 

نزد «گويد:  ميي كه بعضي از اسناد آن حسن است، از ابن عباس نقل شده كه در روايت
قوم  أميت کون يفيس يعل اي«لي گفت: عبه  هم آنجا بود. پيامبر  بودم و علي  پيامبر 

در ميان  !اي علي« .86F٢»قاتلوهم فإم مشرکون ،سمون الرافضةيت هلم نبز يتحلون حب أهل البني
دهند. آنان لقبي  مينسبت شوند كه دوستي اهل بيت را به خود  ميامت من، گروهي پيدا 
 .»زيرا آنان مشرك هستند ؛با آنان بجنگيد ،شوند ميدارند كه رافضه ناميده 

به طور متواتر احاديثي روايت شده كه بر كمال و فضايل صحابه رضي اهللا  از پيامبر 
مـدح و سـتايش هـر     ي كه دربارهعنهم به ويژه خلفاي راشدين، داللت دارند. همانا آنچه 
زيرا افرادي آن احاديث را روايت  ؛يك از صحابه روايت شده، مشهور و بلكه متواتر است

كه اتفاقشان بر دروغ محال و بعيد است و مجموع رواياتشـان، مفيـد علـم يقينـي     اند  كرده
 باشد. ميمبني بر كمال صحابه و فضيلت و برتري خلفاي راشدين، 

فضايل صحابه زياد هسـتند و احـاديثي كـه     ي ي كه آيات وارده دربارهپس وقتي دانست
بنـابراين   اند، تواتر رسيده ي كمال و فضايلشان وارد شده، روي هم رفته به درجه ي درباره

آنان يا اكثرشـان   ي و همهاند  حابه يا اغلب صحابه فاسقص ي هر كس معتقد باشد كه همه

                                                 
من سب أصحابي «به لفظ:  2340، حديث شماره: سلسلة األحاديث الصحيحةآن را در  :شيخ آلباني  -1

ي  هر كه اصحابم را دشنام دهد، لعنت اهللا و فرشتگان و همه عين:فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجم

 ي حسن ارتقا داده است. روايت نموده، مجموع طرق اين حديث آن را به درجه» مردم بر او باد

) 166ص 1(ج» المتناهية في األحاديث الواهيةالعلل «اين حديث ضعيف است، ابن جوزي آن را در  -2

گويم: حديث ضعيف است، اين  صحيح نيست. من مي از رسول اهللا آوده و گفته: اين روايت 
حديث از چند طريق روايت شده كه خالي از گفته نيست، اما اين حال روافض است كه در زير 

 پوشانند.  بيت خود را مي ي دوستيِ اهل پرده
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و لعن آنان و مباح دانستن آن باشد، بـدون ترديـد بـه     بيا معتقد به س اند، از دين برگشته
 ؛كفـر ورزيـده اسـت   اند  ماالت صحابه دادهدر آنچه كه خبر از فضايل و ك خدا و پيامبر 

فضايل و كماالتي كه مستلزم برائت و به دور بودن آنان از فسق و ارتـداد و حـق بـودن و    
ث قطعـي الصـدور را تكـذيب    باشد. و هر كس آيات و احادي مي ،و لعن بحالل بودن س

شود و  مينمايد، كفر ورزيده است. جهل و عدم اطالع از متواتر و قطعي، عذر محسوب ن
ليلي معتبر، هيچ فايده و ارزشي ندارد. چنين فـردي هماننـد   تأويل و برگرداندن آن بدون د

ـ   ودنكسي است كه فرض بودن نمازهاي پنجگانه را انكار نمايد با اين بهانه كه به فرض ب
جاهل است. همانا او با چنين جهلي كافر شده است. و همچنين اگر آن را به معنايي ها  آن

كفر ورزيده است؛ زيرا علم حاصل از نصوص قرآن و ، غير از معناي متعارفش تأويل كند
از اي  احاديثي كه بر فضيلت صحابه داللت دارنـد، قطعـي اسـت. و هـر كـس فقـط عـده       

در اين صورت اگر ايـن تعـداد از صـحابه، از جملـه كسـاني      صحابه را سب و لعن كند، 
باشند كه نقل متواتر راجع به فضيلت و كمالشان وجود دارد (مانند خلفاي راشدين)، اگـر  

زيـرا در ايـن    ؛او معتقد به حق بودن يا مباح بودن سب و لعنشان باشد، كفر ورزيده است
و هـر  انـد   به طور قطع ثابت شده  كه از رسول اهللاصورت او احاديثي را تكذيب نموده 

آنان را سب و لعن كنـد ولـي معتقـد بـه      او را تكذيب نمايد، كافر است. و اگرها  آن كس
زيرا سب و ناسـزاگويي   ؛باشد، در اين صورت او فاسق استنحق بودن يا حالل بودن آن 

ي سـان به طور مطلق حكـم بـه كـافر بـودن ك     87F1ءانسان مسلمان، فسق است. بعضي از علما
و اگر اين تعـداد از صـحابه كـه او    گويند، واهللا اعلم،  ميناسزا  كه ابوبكر و عمر رااند  داده

                                                 
روايت نموده و گفته:  يةالرا) طبع دار493ص (» السنة«مانند امام احمد و امام مالك، چنانچه خلّال در  -1

را   المؤمنين عائشه  ي كسي كه ابوبكر و عمر و ام ابوبكر مروزي به ما گفت كه از ابوعبداهللا درباره
گفت: امام  بينم. گفت: و از ابوعبداهللا شنيدم كه مي دشنام دهد پرسيدم؟ گفت: او را بر دين اسالم نمي

اي ندارد. و اين روايت  هد در اسالم هيچ حصهد را دشنام مي مالك گفت: آنكه اصحاب پيامبر 
 صحيح است. 
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فضـيلت و   ي كند، از جمله كساني باشـند كـه نقـل متـواتر دربـاره      ميآنان را سب و لعن 
ن خاطر ناسزا يكمالشان وجود ندارد، ظاهر آن است كه او فاسق است مگر آنكه آنان را بد

كه چنين عملي كفر است. اغلـب ايـن    اند، همنشين و همراه بوده رسول اهللا  گويد كه با
88Fنمايند ميرا سب و لعن  ي راشدينبه ويژه خلفا ي كرام رافضياني كه صحابه

، معتقـد بـه   1
                                                 

دهند به خطر بزرگ مواجه اند، و برخي از مؤلفين مانند  را دشنام مي آناني كه اصحاب رسول اهللا  -1
) فصلي در رابطه به عقوبت آنكه اصحاب بزرگوار را 1327/ 7» (أصول اعتقاد أهل السنة«در اللكائي 

شود را بر شمرده. و  اي كه شامل حال او مي ده، و هم چنين عقوبات دنيويدهد منعقدكر دشنام مي
ي صديقه را  المؤمنين عائشه و به ويژه شيخين و ام علماي كرام گفته اند: آنكه اصحاب رسول اهللا 

 گردد. دهد به سوء خاتمه مبتال مي دشنام مي
، 437ص» المسلول علي شاتم الرسولالصارم «در كتاب  :ي شيخ اإلسالم ابن تيميه  در اينجا نوشته

كنيم: فصل: در تفصيل قول در  ي گرامي تقديم مي طبع دار الحديث را خدمت شما خواننده
ي كرام اين ادعا را نيز داشته باشد كه علي  ي كرام: اما آنكه به همراه سب صحابه صحابه دادن دشنام

ي به او اشتباه كرده اين شخص كافر بوده، بوده و يا پيامبر است و جبرئيل در رساندن پيغام الهاله 
بلكه هر كه در كفر او ترديد روا دارد نيز كافر است، و هم چنين هر كه گمان كند كه برخي از آيات 
قرآن كم شده و يا كتمان شده، و يا گمان كند كه آيات قرآني تأويالت باطني داشته و اعمال 

شوند، و برخي از آنان  قرامطه و باطنيه ناميده ميكند، و آنها  مشروعه و همانند آن را ساقط مي
تناسخيه اند، و در كفر آنها هيچ شكي وجود ندارد، و اما هر كه آنان را دشنام دهد كه در عدالت و 
در دين آنان ايرادي وارد نكند، مثل توصيف كردن آنان به بخل و ترس و يا قلت علم و زهد و 

ها بر كفرش  و تعزير شود، و صرف به مجرد اين گستاخي همانند آن، كه چنين شخصي بايد تأديب
كنند بر همين  ي كرام را تكفير نمي شود، و كالم آن عده از اهل علم كه گستاخ صحابه فتوا داده نمي

ي كرام را لعن كند و بد بگويد، اين گروه مورد اختالف  شود، و اما آنكه مطلقا صحابه قسم حمل مي
لعن خشم و لعن اعتقاد فرق است. و اما آنكه سخن را به حدي بكشاند كه علماي دين اند؛ زيرا بين 

مرتد شدند، و يا به  رسند بعد از رسول اهللا  ي اندكي كه به چند ده نفر نمي بگويد آنان به جز عده
طور عموم فاسق شدند، در كفر اين شخص نيز هيچ ترديدي وجود ندارد؛ زيرا او نص قرآن كريم را 

عال در چند جاي آن رضايت خويش را از آنان اعالم نموده است تكذيب كرده، بلكه كه خداوند مت
اش اين است كه  هر كه در كفر اين شخص ترديدي داشته باشد خود كافر است، و مضمون گفته
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﴿ي كريمه:  اي كافر و فاسق بوده، و اين آيه ناقلين قرآن و سنت عده        ﴾ 

)، و بهترين آنها كه همان قرن 110عمران:  (آل» ايد شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«
ها  اند، و مضمون اين سخن اينست كه اين امت بدترين امت شان كافر و فاسق بوده اول بودند عموم

ي در دين است، و لذا است، و سابقين اين امت بدترين آن اند و كفر اين قائل از لوازم و امور بديه
دينان اند، و بيشتر زنادقه تابع  آورند زنادقه و بي بينيم بيشتر كساني كه اين سخنان را بر زبان مي مي

دانند، و برخي از آنان مثال  مذهب تشيع و رفض اند و از اين راه خويشتن را به اسالم منسوب مي
ي خنزير گشته است، و  هم چون چهره هايشان براي ديگران شده و در زندگي و بعد از مرگ چهره

اند، از جمله حافظ صالح ابوعبداهللا  هاي مستقلي آورده ها را در كتاب برخي از علماء اين نمونه
». النهي عن سب األصحاب وما جاء في اإلثم والعقاب«محمدبن عبدالواحد مقدسي در كتابش: 

شوند كه در كفر  چند بخش تقسيم ميدهند به  خالصه اينكه كساني كه اصحاب كبار را دشنام مي
شوند، و برخي از علماء در كفر  برخي از آنان ادني ترديدي وجود ندارد، و برخي محكوم به كفر نمي

خواهيم تفصيل موضوع را بياوريم، و اين مسائل را نيز به  آنان شك كرده اند، و در اين جا ما نمي
 خواستيم آن را توضيح دهيم. كه ما ميي موضوعي است  كننده اين دليل آورديم كه تكميل

) (ط دار 301-299ص(» الشفا بتعريف حقوق المصطفي «و آنچه را كه قاضي عياض در كتابش: 
بيت پيامبر، ازواج و اصحاب  كنم: فصل: و دشنام دادن آل ابن رجب) نوشته را براي شما نقل مي

تا آنجا كه نوشته: و امام » . است... ايشان حرام بوده و هر كه اين كار زشت را انجام دهد ملعون
رسد و هر كه اصحابش را دشنام بدهد  را دشنام دهد به قتل مي مالك گفته است: و هر كه پيامبر 

؛ ابوبكر يا عمر يا عثمان يا علي شود. و هم چنين گفته: و هر كه يكي از اصحاب پيامبر  تأديب مي
شود،  و بگويد: آنها بر گمراهي و كفر بودند كشته ميرا دشنام دهد  يا معاويه و يا عمروبن عاص 
عده  شود. و ابن حبيب گفته: آن هاي مردم را بدهد به سختي عذاب مي و اگر دشنامي ديگر از دشنام

جويند بايد به سختي  غلو نموده اند و از او برائت مي النورين  از شيعيان كه در بغض عثمان ذي
را به دل راه دهد عقوبت ببيشتر كند و بغض ابوبكر و عمر  تأديب شوند، و هر كه گستاخي را

تر است، و بايد مورد مورد لت و كوب قرار گرفته و در زندان باقي بماند تا هم در آنجا  او سخت
است. و سحنون گفته: هر كه يكي از اصحاب  دادن پيامبر  بميرد، و اما قتل مستقيم صرف در دشنام

يا ديگران را تكفير كند بايد مورد لت و كوب قرار بگيرد. و ابومحمدبن ؛ علي يا عثمان و پيامبر 
ابوزيد از سحنون حكايت نموده كه گفت: هر كه بر اين رأي باطل باشد كه ابوبكر و عمر و عثمان و 
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ي صحابه غير اين بزرگواران را دشنام  رسد، و هر كه بقيه علي بر گمراهي و كفر بوده اند به قتل مي

شود. و همانند اين از امام مالك نيز  گمراهي آنان عقيده داشته باشد به سختي تأديب ميدهد و بر 
ي صديقه را  شود و هر كه عائشه روايت شده است: هر كه ابوبكر صديق را دشنام دهد شالق زده مي

ي صديقه را دشنام دهد با  شود، برايش گفته شد: چرا؟ فرمود: هر كه عائشه دشنام دهد كشته مي

﴿آن كريم مخالفت كرده است. و ابن شعبان از او روايت نموده: زيرا اهللا متعال فرموده: قر    

           ﴾ »دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز  اهللا، پندتان مي

ن صقلي حكايت نموده كه قاضي ابوبكر بن ). و ابوالحس17(النور: » چنين عملي را تكرار نكنيد.
كند پاكي خويش را  دهد ياد مي طيب گفته: اهللا متعال چون در قرآن آنچه مشركان به او نسبت مي

 ﴿اش:  كند، مانند فرموده بيان مي           ﴾ » و گفتند: (پروردگار) رحمان

) آيات مشابه فراواني در اين 26(األنبياء: » ندي برگزيده است. او پاك و منزه است.(از فرشتگان) فرز
ي صديقه روا داشته اند ذكر  مورد وجود دارد. و هم چنين خداوند متعال تهمتي را كه به عائشه

 ﴿نموده و فرمود:                           

﴾ »باره سخن  و چرا هنگامي كه اين تهمت بزرگ را شنيديد، نگفتيد: سزاوارمان نيست كه در اين

) در هنگام بيان پاكيِ 16(النور: » بگوييم؛ (پروردگارا!) تو پاك و منزّهي و اين، تهمت بزرگي است؟
تنزيه خويش را بيان فرمود، چنانكه در تبرئه و تنزيه ذات خويش ي صديقه اهللا متعال پاكي و  عائشه

ي  دهنده ي الهي دليلي بر قول امام مالك مبني بر قتل دشنام نيز پاكيِ خود را بيان كرد، و اين فرموده
اين است كه چون اهللا متعال  -واهللا اعلم–ي امام مالك  ي صديقه است، و معناي اين گفته عائشه

شه را بزرگ پنداشت چنانكه دشنام دادن خويش را بزرگ پنداشت، و تهمت زدن به دشنام دادن عائ
ي صديقه در واقع دشنام پيامبر است و خداوند دشنام و اذيت رساندن به پيامبر خويش را به  عائشه

دشنام و اذيت خود مقترن ساخت و اذيت او را  اذيت خويش دانست، و حكم آن كه اهللا را اذيت 
رسد چنانكه قبال نيز تذكر داديم.  نيز به قتل مي ي پيامبر  كننده پس همين طور اذيتكند قتل است 

المؤمنين عائشه را دشنام داد و او را نزد موسي بن عيسي عباسي بردند، پس او  و شخصي در كوفه ام
ليلي گفت: من، پس او را هشتاد  گفت: چه كسي شاهد است كه او اين سخن را گفته است؟ ابن ابي

روايت شده كه  ها سپردند. و از عمر فاروق  ره شالق زدند و سرش را تراشيد و او را به حجامد
او نذر كرد زبان عبيداهللا بن عمر كه به مقداد بن اسود دشنام داده بود را قطع نمايد و در اين باره 
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بـا چنـين كـاري بـه      زيـرا آنـان   ؛حق بودن يا حالل بودن و بلكه واجب بودن آن هسـتند 
دانند بر اساس آنچه  ميامور ديني شان ترين  از مهمرا جويند كه اين كار  ميب خداوند تقرّ

عقل و گمراه هستند كـه بـا چيـزي بـه خداونـد       كه از آنان نقل شده است. اينان چقدر بي
 جويند كه خسران و هالكتشان را در پي دارد. ميتقرب 

                                                                                                                              
صحاب محمد سخن گفت و فرمود: بگذاريدم زبانش را قطع نمايم تا اينكه بعد از اين هيچ فردي ا

  فرموده: هر كه يكي از اصحاب پيامبر  :را دشنام ندهد. امام مالك  را به بدي ياد كند در اين

﴿اي ندارد؛ زيرا خداوند فيئ را به سه حصه تقسيم نموده است، و فرمود:  فيئ بهره   

                     

          ﴾ )»ء) از آنِ فقيران مهاجري است كه  و نيز بخشي از اموال في

و اهللا و  طلبند اند؛ فضل (و نعمت اهللا) و خشنودي او را مي از ديار و اموالشان بيرون رانده شده

   ﴿)، سپس فرمود: 8(الحشر: » كنند. ايشان، همان راستگويانند. پيامبرش را ياري مي

                         

       ﴾  )» و همچنين از آنِ) كساني (است) كه پيش از مهاجران در سراي

اند، دوست  هجرت جاي گرفتند و راه ايمان را برگزيدند؛ كساني را كه به سويشان هجرت كرده
كنند و (آنان را)  هايشان دغدغه و نيازي به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمي دارند و در دل

 ) و اينان همان انصاريان وفادار اند.9(الحشر: »  دهند بر خود ترجيح مي

   ﴿سپس فرمود:                   

                     ﴾ » و (نيز از آنِ) آيندگان

گويند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز  ايشان است كه مي
ي  بخشايندهگمان تو،  اي نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بي هايمان هيچ كينه و در دل

ي كرام بكاهد در فيئ متعلق به  ). پس هر كه از شأن و بزرگيِ صحابه10(الحشر: » مهرورزي.
 ».مسلمانان حقي ندارد
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البته من معتقد به كافر بودن كسي نيستم كه از نظر خـدا مسـلمان اسـت و معتقـد بـه      
كافر است، بلكه معتقد به كافر بودن كسي هستم ن بودن كسي نيستم كه از نظر خدا مسلما

كه از نظر خدا هم كافر است. و آنچه از علما نقل شده كه اهل قبله كافر نيستند، كالمشان 
زيرا آنان اتفاق نظـر دارنـد كـه هـر كـس       حمل بر كسي است كه بدعتش، كفرآور نباشد؛

در احاديثي كه بـه   است. و بدون شك تكذيب رسول اهللا  كفر آور باشد، كافر ،بدعتش
در چنين مـواردي عـذر بـه حسـاب     ثابت شده، كفر است و جهل  طور قطع و يقين از او

 يد.آ مين
 89F1موضوع تقيه

روايت  :جعفر صادق  موضوع تقيه است؛ از، يكي ديگر از عقايد خرافي رافضيان
بعضي از  90F2»ه، آئين من و آئين آباء و اجدادم است.تقي« »ين آبائيود ينية ديالتق«كه: اند  كرده

﴿ :ي آنان آيه        ﴾ »ترين شما نزد خدا،  گمان گرامي بي

ترين شما در نزد  ميكه گرااند  چنين تفسير كرده  )13الحجرات: (». پرهيزگارترين شماست
ترسد. اين در حالي است  ميز مردم بيشتر كند و ا ميخداوند، كسي است كه بيشتر تقيه 

91Fفقد کفر هيمن فسر القرآن برأ«فرمايد:  مي كه پيامبر 

هر كس قرآن را به ميل و رأي « »٣
علماي شيعه از يكي از راويان موثق و مورد » .خود تفسير كند، كفر ورزيده است

نزد ما  در خلوت خاص خود شبي جعفر صادق : «فتكه گاند  نقل كرده اعتمادشان

                                                 
آورند همان دروغ محض و نفاق آشكار است، چنانچه مفيد  شيعه از آن سخن به ميان ميي كه   تقيه -1

اش تعريف نموده:  مقاالت) با اين گفته(ملحق به كتاب اوائل ال 261آن را در شرح عقائد صدوق ص
تقيه كتمان حق و پوشيدن اعتقاد و پنهان ساختن امور از مخالفين و همنوائي با آنان است كه اگر 

 ).317شد. (ص كننده متوجه مي ضرري ديني يا دنيوي از آنان براي شخص تقيه

 از ابن المفيد. 115) طبع داراألضواء، و شرح عقائد الصدوق ص228/ 2كافي، كليني ( -2

و آن ضعيف است، شوكاني آن را در » من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«لفظ حديث:  -3
 آورده. 317ص المجموعةالفوائد 
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جعفر صادق براي نماز در شيعه بودنش شك داشتيم. آنگاه  خوابيد و كسي آنجا بود كه ما
تهجد برخاست و وضو گرفت كه در وضويش، گوشهايش را مسح كرد و پاهايش را 

د و هنگام ايستادن دستانش را گرفت. ما وشست و موقع نماز خواندن بر نمد سجده نم
تا اينكه فريادي را شنيديم. مردي را ديديم كه خود را به گفتيم شايد درست، همين باشد 

و معذرت خواهي  كرد ميدو (جعفر صادق و آن مرد ناشناس) انداخت و گريه  طرف آن
جعفر صادق از علت اين كارش پرسيد. او در جواب گفت: خليفه و اركان نمود.  مي

پس راجع به ، آنان بودم ي و من هم از جملهاند  مذهب تو به شك افتاده ي دولت درباره
ودم و مدتي طوالني است كه به دنبال فرصتي دودل بمذهبت  ي تحقيق و تفحص درباره

هستم تا اينكه اين شب فرصت كردم و داخل خانه ات شدم و مخفي شدم و كسي بر من 
شكر و سپاس براي خدايي كه اين شك  دخترزاده رسول اهللا اي  اطالعي نداشت. پس

ن داد و سوءظن را از من دور كرد. راوي من دور كرد و حسن ظن به و گمان را از م
دارد و پي برديم كه  ميگويد: پس پي برديم كه خداوند هيچ چيز را از معصوم مخفي ن

 »اين عمل امام، تقيه بود.
حـق،   شود، اين است كه تقيه از نظر آنان به معناي كتمـان  ميشان فهم   ي آنچه از گفته

و يا انجام دادن كاري حرام است از ترس مردم. نگاه كن به جهـل و   يا ترك كاري واجب
شـوم، منصـوص     ي بر اساس اين تقيه حماقت اين دروغگويان. اينان معتقدند كه علي 

را از  لديگر بيعت كرد و حـق فاطمـه    ي بودن خالفتش را كتمان نمود و با سه خليفه
كه عمر دخترش را از وي  ميهنگاباز پس نگرفت و  –به زعم خودشان  –اش  ارث پدري

اينان بر ايـن باورنـد   . به زور گرفت، متعرض نشد و هيچ عكس العملي از خود نشان نداد
اين كارها را از روي تقيه انجام داده اسـت. خـدا آنـان را رسـوا كنـد! همانـا        علي كه 

ي و نصوص فراواني از علي و اهل بيتش وارد شده كه همگي داللت دارند بـر اينكـه علـ   
فقط به خـاطر تـرويج عقايـد باطـل     ها  اهل بيت او از تقيه مبرا و به دور هستند. و رافضي

چنين عملي (تقيه) مقتضي عـدم اطمينـان بـه     اند. ن را به اين بزرگواران دروغ بستهآخود، 
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رود كه آنان از روي تقيـه چنـان    ميزيرا اين احتمال  ؛گفتار و كردار امامان اهل بيت است
و «ت راز عباها  فته باشند يا چنان كاري را انجام داده باشند. اگر منظور رافضيچيزي را گ
 باشد، در اين صورت بـراي پيـامبر    پيامبر » : و (تقيه) دين پدران من استدين آبائي

كه از ترس مردم رسالت خود را به صورت كامل تبليغ نكـرده باشـد و از   اند  جايز دانسته
ارش با دستور خداوند مخالفت كرده باشد. و اين مستلزم عـدم  ترس مردم در گفتار و كرد

و هر كس  .از چنين كاري مبرا و به دور است) يشانباشد (ا مي اطمينان به نبوت پيامبر 
اند، نقص را به او نسبت داده، و نسبت دادن نقـص  دجايز ب چنين عملي را براي پيامبر 
زشت و مزخرف اسـت كـه مسـتلزم نقـص      اين قوم چقدر ي به پيامبران، كفر است. گفته

 امامانشان است، در حالي كه آنان از چنين كاري مبرا و به دورند.

 پاكدامن ي ناسزاگويي آنان به عايشه

92Fيكي ديگر از عقايد باطل و مزخرف رافضيان، نسبت دادن فاحشـه 

و تهمـت زنـا بـه     1
ه چنـين بـاوري در   امـروز پاكدامن است. بر اساس آنچه كه از آنـان نقـل شـده،     ي عايشه

 ميانشان وجود دارد.
و مبرا بودن وي از آن تهمت  ي صديقه عايشه المؤمنين امخداوند متعال در پاكدامني 

﴿ فرمايد: ميناروا                               

                              

                                 

                                

                                                 
طبع ايران  82)، االحتجاج طبرسي، ص57و  56و  55(هاي: رجال الكشي ص  به طور نمونه به كتاب -1

، و كتاب حق اليقين تأليف مال باقر مجلسي به نقل از 41ص شيعةالسنة وال) به نقل از كتاب 1302(

 .54اثر عالمه تونسوي، صالشيعة بطالن عقائد 
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          ﴾ ]21 - 11: النور.[ 
المؤمنين عايشه) به ميان آوردند،  ي ام راستي كساني كه آن تهمت بزرگ را (درباره به«

گروهي از شما بودند. اين تهمت را شر و زياني براي خود مپنداريد؛ بلكه اين تهمت، 
براي شما سراسر خير و نيكي است. براي هر يك از آنان سهمي از گناهي كه مرتكب 

د، (محفوظ) است. و شخصي كه بيشترين سهم را در اين تهمت داشت، مجازات ان شده
بزرگي (در پيش) دارد. چرا هنگامي كه اين تهمت را شنيديد، مردان و زنان مؤمن به 

؟ چرا چهار »اين دروغ بزرگ و آشكاري است«خودشان گمان نيك نبردند و نگفتند: 
راستي كه آنان نزد اهللا دروغگو  ياوردند، بهگواه بر ادعايشان نياوردند؟ و چون گواهاني ن

طور قطع در جريان  هستند. و اگر فضل و رحمت اهللا در دنيا و آخرت بر شما نبود، به
گاه كه آن را به  رسيد. آن تهمتي كه ميان شما رد و بدل شد، عذاب بزرگي به شما مي

علم و دانشي نداشتيد شد كه به آن  هايتان به سخناني گشوده مي گرفتيد و دهان زبان مي
پنداشتيد و حال آنكه اين بهتان نزد اهللا بس بزرگ  و آن را سخن معمولي و آساني مي

بود. و چرا هنگامي كه اين تهمت بزرگ را شنيديد، نگفتيد: سزاوارمان نيست كه در 
باره سخن بگوييم؛ (پروردگارا!) تو پاك و منزهي و اين، تهمت بزرگي است؟. اهللا،  اين
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ها(ي  دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز چنين عملي را تكرار نكنيد. و اهللا، آيه ن ميپندتا
راستي آنان كه دوست دارند  كند. و اهللا، داناي حكيم است. به خويش) را برايتان بيان مي

كارهاي خيلي زشت در ميان مؤمنان شايع شود، عذاب دردناكي در دنيا و آخرت 
دانيد. و اگر فضل و رحمت اهللا بر شما نبود و  شما نمي داند و خواهند داشت. و اهللا مي

هاي  شديد). اي مؤمنان! از گام ي مهرورز است، (مجازات سختي مي اينكه اهللا، بخشاينده
كند، بداند كه شيطان به  هاي شيطان پيروي  شيطان پيروي نكنيد. و هر كس از گام
و رحمت اهللا بر شما نبود، دهد. و اگر فضل  كارهاي بسيار زشت و ناپسند فرمان مي

گرداند. و اهللا،  شد؛ ولي اهللا هر كه را بخواهد، پاك مي هرگز هيچيك از شما پاك نمي
 .»شنواي داناست

﴿فرمايد:  ميو در دنباله                          

                                

                             

                            

          ﴾ ] :گمان كساني كه به زنان  بي« ].26 - 23النور

زنند، در دنيا و آخرت نفرين شدند و  خبر از بدكاري، تهمت مي دامن، مومن و بي پاك
ها و دستان و پاهايشان بر ضد آنان به  روزي كه زبان  عذاب بزرگي (در پيش) دارند.

سزاي قطعي و ثابتشان را به دهند. در آن روز اهللا،  شدند، گواهي مي اعمالي كه مرتكب مي
دهد و خواهند دانست كه اهللا، همان پروردگار راستين و ظاهر است. زنان ناپاك،  آنها مي

سزاوار مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاكند. و زنان پاك، سزاوار مردان پاكند 
رّا و به دور هستند و گويند، مب و مردان پاك، سزاوار زنان پاك. ايشان از آنچه (مردم) مي

 .»آمرزش و روزي نيكي دارند
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بخاري، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حـاتم،  امام احمد، عبد بن حميد،  امام ،عبدالرزاق
روايـت   لي صـديقه   عائشـه المـؤمنين   اماز » شـعب اإليمـان  «ابن مردويه و بيهقي در 

93Fئه شده استيات از آن تهمت ناروا تبرآاين  ي كه او به وسيلهاند  كرده

1 . 
 لرومـان  ام  بخاري، ابن منـذر و ابـن مردويـه از   امام احمد، امام ، سعيد بن منصور

مـورد   ي ههمـان فـرد   لعائشـه   كند بـر اينكـه   ميكه داللت اند  حديثي را روايت كرده
94Fآيات فوق الذكر تبرئه شد ي نظري است كه به وسيله

2. 
قبـل را روايـت    ي هماننـد گفتـه   بزار و ابن مردويه با سند حسن از ابـوهريره چيـزي  

95Fاند نموده

3. 
96Fاند قبل را روايت كرده ي همانند گفته ابن مردويه و طبراني هم از ابن عباس 

1. 

                                                 
) روايت نموده، و در چند جاي ديگر آن را 2661ي: ( امام بخاري آن را در صحيحش، به شماره -1

) به اختصار، و به 4025ي: ( ) به اختصار، و به شماره2879تكرار كرده، از جمله: حديث شماره: (
) به اختصار، و 6662ي: ( )، و شماره4750ي: ( )، و شماره4690ي: ( ) و شماره4141ي: ( شماره
). و امام مسلم نيز آن را در صحيح مسلم، كتاب التوبه، حديث 7369ي: ( )، و شماره6679ي: ( شماره

، و نسائي در سنن كبري، )3193)، و ترمذي در سنن، كتاب التفسير، حديث شماره: (2770شماره: (
، و عبدالرزاق در مصنف، حديث 24198)، و امام احمد در مسند، حديث شماره: 45حديث شماره: (

، و ابن 25854ي افك، حديث شماره:  ، و ابن جرير طبري در تفسيرش در ذيل آيه9748شماره: 
اإليمان، شماره:  ، و بيهقي در شعب14206ي افك، حديث شماره:  حاتم در تفسيرش ذيل آيه ابي

 روايت كرده اند. 7028

) روايت نموده، و در چند جا از جمله: 3388امام بخاري آن را در صحيح خود، حديث شماره: ( -2
)، و امام احمد در مسند، 4751)، و حديث شماره: (4691)، و حديث شماره: (4143حديث شماره: (
 روايت كرده اند. 26949حديث شماره: 

) روايت نموده چنانكه در كشف األستار آمده، و طبراني آن را به 2663ي: ( به شماره بزار آن را -3
) گفته: و در سند آن 230ص 9در معجم الكبير آورده. هيثمي در مجمع الزوائد (ج 165ي:  شماره

گويم: حديث صحيح  محمدبن عمرو آمده كه حسن الحديث است، و رجال ديگر آن ثقه اند. مي
 است.
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قبلـي را روايـت    ي مر رضي اهللا عنهما هماننـد گفتـه  عو ابن مردويه هم از ابن  ينطبرا
97Fاند كرده

2. 
98Fابن مردويه و طبراني از ابو إيـاس 

ـ    3 ث قبـل  د مضـمون حـدي  انصـاري حـديثي را مانن
99Fاند روايت نموده

4. 
د مضمون حديث قبل روايـت  نابو حاتم و طبراني نيز از سعيد بن جبير حديثي را همان

100Fاند كرده

5. 
101Fطبراني از حكم بن عتيبه هم، همانند حديث قبل را روايت كرده است

6. 

                                                                                                                              
) گفته: 237ص 9در معجم الكبير آورده. هيثمي در مجمع الزوائد (ج 162ي:  آن را به شماره طبراني -1

 و در سند اين حديث اسماعيل بن يحيي بن سلمه بن كهيل آمده كه متروك است.

) گفته: 240ص 9در معجم الكبير آورده. هيثمي در مجمع الزوائد (ج 164ي:  طبراني آن را به شماره -2
روايت كرده و در سند اين حديث اسماعيل بن يحيي بن عبيداهللا تيمي آمده كه كذاب  طبراني آن را

 است.

در اصل چنين آمده، و درست آن: ابواليسر است، و اسم او كعب بن عمروبن عباد سلمي انصاري  -3
هجري در مدينه وفات يافت كه عمرش از صد  55ابواليسر، صحابي جليل القدر و بدري، به سال: 

 ته بود، امام بخاري و امام مسلم احاديث او را روايت كرده اند، چنانكه در التقريب آمده است.گذش

آمده آن را در » الفتح«در معجم الكبير آورده. ابن مردويه چنانكه در  163ي:  طبراني آن را به شماره -4
) 280، 279ص 9) آورده است. هيثمي در مجمع الزوائد (ج4750ي: ( شرح حديث افك به شماره

گفته: طبراني آن را روايت كرده و در سند اين حديث اسماعيل بن يحيي بن عبيداهللا تيمي آمده كه 
 كذاب است.

) آورده و آن را در چند 14207ي افك، حديث شماره: ( حاتم آن را در تفسيرش ذيل آيه ابن ابي -5
) آورده و در چند جا تكرار 184قسمت ذكر كرده، و طبراني نيز آن را معجم الكبير، حديث شماره: (

) گفته: در سند اين حديث ابن لهيعه آمده كه در او 77ص 7كرده است. هيثمي در مجمع الزوائد (ج
 ضعف بوده و گاهي حديثش حسن است، و رجال ديگر آن رجال صحيح اند.

 7الزوائد (ج در معجم الكبير به طور مرسل آورده. هيثمي در مجمع 251ي:  طبراني آن را به شماره -6
 ) گفته: طبراني آن را مرسل روايت كرده و راويان آن صحيح اند.82ص
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102Fدهشبن زبير مانند آن روايت از عبداهللا  و 

بـن   بـن زبيـر و سـعيد    ه، همچنين از عـرو 1

بنـت   هو عمـر  ،داهللا بـن عبـداهللا بـن عتبـه بـن مسـعود      يـ مسيب و علقمه بن وقاص و عب

و قاسم بن  ،سلمه بن عبدالرحمن بن عوفابوو  ،و عبداهللا بن ابوبكر بن حزم ،عبدالرحمن
ابن عبـاس و    ي قسم بردهو عباد بن عبداهللا بن زبير و م ،و اسود بن يزيد ،محمد بن ابوبكر

103Fاند مانند آن را روايت كرده لعايشه  مؤمنينال امديگران از 

2.   

                                                 
) مرفوعا از روايت فُلَيح از هشام بن 2661ي: ( امام بخاري آن را بعد از حديث طويل افك، به شماره -1

 ي صديقه و عبداهللا بن زبير همانند آن را آورده است.  المؤمنين عائشه عروه از عروه از ام

ي كبري روايت نموده اند  المؤمنين صديقه به حديث طويل افك و به رواتي كه آن را از ام :شيخ  -2
 كند. اشاره مي

و اما روايت عروه بن زبير و سعيدبن مسيب و علقمه بن وقاص و عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود 
ي صديقه  از آنان از عائشه ) از روايت زهري4750را امام بخاري در صحيح خود، حديث شماره: (

المؤمنين عائشه، حافظ ابن حجر در تشريح حديث افك در فتح  آورده است. و اما روايت عمره از ام
آورده،  لالباري گفته: مصنف آن را در كتاب شهادات از روايت عمره بنت عبدالرحمن از عائشه 

كر كرده، و هم چنين ابوعوانه و و ابوعوانه نيز آن را در صحيحش، و طبراني از طريق ابواويس ذ
طبري از طريق محمدبن اسحاق، هر دو از عبداهللا بن ابوبكر بن حزم از عمره بنت عبدالرحمن 
روايت كرده اند. و هم چنين ابوعوانه آن را از روايت ابوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه آورده است. 

از روايت عبداهللا  151كبير، حديث شماره: . و آن نزد طبراني در المعجم ال580 -579/ 8فتح الباري 
) به روايت ابوسلمه بن عبدالرحمن از 155ي: ( بن ابوبكر از عمره از عائشه آمده است، و به شماره

) آورده. و ابن اسحاق آن را چنانكه در 25856ي: ( ي صديقه. و طبري نيز آن را به شماره عائشه
ي صديقه آورده است.  بداهللا بن ابوبكر از عمره از عائشه) آمده از روايت ع325/ 3ي ابن هشام ( سيره

) آورده 2661ي: ( و اما روايت قاسم بن محمدبن ابوبكر را امام بخاري به دنبال حديث افك، شماره
و گفته: فليح از ربيعه بن ابوعبدالرحمن و يحيي بن سعيد از قاسم بن محمد بن ابوبكر براي ما 

) تخريج كرده 153ي: ( و اما روايت اسودبن يزيد را طبراني به شماره همانند آن را حديث بيان كرد.
آمده. و » التقريب«و در آن ابوسعد بقال سعيدبن مرزبان آمده كه ضعيف و مدلّس است چنانكه در 
/ 3ي ابن هشام ( اما روايت عبادبن عبداهللا بن زبير را ابن اسحاق تخريج نموده چنانكه در سيره
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 ي آيـات سـوره   ي همان زن تبرئه شده مورد نظر قرآن به وسـيله  اينكه حضرت عايشه
 .باشد مي، مشهور و بلكه متواتر تنور اس

هرگاه اين را دانستي، پس بدان هر كس تهمت زنا به وي بزند در حالي كه معتقد 
اينكه او بعد از اين عمل ناروا همچنان زن پيامبر  وده وب باشد كه او همسر رسول اهللا 

 هم كرده و مرتكب گناه شده و مستحق عذاب  همانا او دروغ آشكاري سرِ ،بوده است
به مؤمنان گمان بدي داشته و دروغگوست و كاري كرده كه به گمان  الهي است و نسبت

است. و تهمت گناه و خود، چيزي نيست در حالي كه از نظر خداوند كار بس بزرگي 
 زده است. چنين تهمتي مستلزم نسبت دادن نقص به پيامبر  پيامبر  ي بدي به خانواده

بدهد همانند آن است كه به خداوند نسبت  است و هر كس نسبت نقص به پيامبر 
كفر ورزيده و با ، نقص داده باشد و هر كس نقص را به خداوند و پيامبرش نسبت دهد

هاي  ايمان خارج شده و جزو مؤمنان نيست و از گامها و وسوسه ي ايرهاين كارش از د
 پيروي نموده و در دنيا و آخرت ملعون است و خداوند را در اين فرموده:شيطان 

﴿     ﴾ »و هر  ،تكذيب نموده )26(النور:  »و زنان پاك، سزاوار مردان پاكند

  نا كفر ورزيده است.كس خدا را تكذيب نمايد، هما
 همسر پيامبرايشان ، اوزند و به گمان  لاما اگر كسي تهمت زنا را به عايشه 

نبود، در اين صورت اگر قائل  رسول اهللا نبوده، و يا بعد از اين عمل ناروا ديگر همسر 
ظر اين نه كه حضرت عائشه همان زن مورد يم كه به طور قطع و يقين ثابت شدن باشبه اي

متهم كردن او به زنا مستلزم همان اعمال ناشايست و  –و ظاهر همين است  –بوده  آيات
 .زشت مذكور است

                                                                                                                              
ي:  ) آمده. و روايت مقسم موالي ابن عباس را طبراني به شماره159ماره: ()، و طبراني، ش325

اي  ) گفته: و در سند آن خصيف آمده كه عده230/ 9) تخريج نموده. هيثمي در مجمع الزوائد (152(
 از علماء او را توثيق و برخي تضعيف كرده اند، و راويان ديگر آن راويان صحيح اند.
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، به هر صورتي كه باشد ل عايشه توان گفت تهمت زنا به مي و به طور خالصه 
ا بودن عايشه از آن تهمت ناروا موجب تكذيب خداوند متعال در آياتي است كه از مبرّ

 اما اكنون تهمت زنا به حضرت« اند: گفتهز محققين بزرگوار خبر داده است. بعضي ا
شود و اجراي حد تهمت (هشتاد ضربه شالق)  مي، كفر و ارتداد محسوب ل عايشه

بر او كافي نيست؛ زيرا چنين كاري تكذيب هفده آيه از قرآن است، پس بايد به جرم 
بار به شالق زدن تهمت  در حيات خود يك بار يا دو كشته شود و اينكه پيامبر  ارتداد

شه نازل نشده بود و عاي ي خاطر بود كه آيات قرآن دربارهزنندگان اكتفا كرده، تنها بدين 
تكذيب قرآن است. در اين  ،اما اكنون چنين تهمتي آنان آيات قرآن را تكذيب ننمودند؛

﴿ فرمايد: ميآيه تأمل كنيم كه خداوند متعال           ﴾ » ،اهللا

قرآن  ي و تكذيب كننده )17النور: ( »دهد كه هرگز چنين عملي را تكرار نكنيد. پندتان مي
104Fكافر است و بايد با شمشير گردنش زده شود

1. 

﴿فرمايد:  مييه نيست كه اين امر مخالف اين آ              

                                      

   ﴾  :خداوند از ميان كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است. «] 10[التحريم

اخت و پاخت با قوم خود، و دو تن از بندگان خوب ما بودند و (با س ي آنان در حباله
پيشگاه الهي آن دو خيانت كردند و آن دو نتوانستند در  گزارش اسرار و اخبار بديشان) به

سوز دنيوي، و سخت  را از عذاب خانمان(آنان  براي ايشان بكنند وكاري  كمترين
؛ زيرا عبدالرزاق و فريابي و سعيد بن منصور و عبد بن »كمرشكن اخروي نجات دهند)

يد و ابن ابي دنيا و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و حاكم (كه حاكم آن را حم

                                                 
المؤمنين  فته: جمهور علماي امت بر اين امر اجماع نموده اند كه اگر كسي امگ :حافظ ابن كثير  -1

ي كريمه متهم كند و دشنام بزند كافر است؛ زيرا با قرآن كريم  ي صديقه را بعد از اين آيه عائشه
 مراجعه فرمائيد. 24ي:  ي نور، آيه معانده نموده. براي تفصيل بيشتر به تفسير سوره
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﴿ : ي خداوند متعال فرموده  ةدربار بصحيح دانسته) از طريق ابن عباس     ﴾ 

نوح ديوانه است. و  :گفت ميكه: خيانت زن نوح اين بود كه به مردم اند  روايت كرده
105Fت اين دو زن تنها اين بودنخيا ،نمود ميكه به مهمان گستاخي  خيانت زن لوط اين بود

1 .
اسناد داده، روايت كرده كه آن حضرت  ابن عساكر از اشرس كه آن را به پيامبر 

106Fامرأةُ نبِیّ قَطّ ما بغت«فرمودند: 

ه دشهيچ گاه مرتكب عمل فاحشه ن يبرمپيا زن هيچ« »٢
براي زن هيچ پيامبري سزاوار نيست كه «ه كه: و ابن جرير از مجاهد روايت كرد.» است

 .107F3»مرتكب عمل فاحشه شود

                                                 
)، و ابن ابوحاتم در 34461ي: ( ) و طبري در تفسيرش، شماره3890ي: ( شمارهحاكم آن را به  -1

روايت نموده اند، و آن  271ي:  ، شماره»الصمت«)، و ابن ابودنيا در 8927تفسيرش، روايت شماره: (
 روايتي صحيح است.

س ) آمده كه روايتي معضل است. اشر318ص 50اين روايت نزد ابن عساكر در تاريخ دمشق (ج -2
ي او را آورده و گفته: از  ترجمه» الجرح والتعديل«همان ابن ابي اشرس است كه ابن ابوحاتم در 

معاويه بن قُرّه روايت نموده، و از او سفيان ثوري روايت كرده است. و اين روايت موقوف بر ابن 
در  و عبدالرزاق 46ي شماره:  ي هود ذيل آيه عباس صحيح است، طبري آن را در تفسير سوره

 4اثر حافظ جمال الدين زيلعي (ج» تخريج أحاديث وآثار الكشاف«تفسيرش آورده اند چنانكه در 
 ) آمده، و جميع اهل علم اتفاق دارند كه اين روايت از ابن عباس موقوفا صحيح است. 66ص

تعال: ي خداوند م ي هود به اين روايت اشاره نموده در ذيل فرموده حافظ ابن كثير در تفسير سوره -3

﴿    ﴾  »گفته: برخي از علماء گفته اند: هرگز 42(هود: »  و نوح، فرزندش را صدا زد (

زن هيچ پيامبري مرتكب فحشاء نشده است. و از مجاهد بن جبر نيز اين گفته روايت شده، و جالل 
ن جريج روايت كرده، و آن را به ي تحريم از اب در تفسير سوره» الدر المنثور«الدين سيوطي آن را در 

 ابن منذر نسبت داده است.
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 از همان گونه كهرسول اهللا در دنيا و آخرت همسر ؛ ي طاهره هر كس به عايشه
108Fبه ثبوت رسيده پيامبر

  ي سردسته، سلولبن تهمت زنا بزند، وي از امثال عبداهللا بن اُبي  1
 !اي جماعت مسلمانان«گويد:  ميبا زبان حال  رسول اهللا كه  و در حاليمنافقان است. 

109Fكنند مياذيت ام  دارد از كساني كه مرا راجع به خانواده ميچه كسي مرا معذور 

﴿» ؟2  

                              

                       ﴾ ] :األحزاب

رسانند،  ميكساني كه خدا و پيغمبرش را (با كفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار «] 57-58
گرداند) و  مينصيب  رحمت خود بيكند (و از  ميخداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين 

بدون  –بيند. كساني كه مردان و زنان مؤمن را  ميبراي ايشان تهيه اي  عذاب خوار كننده
و  مرتكب دروغ زشترسانند،  ميآزار  –اينكه كاري كرده باشند و گناهي داشته باشند 

  .»اند گناه آشكاري شده

                                                 
) اين حديث را روايت كرده و گفته: براي ما 3772امام بخاري در صحيح خود، حديث شماره: ( -1

 محمدبن بشار حديث گفت از شعبه از الحكم كه گفت: از اباوائل شنيدم كه گفت: چون علي 
آن شهر را (براي جنگ) بيرون آورند، عمار در بين آنان  عمار و حسن را به كوفه فرستاد تا اهل

ي صديقه همسر پيامبر شما است در دنيا و  دانم كه عائشه سخنراني كرد و گفت: من خوب مي
 آخرت، اما خداوند شما را به او مبتال كرد تا از علي و يا از عائشه پيروي كنيد. 

 ل) از عائشه 7095ي: ( ن، به شماره) و ابن حبا6808حاكم در المستدرك، حديث شماره: (
پسندي كه در دنيا و آخرت همسر من  آيا نمي«براي من فرمودند:  روايت نموده اند كه پيامبر 

و آن ». تو همسر دنيا و آخرت من هستي«پسندم. فرمودند:  ، گفتم: سوگند به خدا كه مي»باشي؟
 روايتي صحيح است.

) 2770ي: ( )، و امام مسلم به شماره4750ي: ( ن را به شمارهجزئي از حديث افك كه امام بخاري آ -2
 اند. روايت نموده
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رسول خدا، پس اي  داريم ميمعذور  ا بگويند ما تو راتپس كجايند ياريگران دين خدا 
و خدا و  كنند ميبا شمشيرهايشان به سوي اين بدبختاني كه خدا و رسول خدا را تكذيب 

، حمله كنند و آنـان را بكشـند و بـدين وسـيله بـه      كنند ميمنان را اذيت ؤپيامبر و ديگر م
 ي ا از گفتـه مـ  !نزديك شوند و شفاعت او را شامل خودشان گردانند. خـدايا   رسول اهللا

 جوييم. مياين منحرفان و گمراهان برائت و بيزاري 

 اند جنگيده موضوع تكفير كساني كه با علي 

   علـي  تكفيـر كسـاني اسـت كـه بـا     ، يكي ديگر از عقايد و باورهاي باطل رافضيان
و  معاويـه  اميـر  عايشه، طلحه، زبير و همراهانشان و المؤمنين  اممنظورشان  اند. جنگيده

احاديث متواتري روايت شـده كـه    باشد. اين در حالي است كه از پيامبر  مياهانش همر
110Fراستينبر ايمان 

اين بزرگان و مژده بعضي شان به بهشت، داللـت دارنـد. و تكفيـر ايـن      1

                                                 
در پهلوي  شنيدم كه بر منبر در حالي كه حسن  كه گفت: از پيامبر  مانند حديث ابوبكره  -1

اين فرزندم «كردند، فرمودند:  ايشان نشسته بود، و ايشان گاهي به حسن و گاهي به مردم نگاه مي
، امام »ي او بين دو گروه از مسلمانان صلح آورد ت، و شايد كه خداوند متعال به وسيلهسردار اس

) روايت 1065ي: ( )، و امام مسلم به شماره3746بخاري آن را در صحيح خود، حديث شماره: (
 نموده اند.

 گروهي سركش هنگام اختالف«فرمودند:  روايت شده كه گفت: رسول اهللا  و از ابوسعيد خدري 
پس دو گروه ». كنند شود كه نزديكترين اين دو گروه به حق با آن مارقين جنگ مي مسلمين بيرون مي

بوده اند، و يا از يك طرف  درگير كه از يك جهت علي، و از جهت ديگر عائشه، طلحه و زبير 

 ﴿علي، و از جهت ديگر معاويه بوده، همه مسلمان اند، چنانكه خداوند متعال فرموده است:   

                               

                               

                      ﴾ » و اگر دو گروه از
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است. پس اگر اينان به خاطر ايـن   بزرگواران در واقع تكذيب آن احاديث متواتر پيامبر 
شوند و همين براي خسارتشان در تجارت خود  ميك فاسق تكذيب، كافر نشوند بدون ش

 كافي است.

   هاي صحابه اهانت كردن به نام

111Fيكي ديگر از عقايد رافضيان، اهانت كردن به نامهاي صحابه

112Fمبشـره  ي به ويژه عشره 1

2 
احاديث متواتري نقـل شـده كـه بـر وجـوب احتـرام و        در حالي كه از پيامبر  ،باشد مي

                                                                                                                              
به گروه ديگر  مؤمنان با يكديگر جنگيدند، ميانشان صلح برقرار كنيد. و اگر يكي از اين دو گروه،

تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگيد تا به حكم اهللا بازگردد. و اگر (به حكم اهللا) بازگشت، در 
» ميانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار كنيد. و تقواي اهللا پيشه نماييد تا مشمول رحمت شويد.

 ).10 -9(الحجرات: 
بدان خبر داده،  پيوسته موضوعي است كه رسول اهللا آنچه بين علي و معاويه رضي اهللا عنهما به وقوع 

بسته  ي رسول اهللا  زنندگان بدبخت به صحابه ي ايشان زبان روافض؛ اين طعنه و با اين فرموده
 خواهم كه مسلمانان را از شر روافض راحت گرداند. شود، از خداوند متعال مي مي

 مراجعه شود. 214/ 1به طور مثال به تفسير قمي:  -1

به روايت ترمذي در سنن، حديث  آنها همان ده يار بهشتي اند كه در حديث سعيد بن زيد  -2
 ) آمده اند كه رسول گرامي اسالم 4649)، و به روايت ابوداود، حديث شماره: (3756شماره: (
اين ده فرد در بهشت اند: ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشت «فرمودند: 

، علي در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبير در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در است
و آن روايتي ». بهشت است، سعد در بهشت است، سعيد در بهشت است و ابوعبيده در بهشت است

صحيح دانسته. و  4010آن را در صحيح الجامع، حديث شماره:  :است صحيح، و عالمه آلباني 
 ب در اين قول شاعر جمع شده اند:نصي ي خوش اين صحابه

ــم   ــص أنهـ ــحب نـ ــر صـ ــطفي خيـ  للمصـ
 

 فــي جنــة الخلــد نصــا زادهــم شــرفا 
 

 هــم طلحــة وابــن عــوف والزبيــر مــع      
 

ــي   ـــا  اب ـــدين والخلف ـــده والسع  عبي
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و خداوند متعال در چندين جا از قرآن بدان رهنمود كرده اسـت.   ،دارند تكريمشان داللت
پيـامبر و رهنمودهـاي خداونـد الزم     ي اهانت به فرمـوده ، صحاب كباراهانت كردن به ااز 
شـود، همانـا    آيد. و هر كس به چيزي اعتقاد داشته باشد كه سبب اهانت به صحابه  مي

احترام و تكريمشان خبر داده، تكذيب نموده، و  را در احاديثي كه به وجوب رسول اهللا 
را در آنچه كه به طور قطعي از وي ثابت شده، تكذيب نمايد،همانا كفـر   هر كس پيامبر
جاي بسي شگفت است كه آنان از نامگذاري بـه نامهـاي صـحابه اجتنـاب      ورزيده است.

. اينـان چقـدر از راه   كنند ميامگذاري استفاده ندر حالي كه از نامهاي سگها جهت  كنند مي
 راست به دورند و چقدر به اهل ضاللت و عقاب شباهت دارند!

113Fمنحصر كردن خالفت در دوازده تن

1 

خالفـت در دوازده تـن از ائمـه     كنند مييكي ديگر از عقايد شيعيان اين است كه ادعا 
 امام قبلـي بـراي امامـت منصـوب     ي اين امامان به وسيله هر يك ازو اينكه  استمنحصر 

114Fستا شده

1. 

                                                                                                                              
بهترين اصحابي است كه ايشان به صراحت بيان فرموده اند آنها در بهشت  براي محمد مصطفي «

پيامبر عزت و شرافت آنها را بيشتر كرده است؛ آنان: طلحه بن عبيداهللا، جاودان اند، و اين نص 
عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام با ابوعبيده و سعد بن ابي وقاص و سعيدبن زيد و خلفاي 

 باشند. النورين و علي مرتضي) مي راشدين (ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي

 ن دوازده تن اعتقاد دارند:ي دوازده امامي به امامت اي شيعه -1
محمدبن  -5زين العابدين بن حسين،  -4حسين بن علي،  -3حسن بن علي،  -2طالب،  علي بن ابي -1

موسي بن جعفر مشهور به  -7جعفربن محمد مشهور به صادق،  -6علي بن حسين مشهور به باقر، 
علي بن محمد  -10، محمدبن علي مشهور به جواد -9علي بن موسي مشهور به رضا،  -8كاظم، 

محمدبن حسن مشهور به مهدي، كه امام  -12حسن بن علي عسكري،  -11مشهور به هادي، 
   دوازدهم روافض است.

 ) مراجعه شود. 124/ 1، اثر شيخ اإلسالم ابن تيميه : (السنة النبويةبراي تفصيل بيشتر به كتاب: منهاج 
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ادعاي بدون دليل، باطل و كذب محض است. بطالن آن آشكارتر از آن است كـه  اين  
115Fداننـد  مـي خالفت ديگر خلفا را باطـل  ، اين ادعا ي تشيع به وسيله بيان شود. اهل

. چنـين  2
116Fادعايي مستلزم تكذيب نصوص وارده در خالفـت خلفـاي راشـدين و خالفـت قـريش     

3 ،
 باشد. مي

 

                                                                                                                              
ي شان به نص  كنند كه تعيين ائمه ت كه گمان ميدر اصل كتاب چنين آمده است، و معنايش اين اس -1

 .78ي:  ، صفحهالكرامةبوده است. نگا: منهاج 

 ) طبع داراألضواء.434ص 1براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به: اصول كافي، كليني (ج -2

) 2392ي: ( )، و امام مسلم به شماره3664ي: ( از آنجمله روايتي است كه امام بخاري آن را به شماره -3
در خواب ديدم كه بر «شنيدم كه فرمودند:  روايت كرده اند كه گفت: از پيامبر  از ابوهريره 

چاهي آب ايستاده هستم و دلوي بر آن قرار دارد و هر چقدر كه خداوند خواست از آن آب باال 
و در ، سپس پسر ابوقحافه (ابوبكر صديق) آن را گرفت و چند يا دو دلو بزرگ از آن كشيد، كشيدم

كشيدن او ضعف بود و اهللا برايش بيامرزد، سپس آن دلو به دلوي خيلي بزرگ مبدل شد كه ابن 
خطاب (عمر فاروق) آن را گرفت، و من هيچ فرد زيرك و پهلواني را نديدم كه همانند عمر آب باال 

ي نيز آن را و امام بخار». كشيده بتواند، تا اينكه مردم سيراب شده و براي مواشي آب ذخيره كردند
) از ابن عمر روايت نموده. و از داليل مبني 2393ي: ( )، و امام مسلم به شماره3634ي: ( به شماره

تا هنگامي كه «فرمودند:  بر خالفت قريش حديثي است كه از ابن عمر روايت شده كه رسول اهللا 
مام بخاري آنرا در ، ا»فقط دو تن از قريش باقي بماند، اين امر (خالفت) در آنها خواهد بود

) روايت كرده اند. و از 1820ي: ( ) و امام مسلم به شماره3501صحيحش، حديث شماره: (
مردم در اين كار (خالفت و حكومت) تابع «فرمودند:  روايت شده كه رسول اهللا  ابوهريره

لم آن را در ، امام مس»قريش اند، مسلمانِ آنها تابع قريشي مسلمان، و كافرشان تابع كافرِ قريشي
روايت شده كه گفت: از  ) روايت كرده. و از عمروبن عاص 1818صحيح خود، حديث شماره: (

، ترمذي آن را »قريش تا روز قيامت واليان مردم در خير و شر اند«فرمود:  شنيدم كه مي رسول اهللا 
ن را در آ :) روايت نموده كه صحيح است، و شيخ ما الوادعي 2232در سنن، حديث شماره: (

  ) آورده است.122ص 2(ج» الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«
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 موضوع عصمت

اساس اهل تشيع، ايجاب عصمت بـراي دوازده امامشـان    ديگر از عقايد پوچ و بييكي 
باشد بر اين اساس كه عصمت از نظر آنان، شرط امامـت اسـت. بطـالن و بـي اسـاس       مي

خيلي آشكار است. چنين اعتقادي مستلزم مشاركت اين دوازده تن با اي  بودن چنين عقيده
117Fعصمت استموضوع انبياء در 

م كـه عصـمت، خـاص انبياسـت و ديگـران      . اگـر بگـوئي  1

                                                 
عصمت عبارت از آن است كه آنها اعتقاد دارند كه امامانشان از وقوع در خطا، گناه و معاصي معصوم  -1

ي شيعيان بر عصمت ائمه از  نويسد: همه ) مي211/ 25باشند، مال باقر مجلسي در بحاراألنوار ( مي
غيره و كبيره اتفاق نموده اند، پس هيچ گناه به عمد و يا به فراموشي و يا خطاء در تأويل گناهان ص

 ).323/ 1اثر غفاري (» السنة والشيعةالتقريب بين أهل  مسألة«زند. به نقل از كتاب  از آنها سر نمي

متي يموتون  يعلمون األئمة باب أن«) بابي آورده به اين عنوان: 317ص 1(ج» كافي«و كليني در كتاب 

ميرند، و  دانند كه چه وقت مي ي شيعه مي وأنهم اليموتون إال باختيار منهم: باب در بيان اينكه ائمه
 ».ميرند آنها جز به اراده و اختيار خود نمي

گويد: از لوازم و ضروريات مذهب ما  مي» الحكومة اإلسالمية«و اين خميني رافضي است كه در كتابش 

 ».رسد ي مقرّب و پيامبري مرسل بدان نمي ما مقامي دارند كه هيچ فرشته ي اينست كه كه ائمه
) پس 110و  109ص: (» اإللحاد الخميني في أرض الحرمين«در كتابش  :گويم: شيخ ما امام وادعي  مي

كند كه خميني از اتباع خاص ابن سباء  از توضيح سوانح عبداهللا بن سباء يهودي به تفصيل ذكر مي
گمان مبر كه اتباع ابن سباء منقرض شده اند، اين خميني امام گمراهي است كه به «د: گوي است و مي

كند، و  دهد، در حالي كه اركان اسالم را از ريشه منهدم مي ظاهر خويشتن را غيور بر اسالم جلوه مي
كنند، تا  برخي از نادانان اخوان المسلمين فريب او را خورده اند، و در منابر مسلمين براي او دعا مي

ي تحرير در آورد و  را برادر مان عبداهللا محمد الغريب به رشته» وجاء دور المجوس«اينكه كتاب: 
چون اين كتاب را ديدند شرمنده گشته و مدح او را ترك گفتند. ديروز خمينيِ دجال امريكا و روس 

سلمانان را سركوب داد، و امروز دستش را به سوي آنان دراز كرده و به كمك آنها م را دشنام مي
كند، پس همه شكر و ثنا براي پروردگاري است كه او را شرمسار كرد در حالي كه خودش زنده  مي



 )يصفو انيعي(ش روافض كوتاه در مورد يسخن 76

معصوم نيستند يا براي ديگران الزم نيست، پس اثبـات آن بـراي ائمـه گنـاه بـس بزرگـي       
امام، لطف اسـت پـس منصـوب كـردن وي     «گويد: » تجريد«است. طوسي صاحب كتاب 

، حلـي .» ق پيـدا بكنـد  جب است تا اينكه مقصود و هـدف تحقـ  براي امامت بر خداوند وا
اختالف نظـر دارنـد در اينكـه آيـا      ءعلما«گويد:  ميتاب در شرح اين عبارت شارح اين ك

اماميه و اسماعيليه معتقدند كـه عصـمت    ي واجب است كه امام معصوم باشد يا نه؟ شيعه
افزايـد:   مـي سـپس در ادامـه   » براي امام واجب است اما ديگران با ايـن عقيـده، مخالفنـد.   

 ....» عصمت امام واجب است«
خودشـان اسـت كـه هـيچ      ي يجاب عصمت براي امامانشان ساخته و پرداختـه ا اًظاهر

دليلي از قرآن و سنت و اجماع و قياس صحيح و عقل سليم براي آن وجود ندارد. بطـالن  
اين عقيده و تناقض آن و مشتمل بودن آن بر بي ادبي نسبت بـه خداونـد، آشـكارتر از آن    

باطلي جماعـت در نمـاز كـه از برتـرين      ي است كه ذكر شود. اينان بر اساس چنين عقيده
در جماعت نمـاز ندارنـد و از ايـن    اي  اما آنان بهره اند. باطل دانستهرا شعائر اسالم است، 

شـوند و   مـي خدا ايشـان را بكُشـد! چگونـه از حـق برگردانـده       اند. كرامت بزرگ محروم
 گردند؟! ميمنحرف 

 از ديدگاه شيعه فضيلت و برتري حضرت علي 

118Fطهرابن م

119Fحلي 1

شيعه اماميـه همگـي اتفـاق نظـر دارنـد كـه علـي بعـد از         «گويد:  مي 1
جز پيامبران اولوالعزم، برتر است. و در مورد اينكه آيا علـي از  ه از همه پيامبران ب پيامبر

                                                                                                                              
گويم: خداوند متعال  بود، و من بر خميني و  صدام بعثي هيچ كينه و عداوت شخصي ندارم، و مي

 اسالم و مسلمين را از شرّ هر دوي آنها راحت گرداند.

بن يوسف بن مطهر حلي عراقي شيعه شيخ روافض است كه نزد نصير كفر و او ابومنصور حسن  -1
ي كرام را به دل داشته و كتابهايش  ي صحابه وزير ملحدين خواجه نصير طوسي درس خوانده، كينه

ي كرام مشحون نموده، او مؤلف كتاب بدنام منهاج  ي مبارك صحابه را از گستاخي و طعن به ساحه
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گويـد: مـن از    مـي پيامبران اولوالعزم هم برتر است يا نه، اختالف نظر دارنـد. او در ادامـه   
گويم. همچنين اماميـه بـر ايـن باورنـد كـه ديگـر        مين امر چيزي نكساني هستم كه در اي

120Fتجريـد «طوسـي هـم در كتـاب    » امامان، از همه پيامبران بجز پيامبران اولوالعزم برترنـد. 

2 «
زيرا تالش و كوشش زيادي از خود نشـان داده   ؛علي از همه صحابه برتر است«گويد:  مي

ور معجزاتي از او، اختصاص او بـه قرابـت و   گويد: همچنين به خاطر ظه مي... تا آنجا كه 
و نصرت و ياري اش، و برابـري او بـا    و محبت خاص او به پيامبر  برادري با پيامبر 

121Fاب در شـرح آن تـ حلـي، شـارح ايـن ك   » از همه صحابه برتر است.، پيامبران

گويـد:   مـي  3
كـه بـه علـم    خواهد  ميفرمايد: (هر كس  ميمؤيد اين مطلب است كه  پيامبر ي فرموده«

آدم، به تقواي نوح، به حلم و بردباري ابراهيم، به هيبت موسي، و به عبادت عيسي بنگرد، 
پس به علي بن ابي طالب بنگـرد.) ايـن حـديث برابـري علـي بـا پيـامبران در صـفات و         

 »گرداند. ميشان واجب  ي خصلتهاي برجسته
122Fترديد وجـود دارد  ،در صحت اين روايتاوالً 

ض صـحت، مسـاوات و   . ثانيـاً بـه فـر   4
، مقتضـي  ند؛ زيرا مشـاركت در بعضـي صـفات   گردا ميبرابري علي با پيامبران را واجب ن

                                                                                                                              
منهاج السنة النبوية في «نظير خود  سالم ابن تيميه با كتاب ارزشمند و كمالكرامه است كه شيخ اإل

بر آن ترديد نموده. اين ترديد خيلي دندان شكن بوده و ردي علمي است » نقض كالم الشيعة والقدرية

تواند، خداوند شيخ اإلسالم ابن تيميه را غريق رحمت خويش   كه شيعه هرگز آن را پاسخ داده نمي
)، و لسان الميزان، ابن حجر به اسم 100ص 14، حافظ ابن كثير (جالبداية والنهايةنگا: گرداند. 

 .2841حسين، شماره: 
 .100ي:  ي اثني عشريه، صفحه مختصر تحفه -1
 .162ي:  شرح تجريد، ورقه -2
 .164ي:  شرح تجريد، ورقه -3
المرفوعة عن األخبار الشنيعة تنزيه الشريعة «اين روايت موضوعي است كه كناني آن را در كتاب  -4

) آورده و گفته: اين روايت 370ص 1)، و ابن الجوزي در الموضوعات (ج365ص 1(ج» الموضوعة

 موضوع است.
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مساوات و برابري نيست. اين يك امر بديهي و آشكار است. و هر كس معتقـد باشـد كـه    
، بـدون شـك كفـر ورزيـده اسـت.      تكسي غير از انبياء از انبياء برتر و يا برابر با آنان اس

در اين قـوم وجـود   اي  چه خير و نيكي اند. ي، اجماع را در اين زمينه نقل كردهزياد ءعلما
 دارد كه اعتقادشان، موجب كفرشان است.

123Fحسن  ي نفي ذريه

1 

يكي ديگر از عقايد اهل تشيع اين است كه حسن بن علي بعد از خود فرزنـدي را بـه   
، در ميانشان شيوع پيدا جا نگذاشته و نسل او منقرض گشته و كسي نمانده است. اين باور

كرده و بر آن اتفاق نظر دارند و نيازي به اثبات آن نيست. بعضي از آنان معتقدند كه خيره 
گردانـد. و مـدام ايـن ادعـا را      ميسري و لجاجت با اين امامان، آنان را درمانده و بدبخت 

124Fدارند تا اينكه امامت را در فرزندان حسين منحصر گردانند

زنـدان حسـين   . و در ميـان فر 2
فقط در دوازده تن، امامت را منحصر گردانند و امامت داعيانِ خاندان حضـرت حسـن بـا    
وجود فضايل و بزرگي شان و جامع بودن شروط امامت و بيعت مردم بـا آنـان و صـحت    

مه شان بـه درجـه اجتهـاد    هكه اي  نسبتشان به حضرت حسن و فراواني علمشان به گونه

                                                 
كه –را ذكر كرده؛ زيرا شيعيان  ي حسن  ي روافض مبني بر نفي ذريه در اين جا عقيده :شيخ  -1

تنازل  ه او از خالفت به نفع اميرمعاويه از حسن بن علي به دليل اينك -خداوند هالكشان گرداند
با اين كار خود  كرده و خون مسلمانان را محفوظ داشته نفرت دارند. اما در حقيقت حسن 

ي او بين دو گروه از  اين فرزندم سيد است، و شايد كه خداوند به وسيله«را:  ي رسول اهللا  فرموده
در صحيح خود، حديث  :ور را امام بخاري را استجابت كرد. حديث مذك» مسلمانان صلح آورد

) نقل كرده 16/ 8آن را در كتاب البدايه والنهايه ( :) آورده، چنانكه حافظ ابن كثير 3746شماره: (
 است.

است؛ از حسين بن علي تا مهدي مزعوم  ي كه دارند از نسل حسين بن علي  به دليل اينكه ائمه -2
 ن او خرافاتي بيش نيست.محمدبن حسن عسكري كه در حقيقت داستا
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دا ايشـان را بكُشـد! چگونـه از حـق برگردانـده      خدانند. پس  مي را باطل اند، مطلق رسيده
 گردند؟! ميشوند و منحرف  مي

و حضـرت   و اذيت كننـدگان رسـول اهللا    نگاه كن به اين دشمنان آل بيت پيامبر 
كه به طور قطع ثابت شـده   كنند ميانكار  فاطمه كه نسبت كساني را به حضرت حسن 

125Fامام حسن، امري متواتر ي بودن نسبت ذريه هستند. ثابتايشان  ي كه ذريه

و قطعي است  1
هـا را از   طعن و عيب گرفتن در نسب پيامبر  و كه بر هيچ انسان آگاهي پوشيده نيست.

126Fاند اعمال جاهلي به حساب آورده

 ي دي از ذريـه دهـد مهـ   مـي روايتي هست كـه نشـان    .2
127Fاند كردههمچنان كه ابوداود و ديگران آن را روايت  ،باشد مي حسن

3. 

                                                 
مراجعه فرمائيد كه از  :) اثر شيخ ما امام وادعي 64(ص» الجنة رياض«براي تفصيل بيشتر به كتاب  -1

ي  نقل كرده، او گفته» المسائل الثمان«ي يمن محمدبن اسماعيل امير صنعاني در كتابش:  عالمه
ون موجود است را مورد تائيد قرار تا اكن ي امام حسن  مصنف را در كتابش مبني بر اينكه ذريه

 .279/ 3دهد، نگا: سير أعالم النبالء  مي
آورده كه  ) از ابومالك اشعري 934ي: ( شيخ به حديثي اشاره دارد كه امام مسلم آن را به شماره -2

كنند: افتخار  چهار چيز در امت من از امر جاهليت است كه آن را ترك نمي«فرمودند:  رسول اهللا 
 ».ها گري بر مرده ها و نوحه دن به حسب و جايگاه، و طعنه زدن در نسب، و طلب باران از ستارهكر

) از طريق ابواسحاق سبيعي از علي بن ابوطالب آمده 4290اين روايت نزد ابوداود، حديث شماره: ( -3
ا صرف ر است، و منذري در عون المعبود گفته: اين روايتي منقطع است، ابواسحاق سبيعي علي 

 ) ضعيف دانسته.5462» (المشكاة«به يك نظر ديده است. عالمه آلباني نيز اين روايت را در 

ط دارالعاصمه گفته: و در اين كه مهدي از  118در كتاب المنار المنيف، ص :فائده: حافظ ابن قيم 
رك كرد فرزندان حسن است سرّي نازك وجود دارد، و آن اينكه حسن خالفت را براي رضاي اهللا ت

آورد كه  ي او كسي را مي و در بدست آوردن آن خيلي تالش به كار نبرد، پس خداوند نيز از ذريه
سرپرست خالفت حق و عدالت گردد، و اين سنت الهي است كه اگر كسي چيزي را صرف براي 

رخالف كند. و اين ب بهتر از آن را عطا مي -اش يا براي ذريه–رضاي اهللا ترك كند، خداوند براي او 
حسين است كه براي بدست آوردن خالفت تالشها نمود و جنگ كرد، و آن را به دست آورده 

 نتوانست، واهللا أعلم.
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 مسلمانان از آتش دوزخ ديگر مخالفتشان در خارج شدن

128Fگويد مييد رحلي در شرح كتاب تج

(غيـر از شـيعه    ميديگر فـرق اسـال    ائمه درباره: «1
ينـد و داخـل   آ ميبيرون  دوازده امامي) اختالف نظر دارند در اينكه آيا آنان از آتش دوزخ

گويد: اكثـر ائمـه قـول دوم را     ميمانند. و  ميشان در دوزخ تا ابد  گردند يا همه ميبهشت 
آيند و تـا ابـد در آن    ميبيرون ن از آتش دوزخ ميي بر اينكه ديگر فرق اسالنقبول دارند مب

آيند و داخـل بهشـت    ميهستند كه معتقدند آنان هم از آتش بيرون  ميمانند. تنها عده ك مي
129Fگويد ميگردند. ابن نوبخت  مي

گردند  ميآيند ولي داخل بهشت ن يم: آنان از جهنم بيرون 2
 »مانند. ميبلكه در اعراف 

بنا به اين اعتقادشان، اهل بهشت، كافران و فاسقان هستند در حالي كه معتقدند انسـان  
آيد. اين اعتقـاد مسـتلزم تكـذيب احاديـث صـحيح       ميفاسق هرگز از آتش جهنم بيرون ن

130Fباشد ميم، دن گناهكاران موحد از جهنشخارج  ي درباره پيامبر 

. همچنين ايـن اعتقـاد   3
فضيلت اكثريتي كه همان اهل سـنت   ي مستلزم تكذيب احاديث صحيحي است كه درباره

و ثابت شده كه مذهب و قول صحابه و تابعين بزرگوار، مذهب اهل  اند. هستند، وارد شده
 سنت بوده است.

                                                 
 ). 207االثني عشريه ( التحفةمختصر  -1

). و ابن نوبخت همان ابوسهل اسماعيل بن نوبخت از بزرگان 207االثني عشريه ( التحفةمختصر  -2

 سوانح او را ذكر كرده. 2209هرست شيعه است كه ابن نديم در الف

به احاديث شفاعت اشاره دارد كه داللت بر بيرون شدن موحدين از آتش جهنم دارند، از  :شيخ  -3
: يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير«فرمودند:  كه آن حضرت  آنجمله: حديث جابر 

، صحيح بخاري، حديث شماره: »ها اند رهشوند كه گويا ذ گروهي به شفاعت از آتش جهنم بيرون مي
در آن نيامده » الثعارير«) با اين اختالف كه لفظ: 191)، و صحيح مسلم، حديث شماره: (6568(

 است.
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﴿ گويند: ميكه باطلي شبيه به قول اهل كتاب است  چنين اعتقاد        

        ﴾ جز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز (كس « ]111: ة[البقر

گويند كه غير از رافضي، كسي  مي. اينان با زبان خود »آيد ميديگري) به بهشت در ن
قضيه نه تنها . كنند ميگردد. نگاه كن كه اينان چه دروغهايي را سر هم  ميداخل بهشت ن

 باشد. ميچنين نيست بلكه افعال و كردارشان مقتضي حرمان آنان از بهشت 

 مخالفت آنان با اهل سنت

يكي ديگر از عقايد رافضيان اين است كـه آنـان مخالفـت بـا اهـل سـنت و جماعـت        
نجـات و   ي ) را مايـه كننـد  مـي و اصحابش پيـروي   (كساني كه از روش و سنت پيامبر 

و  كننـد  مـي در نتيجه هر كاري كه اهل سنت انجام بدهند، ترك  كنند ميد رستگاري قلمدا
ديـن   ي دهند. بنابراين با اين كارشان از دايره ميانجام ، هر كاري كه اهل سنت ترك بكنند

ـ  اند؛ اسالم از همان اول خارج شده نـان  ه آزيرا شيطان چنين كاري را براي آنان آراسته و ب
آن اسـت كـه ايشـان     ي كه مخالفت با اهل سـنت، نشـانه   كنند ميمهلت داده است. و ادعا 

131Fفرقه ناجيه هستند

1. 
الفرقة الناجية هي السواد األعظم وما أنا عليه « اند: فرموده در حالي كه پيامبر 

ناجيه همانا اكثريت است و كساني كه دنباله رو چيزي هستند كه من  ي فرقه« .132F٢»وأصحايب

                                                 
 .306/ 6رمضات الجنات:  -1
افترقت بنوإسرائيل علي إحدي وسبعين «حديث را به معني روايت كرده و لفظ آن اين است:  :شيخ  -2

: بنو نتين وسبعين فرقة، وتزيد هذه األمة فرقة واحدة، كلها في النار إال السواد األعظمفرقة ، أو قال اث

اسرائيل به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند، و يا فرمود: به هفتاد و دو فرقه، و اين امت يك فرقه زياد 
ت مطلق شود (به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد)، همه در آتش اند مگر سواد اعظم (اكثري مي

) و در المعجم األوسط، حديث 74/ 8، طبراني آن را در المعجم الكبير (»سنت اند كه همان اهل
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روايت كرده اند، و آن  از ابو امامه  68، حديث شماره: السنةعاصم در  ، و ابن ابي5302شماره: 

 حديثي حسن است.
فرمودند:  كه پيامبر  يه احاديث ديگري نيز در اين باب وجود دارند، مانند حديث امير معاو

آگاه باشيد اهل كتاب كه قبل از شما بودند به هفتاد و دو گروه تقسيم شدند، و اين امت به هفتاد و «
سه فرقه تقسيم خواهند شد، هفتاد و دوتاي آن در آتش جهنم، و يكي در بهشت؛ همه در دوزخ به 

 ) و آن حديثي است صحيح.4597، سنن ابوداود، حديث شماره: (»جز يكي و آن جماعت است
بنواسرائيل «به اين لفظ آورده:  ) از انس 1322/ 2و ابن ماجه آن را در سنن خود، حديث شماره: (

به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند، و اين امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد كه همه در 
 :صحيح. و اما لفظي را كه مصنف  روايتي» دوزخ اند به جز يك گروه؛ و آنان پيروان جماعت اند

يابد) و آنان كساني اند كه بر مثل آنچه كه من و  صرف يك گروه نجات مي«(ذكر كرده و آن اينكه: 
آورده و در سند آن  2646را ترمذي در سنن، حديث شماره: » اصحابم بر آن هستيم باشند

 نكه در تقريب التهذيب آمده.باشد، چنا  عبدالرحمن بن زياد بن انعم افريقي است كه ضعيف مي
يافته اند، و آنان سواد  ي نجات و شاهد از رواياتي كه گذشت اين است كه اهل سنت همان فرقه

دهند، پس براي مسلمان شايسته است  اعظم و اكثريت قريب به اتفاق امت اسالمي را تشكيل مي
از آنان برحذرمان داشته  مبر هاي منحرف كه پيا هاي گمراه و فرقه بيزاري خويش را از تمام گروه

اعالم نموده و به كاروان اهل حديث كه همان اهل سنت اند بپيوندد، و چه زيبا است روايتي كه امام 
در –اوفي  از سعيدبن جمهان آورده كه گفت: نزد عبداهللا بن ابي 383ص 4در مسند، ج :احمد 

ستي؟ گفتم: سعيدبن جمهان هستم. آمده و سالم كردم، او گفت: تو كي ه -حالي كه كور شده بود
 كند؟  گفت: پدرت چكار مي

گفتم: پدرم به دست ازارقه (بخشي از خوارج) به قتل رسيد. گفت: خداوند ازارقه را لعنت كند، 
به ما گفتند كه خوارج سگهاي آتش اند، گفتم: تنها ازارقه  خداوند ازارقه را لعنت كند، پيامبر خدا 

بلكه تمام خوارج. گفت: گفتم: پادشاه بر مردم ظلم كرده و كارهاي زشتي ي خوارج؟. گفت:  يا همه
دهد. گفت: واي بر تو اي ابن جمهان! با جماعت بيشتر همراه باش، با  در برابر آنان انجام مي

داني به او خبر ده،  اش برو و آنچه مي شنود در خانه جماعت بيشتر همراه باش، اگر پادشاه از تو مي
 يرفت (كه خوب است) و اال رهايش كن، كه تو از او داناتر نيستي.اگر از تو پذ
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ناجيه كدامين فرقه است به  ي اين براي اينكه بداني فرقهبنابر» و اصحابم بر آن هستيم.
كه اعتقادات و كردارشان با راه اي  و اعتقادات و كردارشان نگاه كن، هر فرقه  ميرق اسالف

ناجيه است. و تنها  ي و اصحابش موافقت داشته باشد، بدان كه آن فرقه و روش پيامبر
 كنند ميو راه و روش اصحابش پيروي  اهل سنت هستند كه از راه و روش رسول اهللا 

نگرد، پوشيده نيست. پس تنها اهل سنت  ميحق آن طور كه بر هيچ منصفي كه به خود 
ناجيه باشند. دليل ظاهري نجات و رستگاري اهل سنت به  ي مستحق آن هستند كه فرقه

ذهب خاطر استقامت و پايداري شان بر دين بدون آنكه آن را تحريف بكنند، و گسترش م
و اقتدارشان در اغلب مناطق، وجود دانشمندان محقق و محدثين و اوليا و صالحان در 

كه هيچ گاه شنيده نشده اي  گرفته شده به گونهها  باشد. ولي واليت از رافضي ميميانشان، 
 داشته باشند.اي  كه آنان ولي

                                                                                                                              
» الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين«در كتاب ارزشمند خود  :اين حديث را شيخ وادعي 

 الخوارج روايت نموده. واهللا المستعان. فتنة) باب 113ص 5(ج
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133Fموضوع رجعت

1 

134Fميمحمد بن بابويه ق

گويـد:   مـي ان بـه رجعـت   خود در مبحث ايم» عقائد«در كتاب   2
داشته باشد، از مـا نيسـت. همـه    نگويند: هر كس به رجعت و بازگشت ما ايمان  مي ائمه«

و دوازده امام  و علي  گويند: همانا پيامبر  مي نناآدارند.اي  علماي اماميه چنين عقيده
شوند و پس از ظهور مهدي و كشته شدن دجال به دسـت او، گـرد    ميدر آخر زمان زنده 

شـوند، آنگـاه    ميآيند و خلفاي سه گانه (ابوبكر، عمر و عثمان) و قاتالن ائمه زنده  ميهم 
كنـد. و   مـي كشد و قـاتالن ائمـه را قصـاص     ميخلفاي سه گانه را به عنوان حد  پيامبر 

آويزنـد. يكـي    مـي و ابتدا ابـوبكر و عمـر را بـه درختـي      آويزند ميآنان، ظالمان را به دار 
است و پـس از بـه دار آويخـتن ابـوبكر و عمـر بـر آن، خشـك        تر   خت،گويد: آن در مي
گويـد: آن   ميشوند. و يكي ديگر  ميشود و به سبب آن افراد زيادي از اهل حق گمراه  مي

و بـه   شـود  مـي درخت، خشك است و پس از به دار آويختن ابوبكر و عمر بـر آن، سـبز   

                                                 
گردند، عالمه احسان الهي ظهير  يا بر ميي شان پس از مرگ به دن آن اينكه: آنها اعتقاد دارند كه ائمه -1

ي رجعت است،  ) نگاشته: از عقائد فاسد شيعه عقيده55(ص» السنة والشيعة«در كتابش:  :شهيد 

تمام شيعيان اين عقيده را دارند، هر كه كتابهاي شان را بخواند و به مذهب آنان اطالع داشته باشد 
طالب تا ابن حسن  ي شان از علي بن ابي دارند كه تمام ائمهداند، و آنها عقيده  ي آنان را مي اين عقيده

 گردند.   عسكري مزعوم بعد از مرگ خود دوباره بر مي

او محمدبن علي بن حسين قمي ابوجعفر مشهور به صدوق و به ابن بابويه از بزرگان شيعه است كه  -2
ي  ترجمه 311ص 2ج» رجالال«تصنيفاتي در مذهب تشيع دارد، ابن نديم در الفهرست، و نجاشي در 

ي فاسد شيعه را در كتابهاي آنان از جمله: أوائل المقاالت، تأليف مفيد،  او را آورده اند. و اين عقيده
، و 29ي:  اثر حرّ عاملي، صفحه» اإليقاظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعه«، و كتاب: 15ي:  صفحه
 2تأليف ابن بابويه قمي (ج» من اليحضره الفقيه«، و كتاب: 123ي:  اثر نعماني، صفحه» الغيبه«كتاب: 

توان مشاهده كرد. به نقل از  ) مي347/ 1) و كتاب الوسائل، حرّ عاملي و تفسير صافي (128ص
 ).340/ 1اثر غفاري ( مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة،كتاب 
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هـاي   ند. گفته شده كه اماميـه در كتـاب  ياب ميسبب آن تعداد زيادي از محبان آنان هدايت 
كه آن درخت، درخت خرماست و آن قدر دراز است كه همه مـردم در  اند  كرده خود ذكر

انـد   ماند و بعضي گفتـه  ميبينند. و اينكه دنيا بعد از آن تا پنجاه سال  ميسراسر زمين آن را 
ار سال هست. و بعضي هز ،ماند؛ براي هر يك از دوازده امام ميتا صد و بيست هزار سال 

كه بـراي او هشـتاد هـزار سـال هسـت. سـپس آدم، سـپس        ، جز مهديه باند  از آنان گفته
گردنـد تـا اينكـه بـه مهـدي منتهـي        مـي پيامبران بـر   ي ريس، پس از او نوح، سپس بقيهدا

 آيد. ميشود. و معتقدند كه آن گاه دنيا فاني نيست و آخرت ن مي
سازند كه عقـل و   مياين گمراهان كه چيزي را  عقليِ نگاه كن به سبك !اي انسان مؤمن

. چنين اعتقادي مستلزم تكذيب آيات و احاديثي است كـه بـه طـور    كنند مينقل آن را رد 
هـا   گردند. جـدال بـا ايـن االغ    ميدارند كه مردگان به دنيا بر ن ميو بيان اند  قطع ثابت شده
گفتند كـه مـورد مسـخره     ميچيزي را ن داشتند ميگرداند. اگر اينان عقل  ميوقت را ضايع 

قرار گيرد و گوش ايمانداران و اهل يقين، شنيدن آن را ناخوش دارد. امـا خداونـد   ها  بچه
كند.  مينان را در روز قيامت جهت بازستاني حق دوستان خود، خوار آعقلشان را گرفته و 

هـاي   ياسـت كـه بـه سـبب اعمـال و موضـع گيـر       اي  آن هم به خاطر شقاوت و بدبختي
 شود. ميناشايست خود، دامنگيرشان 

 دن به اذانوافز

اين است كـه در اذان و اقامـه و    اند، ع ايجاد كردهيي كه اهل تشيها بدعت يكي ديگر از
أشهد «تشهد بعد از شهادتين (أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن محمداً رسول اهللا)، عبارت 

خالف ديـن اسـت و هـيچ دليلـي در     م، بدعتي است كه اين اند. را افزوده »أن علياً ولي اهللا
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قرآن و سنت و اجماع و قياس صحيح براي آن نيست و بنابراين نيـازي بـه رد كـردن آن    
135Fشود ديده نمي

1. 

 جمع ميان دو نماز

ي شيعيان، جايز دانستن جمع ميان نماز ظهر و عصر و ميان ها بدعت يكي ديگر از
 د. باش مينماز مغرب و عشاء بدون عذر، 

 عذر فقد أتی باباً من مجع بني صالتني بغري«فرمودند:  رسول اهللا  روايت كرده كه ترمذي
هر كس بدون عذر ميان دو نماز جمع نمايد، به دري از گناهان كبيره آمده « 136F٢»من الکبائر

                                                 
باشد كه افزودن آن  مي» العمل حي علي خيرِ«ي:  و از جمالتي كه روافض در اذان افزوده اند جمله -1

يعني –) گفته: و آنان 294 -293/ 6در كتاب منهاج السنه ( :بدعت است. شيخ اإلسالم ابن تيميه 
اصال شناخته شده نبوده، و هيچكس  اي را افزوده اند كه در زمان پيامبر  در اذان جمله -روافض

 است.» حي علي خير العمل«ي  ملهبه آن دستور داده باشد، و آن ج نقل نكرده كه آن حضرت 

) و آن روايتي ضعيف است كه در سند آن حسين بن قيس رحبي 188سنن ترمذي، حديث شماره: ( -2

 ﴿ي خداوند متعال:  آمده. و فرموده» التقريب«ملقب به حنش آمده و او متروك است چنانكه در 

           ﴾    »گمان نماز در اوقات مشخص و معيني، بر  بي

) در نهي از جمع بين صالتين بدون عذر شرعي از آن روايت 103(النساء: » مومنان فرض است.
سازد. شيخ عبدالرحمن سعدي در تفسيرش گفته: يعني نماز در وقت معين و مشخص  نياز مي بي

رساند كه  آيت كريمه داللت بر فرضيت نماز داشته و ميخود بر مؤمنان فرض شده است، پس اين 
 شود. هر نماز وقتي دارد كه جز در همان وقت اداي آن صحيح نمي

هاي نماز را به ايشان آموخت، نسائي آن را از  آمد و وقت و مانند حديث طويل جبرئيل كه نزد پيامبر 
 ح است.) روايت نموده و آن حديثي صحي255ص 1در سنن خود (ج جابر 

) روايت نموده و 685و حديث مالك بن حويرث كه امام بخاري آن را در صحيح خود، حديث شماره: (
، »و چون وقت نماز فرا رسد يكي از شما اذان گويد و بزرگتر شما امامت دهد«در آن آمده است: 

ز شاهد در حديث اين است كه جمع بين صالتين جز براي مسافر كه با مشقت روبرو است جوا
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قيامت به تأخير انداختن نماز از وقت خودش هاي  و روايت شده كه يكي از نشانه» است.
روايت شده كه بدون عذر ميان نماز ظهر و عصر و ميان  نچه از ابن عباس باشد. آ مي

137Fنماز مغرب و عشاء

از اولي تا آخر وقتش و اداي مشود بر تأخير ن ميجمع كرده، حمل  1
 وقتش. نماز ديگري در اول

گفته شده كه علت آنكه اهل تشيع نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در طول 
دانند، اين است كه منتظر ظهور  ميو به تأخير انداختن آن را بهتر  كنند ميروز با هم جمع 

138Fهستند كه در پناهگاه زيرزميني مخفي شده يقائم

در نتيجـه ظهـر را    تا به او اقتدا كننـد؛ ، 2

                                                                                                                              
) از ابن عمر 703)، و صحيح مسلم، حديث شماره: (1091ندارد. در صحيح بخاري، حديث شماره: (

  روايت شده كه گفت: پيامبر  را ديدم كه چون در سفر عجله داشتند نماز مغرب را به تأخير
كه جمع  نمودند، پس با اين روايت دانسته شد انداختند تا اينكه آن را با نماز عشاء يكجا ادا مي مي

باشد، مگر اينكه  بين صالتين صرف براي مسافر است، و اما آنكه مسافر نيست جمع نيز برايش نمي
اي كه با آن مواجه شود اين عمل را انجام دهد؛ زيرا ثابت است كه  يكدفعه در عمر براي سختي

داهللا بن عباس يكدفعه بدون ترس و يا اينكه باران باشد دو نماز را جمع كردند، براي عب پيامبر 
خواستند كه امت شان در حرج  با اين كار خويش چه قصدي داشتند؟ گفت: مي گفته شد: پيامبر 

 واقع نشوند، پس شايسته است كه هر يك از دالئل را در جايش بگذاريم.
 ) مراجعه شود. 599(ص :تأليف شيخ وادعي » إجابة السائل«براي تفصيل بيشتر به: 

لوهاب وصابي عبدلي در تعليق آنچه گفتم نوشته: جمع بين دو نماز جز در شيخ فاضل محمدبن عبدا
حاالت ذيل جايز نيست: سفر، باران، مرض شديد، مستحاضه در برخي حاالت، حاجي كه در عرفه 

كند. و اما شخصي  كند، و حاجي كه در مزدلفه بين مغرب و عشاء جمع مي بين ظهر و عصر جمع مي
اموش كرده، در حديث آمده: هر كه از نمازي خوابيد يا آن را فراموش كرد، كه به خواب رفته و يا فر
ي ديگري نيز ندارد. براي تفصيل بيشتر به:  آيد آن را بخواند و جز اين كفاره بايد هر گاه به يادش مي

 مراجعه فرمائيد.» فتاوي اللجنة الدائمة«

 ).705صحيح مسلم، حديث شماره: ( -1

گويند: او چهار ساله بود كه به سرداب  محمدبن حسن عسكري است كه مي او مهدي مزعوم آنان -2
شود و زمين را بعد از اين كه از جور و ستم پر بوده  داخل شد، و در آخر زمان از سرداب بيرون مي
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شدند  نااميدمزعوم امام آن اندازند. پس هرگاه از ظهور  ميهاي مغرب به تأخير  تا نزديكي
زنند و دو نماز  مين موقع در نمازها همانند خروس نوك ييد هماو خورشيد به زردي گرا

ظهر و عصر، و مغرب و عشاء را با هم بدون خشوع و طمأنينه و به طور انفـرادي نـه بـا    
 گردند. ميديده بر  خوانند و سرگردان و نااميد و زيان ميجماعت 

و بـا ايستادنشـان   ع با اين كارشان بخشش و عافيت را از خداوند خواستاريم. اهل تشي
زنند كه مهدي از آن پناهگاه زيرزميني به سويشان  ميفرياد و نزديك سرداب  بر روي كوه

 اند. آور براي خردمندان شده مسخره و خندهو با اين اعمال زشت بيرون رود و ظهور كند، 
 شاعر چه زيبا سروده است:  

ــذي   ــد الـ ــرداب أن يلـ ــا آن للسـ  مـ
 

ــانا     ــزعمكم إنسـ ــيرتموه بـ  صـ
 

ـــم   ــاء فإنكــ ــولكم العفـ ــي عقـ  فعلـ
 

 ثلّثــــتُم العنقــــاء والغيـــــــالنا 
 

د كند (بيرون آورد) آنكه را كه شما به گمـان خـود   تولّ بوقت آن فرا نرسيد كه سردا«
 »انسان تصور كرده ايد (كه در آن داخل شده و از چشم مردمان غائب گرديده است)

عنقـاء  بـراي  ود دارد. همانـا شـما   به راستي بر روي عقل و خردهايتان، پوشيدگي وج«
سومي نيز به وجود آورده ايد (كـه مهـدي مزعـوم باشـد؛ يعنـي       ،خيالي) و غول ي (پرنده

چنانچه اين دو وجود خارجي نداشته اند مهـدي نيـز شخصـيت خيـالي اسـت و وجـود       
 »  خارجي ندارد).

 

                                                                                                                              
دانند كه اين  علم و دانش مي كند. روافض اين چنين گمان كرده اند، اما اهل از عدل و داد پر مي

ي بيش نيست، و در كتب موثق تاريخ به صراحت آمده كه امام يازدهم روافض (حسن داستان خرافات
عسكري) در حالي فوت كرد كه هيچ فرزندي از خود بر جاي نگذاشت، چنانكه طبري در حوادث 

ذهبي، » المنتقي من منهاج االعتدال«ي كتاب:  هجري آورده. و براي تفصيل بيشتر به حاشيه 302سال: 
 يد.مراجعه كن 31ص
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 عصمت ائمه

است و اينكـه عقيـده   براي امامان موضوع اشتراط عصمت  و از جمله خرافات شيعيان
، و دارند بر خداوند واجب و الزم است كه جهان را از وجود امام معصوم خالي نگه ندارد

139Fديگر اينكه شيعيان ائمه را در دوازده تن منحصر كرده اند

1. 
ادبي با اهللا آشكارتر از اين اسـت كـه    بطالن اين عقيده و تناقض آن، و اشتمالش بر بي

را از  ي باطل جماعت در نماز كه از واالترين شعائر اسـالم اسـت   . و با اين گفتهذكر شود
اي نداشـته و از ايـن    هيچ نصيب و حصـه (نماز جماعت) در آن روافض بين برده اند، كه 
 محروم گشته اند.بزرگي و عزت 

 متعه

يكي ديگر از انحرافات شيعيان، مباح دانستن متعه است. بلكه حتي آنان، متعه را هفتاد 
دانند. يكي از علماي اهل تشيع به نام محمد بن عالي جايز  مياز نكاح دائم بار بهتر 

و هرگاه ند، متعه لذت ببر ي زن به وسيله از يكدانسته كه دوازده نفر در يك شب 
مد، شود؛ قرعه به نام هر كي در آ ميي كش به دنيا آورد، در ميانشان قرعه فرزندي از آنان

ها  آن هاي جاهليتي است كه شريعت نكاحي همانند نكاح فرزند از آنِ اوست. گويم: چنين
140Fطور كه در حديث صحيح آمده استرا باطل اعالم كرده، همان 

روايت  و از علي  .2

                                                 
)، و بحار األنوار 371/ 12ي روافض به كتب: الكافي با شرح مازندراني ( براي تفصيل اين عقيده -1

مسألة التقريب بين «مراجعه كنيد. به نقل از  57 -56) و كتاب الغيبه، اثر نعماني ص113/ 25مجلسي (

 ).310/ 1، اثر غفاري (»أهل السنة والشيعة

 ) روايت نموده.5127ي: ( المؤمنين عائشه به شماره بخاري از اماز جمله حديث طويلي كه امام  -2
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141Fاز نكاح متعه نهي كرده است رسول اهللا : «فتشده كه گ

امام بخاري، امام مسلم و  .»1
142Fديگران آن را روايت نموده اند

ابتدا  ت شده كه پيامبر رواي و از سلمه بن أكوع . 2
  .143F3ني، به روايت شيخنكاح متعه را مباح دانسته و سپس آن را حرام اعالم كردند

144Fمسلم در صحيح خود از سبره همانند آن را روايت كرده استامام و 

. و از ابن 4
و از ابن عباس  145F5»ما را از نكاح متعه نهي كردند. رسول اهللا «روايت است:  بعمر

                                                 
پس متعه تا روز قيامت حرام است، و احاديث روايت شده از علي «گفته:  :شيخ ما عالمه وادعي  -1

كنند؛ زيرا علي  كنندگان از اين صحابيِ جليل پيروي نمي دليل خوبي است كه متعه طالب  بن ابي
  از رسول اهللا 535ص» إجابة السائل». «ت نموده كه متعه تا روز قيامت حرام استرواي. 

) در تحريم نكاح متعه 268/ 2» (السيل الجرار المتدفق علي حدائق األزهار«در كتاب:  :عالمه شوكاني 
گفته: سپس بايد خاطر نشان ساخت كه تمام مسلمانها بر تحريم اين نكاح اجماع نموده اند، و جز 

بينند  اي اند كه علماي كرام نيازي نمي داند، و روافض نيز طائفه آن را جايز نميرافضه كسي ديگر 
اقوال آنان را رد كنند (زيرا اين گروه با اسالم هيچ نسبتي نداشته و اقول آنان به كلي باطل است)، و 

 هاي شان مخالف كتاب اهللا، سنت رسول اهللا و اجماع مسلمانها اند. آنها در بيشتر گفته

أن رسول اهللا «و لفظ آن:  1407، صحيح مسلم، حديث شماره: 5115يح بخاري، حديث شماره: صح -2

ي خيبر از متعه  در روز غزوه پيامبر ج نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر اإلنسية: 

  ».با زنها و از خوردن گوشت خران اهلي نهي فرمودند

از اياس بن سلمه از  1405صحيح مسلم، حديث شماره:  و 5118صحيح بخاري، حديث شماره:  -3
سه مرتبه متعه را اجازه دادند، سپس از آن نهي  ؛پدرش كه گفت: در سال اوطاس، پيامبر 

 فرمودند. 

از نكاح  : پيامبر المتعة نهي عن نكاح أن النبي «) و لفظ آن: 1406صحيح مسلم، حديث شماره: ( -4

 ».متعه نهي فرمودند

و  4083، و ابوعوانه در مسند، حديث شماره: 9295ني آن را در المعجم األوسط، حديث شماره: طبرا -5
 روايت نموده اند كه حديثي صحيح است. 206ص 7بيهقي در سنن، ج
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146Fنكاح متعه را مباح دانسته بود، برگشت كه فتواي خويش نقل شده كه از

. و طبراني از 1
.» سازد منهدم ميمتعه، نكاح و طالق و عده و ميراث را «روايت كرده است:  ابوهريره 

147Fاسناد اين روايت، حسن است

متعه در : «فتهم روايت شده كه گ . از ابن عباس 2

﴿ :ي اوايل اسالم، رايج بود تا اينكه آيه    ﴾ » خداوند بر شما حرام نموده

 ﴿ فرمايد: ميكند آنجا كه  مينازل شد. و قرآن آن را تصديق  )23النساء: (...» است    

        ﴾ )»كنند) مگر از همسران يا كنيزان  و عورت خود را حفظ مي

                                                 
) روايت 207 -206، ص7، و بيهقي در سنن خود (ج1134ترمذي آن را در سنن، حديث شماره:  -1

باشد. شيخ  ن موسي بن عبده الزبدي آمده و او ضعيف مينموده اند كه ضعيف است، و در سند آ
) بعد از اين كه حديث ابن عباس را ذكر كرده گفته است: 319ص 6(ج» إرواء الغليل«آلباني در 

اباحت متعه  -در مورد متعه سه قول ذكر شده است: نخست ي كالم اينكه از ابن عباس  خالصه
تحريم مطلقًا، و اين گفته از او به صراحت نقل نشده،  -اباحت آن هنگام ضرورت. سوم -مطلقا. دوم

 :ي قبلي كه از او به صراحت ثابت شده اند، واهللا أعلم. شيخ ما عالمه وادعي  به خالف دو گفته
ي مسلمانان قول به تحريم متعه كرده اند، البته برخي  ) نوشته: عامه354(ص» السائلإجابة «در كتاب 

بن عباس آن را هنگام ضرورت جائز دانسته اند، و ابن عباس گمان كرده از صحابه از جمله عبداهللا 
اش را مورد ترديد قرار داده و برايش  طالب اين گفته كه هنگام ضرورت روا است، و علي بن ابي

 حق دارد كه ابن عباس را مورد سرزنش قرار دهد.   گفته: تو مردي سرگردان هستي. و علي 

، 4149) و ابن حبان چنانچه در اإلحسان آمده، حديث شماره: 207ص 7(ج» السنن«بيهقي آن را در  -2
) روايت نمود اند كه ضعيف است، در سند آن مؤمل 6625/ 11، و ابويعلي (259ص 3و دارقطني (ج

ي مؤمل گفته: اين حديث منكر  بن اسماعيل از عكرمه بن عمار آمده، ذهبي در الميزان در ترجمه
نگاشته: بر  5115الباري ذيل حديث علي در تحريم متعه، حديث شماره: است. ابن حجر در فتح 

عالوه اينكه در حديث ابوهريره اعتراضي نيز وجود دارد؛ زيرا اين حديث از روايت مؤمل بن 
 ي (اعتراضي) است. اسماعيل از عكرمه بن عمار است و در هر يك از آنها گفته
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طبراني و بيهقي آن را روايت كرده  حرام است. ،و غير از اين دو  .)6المؤمنون: (  »... خود
148Fاند

1. 
خالصه، نكاح متعه نخست حالل بود سپس اين حكم نسخ شد و براي هميشـه حـرام   

149Fزنا را بر روي خود گشوده است درِديد. پس هر كسي اين كار را بكند، گر

2. 

 

 نكاح بدون حضور ولي و شاهد
                                                 

 7، و بيهقي، ج10782و طبراني، حديث شماره:  ،1124ترمذي آن را در سنن، حديث شماره:  -1
آورده اند كه روايتي ضعيف است، در سند آن موسي بن عبيده زبدي آمده كه  206و  205ص

نيز آن را ضعيف شمرده چنانكه در  :باشد؛ چنانكه در تقريب آمده. و عالمه آلباني  ضعيف مي
 آمده است. 1903إرواء الغليل، حديث شماره: 

ي خيبر  ي متعه دو مرتبه بوده؛ متعه قبل از غزوه ي گفته: درست اين است كه تحريم و اباحهامام نوو -2
جايز بوده، سپس در روز خيبر حرام شده، و بعدا در زمان فتح مكه مباح شده و در اوطاس نيز همين 

ز حكم بوده چون اين دو واقعه با هم متصل بوده اند. و بعد از آن روز ديگر براي هميش تا رو
قيامت حرام گشته. قاضي گفته: علماي كرام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اين متعه نكاحي موقت 

رسيد بدون طالق خود به  شده، و چون مدت به اتمام مي بوده كه احكام ميراث در آن جاري نمي
د. صحيح شده اند، و بعد از آن تمام امت به جز روافض بر تحريم آن اجماع دارن خود از هم جدا مي

 ) با تعليق محمد فؤاد عبدالباقي.1022ص 2مسلم (ج
گويم: اختالف روافض در اين مسأله مهم نبوده و ارزشي ندارد، و براي تفصيل عجائب و غرائبي كه  مي

مراجعه كنيد كه » الشيعة والمتعة«شيعيان در نكاح متعه دارند به كتاب برادر دانشمندمان محمدمال اهللا 

شمارند، هم چنين متعه با زن شوهردار، و به عاريت گرفتن  ن از دبر زن را نيز جايز ميگرفت آنها فايده
هللا «ي نكاح متعه. هم چنين دوست و يار آنها حسين موسوي در كتابش  فرج؛ اين همه در زير پرده

 ي اين كتابها مسائل عجيب و ي گرامي با مطالعه آنان را فضيح نمود. و شما خواننده» ثم للتاريخ
كنيد، خداوند اينان را بكشد چطور  غريبي را از پيروان عبداهللا بن سبأ يهودي (روافض) مشاهده مي

 كنند؟!. به دين تهمت وارد مي
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ل تشيع، مباح دانستن نكـاح بـدون حضـور ولـي و شـاهد      ي اهها بدعت يكي ديگر از
نكاح دختر رشيده، حضور ولي شـرط  در  «گويد:  مي. حلي استباشد. و اين، عين زنا  مي

حضور شاهد شرط نيست و اگر هر دو در پنهـان نمـودن    ها نيست و در هيچ يك از نكاح
150Fنكاح باطل نيست. ،دنكاح همدست شون

1« 
، از جمله اين كه از روايت شده ث زيادي از پيامبر اين در حالي است كه احادي
نكاح بدون : عدل يح إال بويل وشاهداال نک«كه فرمودند:  عمران بن حصين روايت شده

امام شافعي، طبراني، بيهقي و  »زوجه و دو نفر شاهد عادل صحيح نيست. حضور وليِ
151Fدارقطني آن را روايت كرده اند.

2 
 ن هستند.آت ولي علما آن را قبول دارند و قائل به اين روايت اگر چه منقطع اس

بدون « »ال نکاح إال بويل«فرمود:  رسول اهللا از ابوموسي روايت است كه گويد: 
امام احمد و ترمذي و ابن ماجه و حاكم آن را  »حضور ولي هيچ نكاحي صحيح نيست.

152Fاند. روايت كرده

ايشه و زينب بنت ، عحاكم گويد: چنين روايتي از همسران پيامبر  3
جحش به ثبوت رسيده است.او در ادامه گويد: در اين باب از علي روايت شده كه گويد: 

                                                 
)، طبع داراألضواء، و 494و  293/ 5براي تفصيل بيشتر مراجعه كنيد به كتاب: الكافي، كليني ( -1

)، و كتاب شرائع 287/ 3الفقيه، اثر ابن بابويه ( ) طبع داراألضواء، و من اليحضره329/ 3االستبصار (
 ).8/ 2اإلسالم في الفقه اإلسالمي، اثر جعفري حلي (

، و دارقطني در 10473)، و عبدالرزاق در مصنف، حديث شماره: 125ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -2
كه ضعيف اند  روايت كرده 299)، و طبراني در المعجم الكبير، حديث شماره: 225ص 3سنن، (ج

متروك  -چنانكه در تقريب آمده–است و در سند آن عبداهللا بن محرر جزري قاضي است كه 
 باشد. مي

)، و ترمذي در سنن، 2085ي: ( ، ابوداود در سنن خود به شماره19747ي: ( امام احمد آن را به شماره -3
ديث شماره: ) و حاكم در مستدرك، ح605ص 1)، و ابن ماجه در سنن (ج1102حديث شماره: (

الصحيح المسند مما «آن را در  :روايت نموده اند و آن صحيح است، شيخ ما عالمه وادعي  2776
 ) ذكر نموده است.6ص 2(ج» ليس في الصحيحين
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153Fال نكاح إال بولي وشاهدي عدل«

هيچ نكاحي بدون حضور ولي و دو نفر شاهد عادل : 1
154Fهمچنين ابن عباس »صحيح نيست.

را  يسي صحاب اساميِو روايت شده، و او ديگران  2
  اند. وايت كردهرا رآورده كه آن 

أميا امرأة « فرمود: روايت است كه گويد: رسول اهللا  لعايشهالمؤمنين  ام از
خود را به اش  ولي ي هر زني كه بدون اجازه: ها فنکاحها باطلأنکحت نفسها بغري إذن ولي

امام شافعي، امام احمد، ابوداود، ترمذي، ابن  »نكاح كسي در آورد، نكاحش باطل است.
155Fعوانه، ابن حبان و حاكم آن را روايت كرده اند.ماجه، ابو

3 

                                                 
) از طريق مجالد از شعبي از علي روايت كرده. ابن معين مجالد را 111/ 7بيهقي آن را در سنن ( -1

آورده كه در سندش قيس بن ربيع  10476نف، حديث شماره: ضعيف دانسته. و عبدالرزاق در مص
است كه به سبب فرزندش ضعيف دانسته شده؛ زيرا آنچه از حديث او نبوده را بر او داخل كرده. 

 رافع از علي روايت كرده ايم. بيهقي گفته: و ما اين روايت را از عبيداهللا بن ابي

ال نكاح إال بولي مرشد وشاهدي «) به لفظ: 112ص 7روايت صحيح است، بيهقي آن را در سنن (ج -2
روايت كرده، و در سند » شود اي مرشد و دو شاهد عدل نكاح درست نمي عدل: جز به حضور ولي

اش گفته: منكر الحديث است. و روايت فوق را  آن مسلم بن خالد زنجي آمده كه امام بخاري درباره
نكاح إال بولي أو سلطان مرشد: جز به حضور ولي و ال «به لفظ:  15917ي:  شيبه به شماره ابن ابي

) 221ص 3، و دارقطني به طور مرفوع آن را در سنن خود (ج»شود سلطان مرشد نكاح درست نمي
آورده، و در تعقيب آن گفته: عدي بن فضل آن را مرفوع كرده و جز او كسي آن را مرفوع نكرده 

هذيب آمده متروك است اما اين اثر به طور گويم: عدي بن فضل چنانچه در تقريب الت است. مي
باشد، و شيخ آلباني آن را موقوفا صحيح دانسته چنانچه در إرواء الغليل، حديث  موقوف صحيح مي

 بدان اشاره كرده است. 2776آمده، و حاكم در مستدرك ذيل حديث شماره:  1884شماره: 

، و مسند امام احمد، 1103ماره: ، و سنن ترمذي، حديث ش2083سنن ابوداود، حديث شماره:  -3
» اإلحسان«)، و سنن ابن حبان به همراه 605ص 1، و سنن ابن ماجه (ج24876حديث شماره: 
، و 2766، و مستدرك حاكم، حديث شماره: 4037، و ابوعوانه، حديث شماره: 4074حديث شماره: 

ح است كه شيخ ما به ترتيب سنجر، و آن روايتي صحي 1139مسند امام شافعي، حديث شماره: 
) آورده. 499ص 1(ج» الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«آن را در كتاب:  :عالمه وادعي 
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َ وال  املرأة ال تنکح املرأةُ«: ندفرمود : رسول اهللا فتاز ابوهريره روايت است كه گ
تواند زنِ ديگري يا خودش را به نكاح كسي در  زن نمي :تنکح نفسها نفسها إمنا الزانية اليت

 لفظ درو  ».نكاح كسي در آوردآورد. همانا زن زناكار كسي است كه خودش را به 
زني كه خودش را به نكاح كسي در آورد،  :ةاليت تنکح نفسها هي الزاني« ديگري آمده است:

156Fبه روايت ابن ماجه و دارقطني »زناكار است

1.  
. زن چند كاروان در راهي با هم يكجا شدند«از عكرمه بن خالد روايت شده كه گويد: 

زن ، . آن مـرد قـرار داد اش  دراختيار مردي غير از وليرا امرش از ميان زنان بود كه اي  بيوه
ح كننده) اكرسيد. پس او ناكح (مرد نفاروق عمر را به نكاح كسي در آورد. اين جريان به 
157Fبه روايت امام شافعي و دارقطني »و منكح (مرد نكاح دهنده) را شالق زد.

2. 

                                                                                                                              
صحيح است. اين اندازه در كتاب: » النكاح إال بولي«حجوري گفته: حديث با اين لفظ: شيخ يحيي 

» اهدي عدلوش«آمده، اما زيادت:  :اثر شيخ وادعي » الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«
» ما لم يثبت فيه حديث«اش  هاي آن ضعيف است، و اينكه فيروزآبادي اين حديث را در رساله راه

 .شود. واهللا أعلم آورده بر همين قسمت از روايت حمل مي
)، و آن 227ص 3(ج )، و دارقطني110ص 7، و سنن بيهقي (ج1882سنن ابن ماجه، حديث شماره:  -1

باشد چنانكه روايت عبدالسالم بن  موقوف مي اخير كه بر ابوهريره  روايتي صحيح است، مگر لفظ
سازد. بيهقي گفته: و عبدالسالم مسند را از موقوف جدا ساخته، پس مشابه  حرب آن را واضح مي

 است كه حفظ نموده باشد. 

، و )15936شيبه ( )، و ابن ابي10486)، و عبدالرزاق در مصنف (111ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -2
) روايت نموده اند. و آن منقطع است، 22ص 5) و امام شافعي در األم (ج225ص 3دارقطني (ج

 نشنيده ، امام احمد آن را گفته چنانكه در تهذيب التهذيب آمده. عكرمه بن خالد از عمر 
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كسـي در امـر    صحاب پيامبر در ميان ا«گويد:  ميدارقطني از شعبي روايت كرده كه 
بـه   »طالب نبود. او در اين زمينه زبانزد عام و خاص بود. گيرتر از علي بن ابي نكاح سخت

158Fروايت امام شافعي و دارقطني

1. 
159Fابن خيثمه

160Fعدل ال نکاح إال بويل وشاهدي«به طور مرفوع روايت كرده است:  2

هيچ « »٣
 »نيست.نكاحي بدون حضور ولي و دو نفر شاهد عادل صحيح 

 ويلربعة خاطب وال نکاح إال بأ«از ابوهريره به طور مرفوع و موقوف روايت شده است: 
شود و صحيح است كه اين چهار نفر حضور  مينكاح تنها زماني منعقد « »161F٤نوشاهدي

 » مرد خواستگار، ولي زن، دو نفر شاهد (عادل). :داشته باشند
كساني كه بايد در هنگام نكاح حداقل «روايت است كه گويد:  و از ابن عباس 

كند،  ميمردي كه ازدواج  -1چهار كس هستند:  ،داشته باشند تا نكاح منعقد گردد حضور
به روايت ابن  »دو نفر شاهد (عادل) -4و3آورد،  ميمردي كه زن را به ازدواج در  -2

                                                 
 3)، و دارقطني در سنن (ج15916شيبه در مصنف ( )، و ابن ابي111ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -1

) روايت كرده اند و در سند آن مجالدبن سعيد آمده. حافظ ابن حجر در تقريب التهذيب 229ص
 گفته: او قوي نيست و در آخر عمرش تغييراتي نيز در او به وجود آمده.

 در اصل چنين آمده، اما ابن خثيم درست است. -2

ريب التهذيب آمده او صدوق او از عبداهللا بن عثمان بن خُثيم قاري روايت نموده، و چنانكه در تق -3
) گفته: عدي بن 124/ 7است و از سعيدبن جبير، از ابن عباس موقوفا روايت نموده. بيهقي در سنن (

فضل آن را چنين روايت كرده و او ضعيف است، و صحيح آنست كه اين روايت موقوف باشد. 
) و امام 321/ 3سنن ( گويم: روايت مذكور همانطوري است كه گفته شد، و دارقطني آن را در مي

 ) روايت كرده اند.22/ 5شافعي در األم (

) از ابوهريره مرفوعا روايت كرده، و در سند آن مغيره بن موسي 143ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -4
 بصري است، امام بخاري گفته: او منكرالحديث است چنانكه در الميزان آمده.
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162Fشيبه، و بيهقي آن را صحيح دانسته و دارقطني روايت كرده ابي

ي  ين عائشهالمؤمن ، و از ام1
163Fصديقه همانند آن روايت شده

2.  
ا الاليت ينکحن البغاي«فرمودند:  روايت كرده كه پيامبر  از ابن عباس ترمذي 

164»نةأنفسهن بغري بيFكه بدون حضور شاهد خود را  هستند يآنها كاره بد و فاحشه زنان« .٣
 .»آورند مينكاح مردي در  عقد به

                                                 
طور موقوف بر ابن عباس روايت كرده، و به دو طريق  ) به143 -142ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -1

از ابن عباس روايت شده؛ طريق نخست: در آن جهالت است، در طريق دوم انقطاع وجود دارد؛ زيرا  
أدني ما يكون «به لفظ:  15932ي:  شيبه آن را به شماره قتاده با ابن عباس مالقات نداشته. و ابن ابي

، والذي يتزوج وشاهدين: كمترين افرادي كه در نكاح بايد حضور : الذي يزوجأربعةفي النكاح 

و در اين روايت ». گيرد و دو شاهد دهد، آنكه به نكاح مي داشته باشند چهار اند: آنكه به نكاح مي
 فردي مجهول آمده.

) آورده كه حديثي است ضعيف، و در سند آن 225ص 3ي صديقه را دارقطني در (ج حديث عائشه -2
 صيب نافع بن ميسره آمده كه مجهول است، چنانكه دارقطني گفته.ابوالخ

آورده و بعد  1104اين روايت به طور موقوف صحيح است، ترمذي آن را در سنن، حديث شماره:  -3
شناسيم كه آن را به  از اينكه سندش را ذكر كرده نگاشته: اين حديثي غير محفوظ است، كسي را نمي

آنچه از عبداألعلي از سعيد از قتاده به طور مرفوع روايت شده، و هم  رسانده باشد مگر پيامبر 
چنين اين حديث از عبداالعلي از سعيد به طور موقوف نيز روايت گرديده. و صحيح همان روايتي 

: اصحاب قتاده آن را از قتاده، از جابر بن  است كه از ابن عباس به طور موقوف به ما رسيده، گفته
عروبه  س به طور موقوف روايت كرده اند، و ديگران نيز همانند آن را از سعيدبن ابيزيد، از ابن عبا

 به طور موقوف آورده اند.
) موقوف و 125/ 7، و بيهقي نيز در سنن () به طور موقوف15961ي ( شيبه آن را به شماره و ابن ابي

ت كه اين روايت موقوف مرفوع آورده اند، و بيهقي بعد از آوردن آن روايت گفته: درست همان اس
) به طور مرفوع آورده، و در سند آن ربيع بن بدر آمده كه 4520باشد. و طبراني آن را در اوسط ( مي

باشد چنانچه صاحب  متروك است، و او از نهاس بن قهم روايت كرده كه نهاس نيز ضعيف مي
 تقريب التهذيب گفته.
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كه تنها يك مـرد   از نكاحي مطلع شد فاروق كه عمر مالك از ابوزبير روايت كردهامام 
اين نكـاح مخفيانـه   «و يك زن به عنوان شاهد در هنگام نكاح حضور داشتند. عمر گفت: 

بـودم، آن مـرد (زوج) را    مـي دانـم و اگـر آن موقـع     مياست و من آن را جايز و صحيح ن
165Fكردم ميسنگسار 

1«. 
نكاح را علني « »علنوا النکاحأ«: ندفرمود از عبداهللا بن زبير روايت شده كه پيامبر 

166Fو آن را صحيح گفته ،امام احمد و حاكمبه روايت  »سازيد و به همگان اعالن كنيد.

2. 
وقتي كه احاديث مذكور را پي در پي براي تو نقـل  « اند: بعضي از علماي بزرگوار گفته

بـراي تـو   د، نستن نكاح بدون حضـور ولـي و شـهو   جايز دادر كرديم، بطالن مذهب آنان 
 »گرديد، واهللا أعلم.روشن 

 مباح دانستن نزديكي همه با كنيز

 ييكي ديگر از كارهاي ناشايست و دور از انسـانيت رافضـيان، مبـاح دانسـتن نزديكـ     
 با كنيز است.(كساني غير از مالك) ديگران 

است به شرطي كه فرد مباح كننده (صاحب  نزديكي ديگران با كنيز مباح: «فتهحلي گ
 باشد و كنيز از محارم آن شخص نبوده و ز) در آن موقع مالك كنيز و جايز التصرفكني

                                                 
/ 7تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، و بيهقي در سنن () به 535/ 2به روايت امام مالك در المؤطأ ( -1

ابوالزبير از  -چنانكه امام احمد گفته–) كه منقطع است؛ زيرا 35ص 5)، و امام شافعي در األم (ج126
 عمرفاروق نشنيده است. نگا: تهذيب التهذيب.

)، و 288/ 7ي (، و بيهق2807ي:  و حاكم به شماره 16075امام احمد آن را در مسند، حديث شماره:  -2
، و ابن حبان با 5145) و در المعجم األوسط، حديث شماره: 15ص 21طبراني در المعجم الكبير (ج

روايت كرده اند و در سند آن  1433ي:  ، و بزار به شماره4066شرح اإلحسان، حديث شماره: 
انم غير از د عبداهللا بن اسود قرشي آمده كه مجهول است، ابوحاتم گفته: او شيخي است كه نمي

 ).2ص 5عبداهللا بن وهب كسي ديگر از او روايت كرده باشد. نگا: الجرح والتعديل (ج
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167Fباشدنزديكي با او برايش مباح شده 

زير كافي  ي . براي رد كردن اين رأي باطل، دو آيه1

﴿ فرمايد: مياست: يكي، آنكه خداوند متعال             

         ﴾  »هايشان هستند. جز بر همسرانشان  كه حافظ شرمگاه و آنان

و به طور قطع )، 6 – 5المؤمنون: ( »شوند. و كنيزانشان كه در اين صورت سرزنش نمي
معلوم است كه نزديكي ديگران با كنيز كسي ديگر، نه از طريق نكاح است و نه از طريق 

  ﴿ فرمايد: ميمين. ديگري، اينكه خداوند متعال ملك ي       ﴾  » و

 .)33نور: (ال   »كنيزان خود را وادار به زنا نكنيد

 زن در يك نكاح ي جمع ميان زن و عمه

اش  يكي ديگر از اعمال ناشايست رافضيان، جايز دانستن جمع ميان زن و عمه و خاله
168Fباشد ميدر يك نكاح 

2 . 
ال تنکح املرأة «فرمود:  رسول اهللا : «فتروايت است كه گ در حالي كه از علي 

ال علی عمتها وال العمة علی خالتها واخلالة علی بنت أختها وال تنکح الصغرى علی الکربی و
جايز نيست. و نكاح با زن و با هم اش  نكاح با زن و عمه« .169F٣»الکربی علی الکربی

با هم جايز نيست. و اش  همچنين ازدواج با زن و خاله .با هم جايز نيستاش  ادرزادهبر
و (بزرگتر) بر كبري (كوچكتر) ، و نه صغري جايز نيستاش  ازدواج با زن و خواهرزاده
170Fبه روايت بزار .»شود نه كبري بر كبري نكاح مي

4. 
                                                 

 ).464 -463/ 7وسائل الشيعه ( -1

 ).250/ 3)، و االستبصار، طوسي (425/ 5الكافي، كليني ( -2

آمده  2065باشد چنانچه در سنن ابوداود، حديث شماره:  مي» وال الكبري علي الصغري«لفظ حديث:  -3
 است.

و امام احمد در مسند، حديث شماره:  888را بزار در مسند خود، حديث شماره:  حديث علي  -4
ال «) تخريج نموده اند، و لفظ آن اينست كه: 360ص 1و ابويعلي موصلي در مسند خود (ج 577
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 پيامبر حديثي همانند حديث علي روايت شده كه  همچنين از ابن عباس 
همانند حديث علي، امام احمد و ابوداود و ترمذي  »املرأة علی عمتها... ال تنکح«فرمودند: 

إنکم «و در حديث ابن عباس اين عبارت افزوده شده: ، و ابن حبان آن را روايت كرده اند
171Fإذا فعلتم قطعتم أرحامکم

خويشاوندي را قطع  ي همانا اگر شما چنين كاري بكنيد، رابطه« »١
172Fخدري همانند آن را روايت كرده استابن ماجه از ابوسعيد و  »نمائيد. مي

2. 

                                                                                                                              
ت، اما اين ، و در سند آن ابن لهيعه آمده كه مختلط اس»تنكح المرأة علي عمتها، وال علي خالتها

 باشد. حديث از طرق ديگر صحيح مي
، و ابوداود در سنن، حديث شماره: 3530و  1878اين حديث را امام احمد در مسند، حديث شماره:  -1

روايت كرده اند، و در سند آن خصيف بن عبدالرحمن جزري آمده كه صدوق و بد حافظه  2067
در تقريب التهذيب آمده، و ترمذي نيز آن را اش به هم خورده چنانچه  است و در آخر عمر حافظه

آورده و در سند آن ابوحريز » اإلحسان«با  4116ي:  ، و ابن حبان به شماره1127ي:  در سنن به شماره
عبداهللا بن حسين قاضي سجستان است كه برخي از حافظان حديث او را تضعيف كرده و برخي او 

قسمت اضافي آن را ابن حبان ضعيف گفته، واهللا را عادل دانسته اند. و اين حديث حسن است و 
 أعلم. 

، و ابن 11580، و امام احمد در مسند، حديث شماره: 1930ابن ماجه آن را در سنن، حديث شماره:  -2
ي محمد بن اسحاق است كه  روايت كرده اند، و در اين روايت عنعنه 16754ي:  شيبه، به شماره ابي

باشد؛ به دليل تدليس ابن اسحاق كه  فته: سند اين حديث ضعيف مي) گ100/ 2بوصيري در الزوائد (
گويم: تصريح  در اين سند عنعنه (يعني راوي اينطور گفته: فالن عن فالن عن فالن) كرده است. مي

آمده، و طبراني آن را  277، حديث شماره: السنة به حدثنا در روايت محمدبن نصر مروزي در كتاب

ي عوفي است كه ضعيف  آورده، و در سند آن عطيه 4492ث شماره: در المعجم األوسط، حدي
 باشد. مي
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173Fنيز همانند آن را روايت كرده است عمر  و ابن حبان از ابن 

. ابوداود و ترمذي و 1
174Fاند نسائي هم از ابوهريره مانند آن را روايت نموده

بخاري و ترمذي امام احمد و و امام  .2
175Fاند ديثي را روايت كردهو نسائي نيز از جابر چنين ح

 و همه شان مرفوع است. .3
176Fماع را بر تحريم آن نقل كرده استابن عبدالبر اج 

گردد كه  ميبدين صورت معلوم ، 4
رافضيان از همه مردم بيشتر اوامر و دستورات خداوند را ترك نموده و نواهي او را انجام 

در رحم قرار داده شده، به وجود ناپاكي كه  ي دهند. و همانا بسياري از آنان از نطفه مي
اند:  شود. از قديم گفته مياند؛ از اين رو جز اعتقاد و عمل ناپاك چيزي از آنان ديده ن مدهآ

 گردد. ميهر چز به اصل خود 

 

 

                                                 
در حديث طويلي آورد، و در سند آن سنان » اإلحسان«با  5996ي:  ابن حبان اين روايت را به شماره -1

بن حارث است كه غير از ابن حبان كسي او را توثيق نكرده چنانچه در الجرح والتعديل آمده، و ابن 
) روايت كرده و در آن جعفر بن برقان آمده كه از زهري روايت 16764ي: ( آن را به شماره شيبه ابي
باشد چنانچه در تهذيب التهذيب وارد شده. و  كند، و در روايت جعفر از زهري اضطراب مي مي

روايت كرده و عالمه آلباني نيز  982طبراني آن را در المعجم األوسط به سند حسن، حديث شماره: 
 ) حسن دانسته، پس حديث صحيح است.291/ 6را در إرواء الغليل ( آن

، و سنن نسائي، حديث 1128و سنن ترمذي، حديث شماره:  2065سنن ابوداود، حديث شماره:  -2
و صحيح مسلم، حديث  5109، و اصل اين حديث در صحيح بخاري، حديث شماره: 3296شماره: 
 به همين معني آمده است. 1408شماره: 

، و سنن ترمذي، 14687و مسند امام احمد، حديث شماره:  5108صحيح بخاري، حديث شماره:  -3
 .3297از ابن عباس، و سنن نسائي، حديث شماره:  1127حديث شماره: 

 .العلمية) طبع دار الكتب 451/ 5) طبع الفاروق. و االستذكار (77/ 11التمهيد ( -4
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خدا آنان را رسوا و هالك  –دبرمباح دانستن نزديكي با زن از 
 ! -گرداند

انستن نزديكي با زن و يان، مباح ديكي ديگر از اعمال شنيع ودور از انسانيت رافض
177Fباشد مي، كنيز از دبر

1 . 

﴿ :ي و اصحابش به ثبوت رسيده كه مراد از آيه در حالي كه از پيامبر     

    ﴾178Fخواهيد به سراغ زنانتان كشتزار شما هستند؛ هر طور كه مي« ٢
البقره: ( »(و زناشوئي نمائيد به شرط آنكه از موضع نسل تجاوز نكنيد) يدكشتزارتان برو

179Fبر آن داللت دارد» حرث«باشد. و لفظ  ميبا زن از جلو نزديكي ) 223

بلكه صراحتاً  3
روايت شده كه ايشان بر فاعل چنين كاري لعنت  رساند. و از پيامبر  ميهمين مراد را 

180Fاند طالق نمودهو لفظ كفر را بر آن ااند  فرستاده

شايسته است كه چنين عملي به طور  .4
181Fقطع حرام باشد

 ، و خداوند ما را نگاه دارد.و امكان دارد كه حالل دانستن آن كفر باشد 1

                                                 
 ).7/ 2سالم في الفقه اإلسالمي، اثر جعفري (، شرائع اإل196نگا: المختصر النافع، ص -1

و امام  4528به حديثي كه اشاره دارد كه امام بخاري آن را در صحيح خود، حديث شماره:  :شيخ  -2
گفتند:  روايت نموده اند كه گفت: يهوديان مي از جابر  1435مسلم در صحيحش، حديث شماره: 

آيد، پس اين  كرد، فرزندش احول (چشم كج) مي چون مردي با زنش از طرف دبر در فرج مجامعت

﴿ي كريمه نازل شد:  آيه          ﴾  » زنانتان كشتزار شما هستند؛ هر

خواهيد به سراغ كشتزارتان برويد (و زناشوئي نمائيد به شرط آنكه از موضع نسل تجاوز طور كه مي
 )، و اين الفاظ امام مسلم است.223(البقره:  »نكنيد)

شود، چنانچه در تفسير ابن كثير  همان جايي است كه فرزند از آن متولد مي» حرث«ابن عباس گفته:  -3
 ي كريمه آمده. ذيل اين آيه

 از ابوهريره  2162به حديثي اشاره دارد كه ابوداود آن را در سنن خود، حديث شماره:  :شيخ  -4
ملعون من أتي امرأته في دبرها: آنكه با زنش از راه دبر مجامعت «فرمودند:  كرده كه پيامبر روايت 

) آورده و 10158) و امام احمد در مسند (619/ 1، و ابن ماجه آن را در سنن (»كند ملعون است
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ه ) صحيح دانسته. هم چنين اشاره دارد به حديثي ك5889عالمه آلباني آن را در صحيح الجامع (

، و ابن 135، و ترمذي در سنن، حديث شماره: 3904ابوداود آن را در سنن خود، حديث شماره: 
من «فرمودند:  روايت نموده اند كه آنحضرت  از ابوهريره  639ماجه در سنن، حديث شماره: 

با حائضي  : هر كهأتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل علي محمد

اش تصديق كند، به آنچه محمد  يا با زني از دبر مجامعت كند، يا نزد كاهني برود و او را در گفته
صحيح  2006اين روايت را شيخ آلباني إرواء الغليل، حديث شماره: ». آورده كفر ورزيده است

 دانسته است.

ي  يم آن و اينكه مراد از فرمودهي داليل بر تحر بلي، اين عمل به طور قطع حرام است، و از جمله -1

 ﴿خداوند:     ﴾  :ل است، اين حديث مي223(البقرهباشد كه امام  ) مجامعت از قُب

 ي كريمه: روايت نموده كه گفت: اين آيه از ابن عباس  2414در مسند، حديث شماره:  :احمد 

﴿   ﴾ اي از انصاريان نازل شد كه خدمت رسول اهللا  ي عده هدربار  آمده و از

هر طور كه خواسته باشيد «فرمودند:  ي همبستري با زنان) سوال كردند، آن حضرت  ايشان (درباره
 و آن حديثي حسن است.» توانيد با آنان همبستر شويد، در صورتي كه محل جماع فرج باشد مي

روايت كرده و گفته: يونس بن عبداألعلي براي ما  2133، حديث شماره: حاتم در تفسير خود ابن ابي
حديث گفت، گفت: ابن وهب به ما خبر داد، گفت: مالك بن انس و ابن جريج و سفيان بن سعيد 
ثوري به من خبر دادند كه محمدبن منكدر به آنان حديث گفت كه جابر بن عبداهللا به او خبر داد كه 

ند: هر كه با زنش در حالي كه زن سرنگون است از پشت جماع كند فرزندش يهود به مسلمانان گفت

﴿ي كريمه:  آيد، پس خداوند متعال اين آيه احول (كالج) مي         

 ﴾   را نازل فرمود. ابن جريج در تشريح حديث گفته: پيامبر ند: شخص در پاسخ آنان فرمود

تواند زن خود را سرنگون و بر پشت جماع نمايد به شرطي كه فرج محل جماع باشد، و آن  مي
 صحيح است.

آمد و از ايشان سوال كرد  ) روايت شده كه زني نزد رسول اهللا 305ص 6و در مسند امام احمد (ج
ي  اسخ اين آيهدر پ ؛خواهد او را در حالي كه بر شكم خوابيده جماع كند، پيامبر  شوهرش مي

﴿كريمه را براي او تالوت كردند:          ﴾  جماع بايد در يك

 سوراخ (فرج) باشد، و اين روايت با شواهد خود حسن است.
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هي نادان باشد، اما روافض گرو و در اينجا داليل ديگري نيز در تحريم وطي زن در دبر موجود مي

اند، و اگر خواسته باشند بر اهل سنت ترديد نمايند، روايات ضعيف و يا موضوع را پيدا كرده و يا 

   ﴿گردند؛ چنانكه خداوند متعال از كجروان خبر داده، و فرموده است:  دنبال متشابه مي

           ﴾   » وجود دارد،  )و ميل به باطل(كساني كه در دلهايشان كجي

گويم:  ) مي7عمران:  (آل»  آيندانگيزي و تأويل (نادرست) آيات، در پي آيات متشابه بر ميبراي فتنه
همانند روافض، و در وطي زن از راه دبر به قول ابن عمر استدالل جسته اند، و در حالي كه حافظ 

ي فوق نوشته: اين  را ذكر كرده ذيل آيه ود بعد از اين كه قول ابن عمر ابن كثير در تفسير خ
 احتمال وجود دارد كه فرد با زنش از طرف عقب در فرج جماع كند.

ي زن از دبر انكار كرده، دارمي در  كننده در حالي كه به صراحت از ابن عمر ثابت است كه بر وطي
ر نقل كرده كه گفت: براي ابن عمر گفتم: در مورد از سعيدبن يسا 1130مسند خود، حديث شماره: 

در پاسخ فرمود:  شود از راه دبر با آنها نزديكي كرد؟ ابن عمر  گوئي آيا مي كنيزكان جوان چه مي
بعد از اين  44در اسباب النزول ص :دهد؟. شيخ مقبل  آيا فردي از مسلمانان اين كار را انجام مي

ه، گفته: و اين اسنادي صحيح است، و نص صريحي از ابن عمر كه اين حديث را با سندش ذكر كرد
باشد، پس هر روايتي كه از او نقل شده و داراي احتمال است به اين روايت  مبني بر تحريم آن مي

 رود. محكم به محمل صحيح برگردانده شده و احتمال خطاي آن به كلي از بين مي
كند تكفير كرده اند، عبدالرزاق  از راه دبر نزديكي ميگويم: و برخي از بزرگان كسي را كه با زنش  مي

از ابن طاوس از پدرش روايت كرده كه مردي از ابن عباس در  20953در المصنف، حديث شماره: 
كند پرسيد، ابن عباس گفت: اين فرد از من در مورد  ي فردي كه با زنش از راه دبر مجامعت مي باره

 ح.پرسد، و آن روايتي است صحي كفر مي
آمده كه از او در اين مورد  از ابودرداء  20957و هم چنين در مصنف عبدالرزاق، روايت شماره: 

 كند؟ سوال شد، در پاسخ گفت: و آيا جز كافر كسي اين كار را مي
روايت كرده كه گفت: وطي كردن  ي مذكوره از ابوهريره  و حافظ ابن كثير در تفسيرش ذيل آيه

به اين لفظ آمده كه هر كه اين  10958ي:  دبر كفر است، و در مصنف به شمارهمردان با زنان از راه 
عمل را انجام دهد كافر شده. و در سند آن ليث بن ابي سليم آمده كه ضعيف است، اما از علي بن 

از مجاهد از ابوهريره چنانكه حافظ ابن كثير به طور مرفوع و  -باشد كه او ثقه مي-بذيمه روايت شده
 تر است. آورده، و گفته: روايت موقوف صحيح موقوف
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 مسح پاها

ها  آن ي اهل تشيع، واجب كردن مسح پاها و منع نمودن شستنها بدعت يكي ديگر از
182Fباشد ميها  و مسح بر موزه

1 . 
183Fعلي يث صحيحي كهدر حالي كه در حد

2  از پيامبر  آن را روايت كرده ي درباره 

﴿ آيه:                    ﴾ » و قرآن را بر تو نازل كرديم تا

                                                                                                                              
اي  ي رافضي هايي است كه در رساله و آنچه كه وادارم كرد اين موضوع را مفصال تشريح بدهم نوشته

ترديد كرده بود  :ام كه در آن به زعم خود بر شيخ محمدبن عبدالوهاب  گنهكار صباح البياتي ديده
كرد، و حمد و سپاس براي خدايي است كه اهل  مي و از نزديكي با زن در دبرش به شدت دفاع

 سنت را از امراض روافض مصئون و محفوظ داشت.

، ابن مطهر رافضي الكرامة)، و منهاج 33/ 3)، و الكافي (117 -114/ 1نگا: من اليحضره الفقيه، قمي ( -1

، و االستبصار : اثر گرانبهاي شيخ اإلسالم ابن تيميه السنة النبوية) ضمن منهاج 171و  170/ 4(

 ).121و  120/ 1طوسي (

) نوشته است: و مشروعيت مسح 6ي ( ي مائده، آيه ي وضوء در سوره حافظ ابن كثير در تشريح آيه -2
ثابت شده است چنانكه مدت مسح و تفصيل آن را  بر خفين به تواتر قولي و فعلي از رسول اهللا 

ي اين تفاصيل بدون درنظرداشت دليل  فض با همهدر كتاب األحكام الكبير مقرر داشته ايم، و روا
ثابت  طالب  مخالفت نموده اند، در حالي كه در صحيح مسلم از روايت اميرالمؤمنين علي بن ابي

از رسول اهللا ثابت است كه ايشان از نكاح متعه منع  باشد، و هم چنين در صحيحين از علي  مي
ي آن  ي كريمه. و روافض با همه و هم چنين اين آيهشمارند،  نموده اند و روافض آن را جايز مي

 مخالف اند، و در واقع دليل صحيح ندارند، و الحمدهللا. 
) نوشته: و علماي كرام بر وجوب شستن كامل روي و هر دو 107/ 3نووي در شرح صحيح مسلم (

: واجب است اند دست و هر دو پا اجماع نموده اند، و روافض از اجماع امت سرپيچي نموده و گفته
دهد، در حالي كه نصوص كتاب و سنت شستن  هر دو پا مسح شوند، و اين خطاي آنان را نشان مي

را نقل كرده اند اتفاق نظر  دانند، و هم چنين تمام راوياني كه وضوي رسول اهللا  پاها را واجب مي
 پاهاي خويش را شسته اند. دارند كه آن حضرت 
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روايت شده كه ) 44(النحل: » شريعتي را كه به سويشان نازل شده، برايشان بيان كني
 اند. دستور دادهها  آن و به شستناند  اهايشان را شستهايشان پ

184Fزيد بـن عاصـم   ،، ابن عباسالنورين ذي از طريق عثمانهمچنين 

185Fمعاويـه بـن مـره   ، 1

2 ،
186Fعبداهللا بن عمر ،عايشه، ابوهريرهالمؤمنين  امانس،  مقداد بن معديكرب،

3عمرو بن ع ،سـه  ب
187Fو ديگران، چنين حديثي روايت شده است

4 . 

                                                 
اصم است، و او همان شخصي است كه صفت وضوء را نقل كرده، و او درست عبداهللا بن زيد بن ع -1

اي است كه اذان را روايت كرده، او عبداهللا بن زيد بن عبدربه بن ثعلبه انصاري خزرجي  غير از راوي
 است چنانچه در تقريب التهذيب آمده.

 د آمد.باشد چنانچه بعدا خواه درست معاويه بن ابوسفيان است كه راوي اين حديث مي -2

 درست عبداهللا بن عمرو است نه ابن عمر. -3

و  112و  111باشد، اما حديث علي را ابوداود، احاديث شماره:  احاديث مسح بر خفين متواتر مي -4
روايت كرده اند، و آن حديثي صحيح است. و  95و  94و  93و نسائي، احاديث شماره:  114و 113

و امام مسلم در صحيح  159يح خود، حديث شماره: را امام بخاري در صح اما حديث عثمان 
 140روايت كرده اند. و حديث ابن عباس را امام بخاري، حديث شماره:  226مسلم، حديث شماره: 

 185روايت كرده. و حديث عبداهللا بن زيد بن عاصم را امام بخاري در صحيح خود، حديث شماره: 
 تحفةچنانكه در  د. و حديث امير معاويه روايت كرده ان 235و امام مسلم، حديث شماره: 

 125و  124را ابوداود در سنن، حديث شماره:  11442) روايت شماره: 448ص 8األشراف (ج
روايت كرده كه در آن ابواألزهر مغيره بن فروه شامي آمده كه مقبول است، و يزيد بن ابي مالك از 

و اما حديث مقدام بن معديكرب را ابوداود نشنيده چنانچه در جامع التحصيل آمده است.  معاويه 
روايت كرده اند. و حديث  442و ابن ماجه در سنن، حديث شماره:  121در سنن، حديث شماره: 

و بيهقي در  665و ابن ماجه در سنن، حديث شماره:  173انس را ابوداود در سنن، حديث شماره: 
است، و در روايت او از قتاده ضعف  ) و آن از طريق جرير بن حازم از قتاده70ص 1الكبري (ج

وجود دارد چنانچه در تهذيب التهذيب آمده. و ابوداود گفته: اين حديث مشهور نيست و جز ابن 
روايت  243وهب كسي آن را روايت نكرده. لكن از عمر فاروق در صحيح مسلم، حديث شماره: 

روايت كرده.  240، حديث شماره: المؤمنين عائشه را امام مسلم در صحيح خود شده، و اما حديث ام
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188Fل لألعقاب من الناروي« اند: به ثبوت رسيده كه ايشان فرموده پيامبر  همچنين از

١« 
 ».شويند! مين –در هنگام وضو  –واي بر كساني كه پاشنه پاهايشان را «

مفيد علم ضروري است مبني بر شستن پاها،  ي پيامبر هاي قولي و فعل مجموع سنت
سنت  ي و حكم انكار كننده وده استو هر كس آن را انكار نمايد، سنت متواتر را انكار نم

و بلكه نمازش باطل  بودهمتواتر روشن است؛ حداقل آن، اين است كه چنين فردي فاسق 
 شود. مياست و در روز قيامت با حالت اداي نماز بدون طهارت شرعي، برانگيخته 

يـت در  با روا دانند، از پيامبر  ميكه اهل تشيع آن را جايز نها  مسح بر موزه ي درباره
حدود پنجاه صحابي يا هشتاد صحابي و حتي بيشتر از آن، به ثبوت رسيده كـه ايشـان بـر    

189Fپس منكر آن، مبتدع است اند؛ مسح نمودهها  موزه

2. 

                                                                                                                              
 243و صحيح مسلم، حديث شماره:  165و حديث ابوهريره در صحيح بخاري، حديث شماره: 

و صحيح مسلم، حديث  163آمده. و حديث عبداهللا بن عمرو در صحيح بخاري، حديث شماره: 
 832اره: روايت شده، و حديث عمرو بن عبسه را امام مسلم در صحيحش، حديث شم 241شماره: 

 آورده كه حديث طويلي است و داستان اسالم آوردنش را نيز در آن ذكر كرده.

ي صديقه، و تخريج  متفق عليه از ابوهريره و عبداهللا بن عمرو بن عاص، و در صحيح مسلم از عائشه -1
 آن گذشت.

واتر رسيده است، ي مسح بر خفين و شستن پاها به حد ت كننده ابن ابوالعز حنفي گفته: احاديث ثابت -2
 با تعليق عالمه آلباني. 386، صالطحاوية كنند. شرح و روافض با اين سنت متواتر مخالفت مي

 گويم: و شاعر گفته: مي
ــذب   ــن كـ ــديث مـ ــواتر حـ ــا تـ  ممـ

 

 ومـــــن بنـــــي هللا بيتـــــا واحتســـــب 
 

 ورؤيــــــة شفـاعــــــة والحـــــوض
 

 ومســــح خفــــين وهــــذي بعــــض    
 

من كذب علي «ثابت شده، يكي: حديث:  حضرت  از جمله احاديثي كه به طور متواتر از آن«
است. و هم چنين حديث رؤيت پروردگار و » من بني هللا بيتا«باشد، و ديگري حديث:  مي» متعمدا...

براي امت، و حديث حوض كوثر و حديث مسح بر خفين، و اين برخي از  حديث شفاعت پيامبر 
 ».و آن را قبول ندارنداي در هذيان افتاده  احاديث متواتره است كه عده
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را تـرك   تـواتر پيـامبر   وجود ندارد كه افعال م  ميدر قو اي بنابراين هيچ خير و نيكي
ن تبعيـت  آا واجب است. هـر كـس از   افعالي كه تبعيت كردن از آن در همه كاره ،كنند مي

شود. خداوند ما را  مييابد و هر كس از آن تبعيت نكند، گمراه و منحرف  ميكند، هدايت 
پيـروان   ي را در زمـره د و ما نزنده گرداند و ما را بر ملت و امتش بميرا بر سنت پيامبر 

 !محشور گرداند يشانا

 سه طالق با يك لفظ موضوع

اگر كسي زنش را با يك لفظ، سه طالقـه دهـد، طالقـش واقـع      اهل تشيع معتقدند كه
190Fشود مين

1  . 
بـر    مياين رأي مخالف احاديث صحيح و اجماع مسلمانان اسـت؛ زيـرا علمـاي اسـال    

كه آيا در اين صورت هر است  طالقوقوع طالق اتفاق نظر دارند تنها اختالفشان در عدد 
191Fشود ميشود يا تنها يك طالق واقع  ميسه طالق واقع 

؟ ابن ماجه از شعبي روايـت كـرده   2
به فاطمه بنت قيس گفتم: ماجراي طالقـت را بـرايم بـازگو كـن. گفـت:      «گويد:  ميكه او 

                                                 
نوشته: شيعيان  5259). ابوبكر گفته: حافظ ابن حجر در شرح حديث شماره: 371/ 2( وسيلة النجاة -1

شود مگر آن كه آن را به طور مجموعي واقع كرده باشد، و حافظ ابن قيم  گويند: طالق واقع نمي مي
گويند: واقع  فظ نگاشته كه روافض ميي وقوع سه طالق در يك ل ) در مسأله248/ 5در زاد المعاد (

ي روافض باطل و  شود، بلكه اگر سه طالق را در يك لفظ وارد كرد مردود است، و اين گفته نمي
 مخالف دالئل شرعي و اجماع امت است. 

ذكر كرده كه در وقوع سه طالق در يك مجلس اختالف وجود دارد،  :گفته همان است كه شيخ  -2
شود. براي  گويند يك طالق واقع مي ه طالق اتفاق دارند، و برخي نيز ميجمهور امت بر وقوع س

) و سبل السالم 248/ 5تفصيل مسأله به كتاب: زاد المعاد من هدي خير العباد، اثر حافظ ابن قيم (
 ) مراجعه شود.376/ 3اثر صنعاني (
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چنين طالقي را جايز دانست و آن  شوهرم مرا سه طالق داد و به يمن رفت، رسول اهللا 
 .192F1»را سه طالق به حساب آورد

طالقه داد قبل از آنكه با وي نزديكـي   مردي كه زنش را سه ي هردربا بيهقي از علي 
آن زن براي شوهرش حـالل نيسـت مگـر اينكـه بـا مـرد       «كند، روايت كرده كه او گفت: 

193Fديگري ازدواج كند

ود و مدتي با هم باشند و هرگـاه  م. (كه هرگاه با مرد ديگري ازدواج ن2
اش  اولـي توانـد بـا شـوهر     مـي ن مرد جدا شود يا فوت كند، پس از سپري شدن عده، آاز 

 »ازدواج كند).
هرگاه مـرد، زنـش را در يـك آن سـه     «روايت كرده كه او گفت:  ابن عدي از علي 

ر اينكه بـا مـرد   شود و ديگر نزديكي با او حرام است مگ ميطالقه داد، آن زن از وي جدا 
194Fديگري ازدواج كند

3«. 
حمد گفـتم  به جعفر بن م«روايت كرده كه او گفت:  يبيهقي از مسلمه بن جعفر أحمس

اگر كسي زنش را سه طالقه دهد، با آن وقوع يـك طـالق را بـه     كنند ميگمان اي  كه عده
. گفت: پناه به خدا كه اين، قول ما باشد. كنند ميآورند و اين را از شما روايت  ميحساب 

195Fشود ميهر كس زنش را سه طالقه دهد، هر سه طالقش واقع 

4«. 
گردد. و  ميروغگو بر اهل بيت معلوم و روشن بدين صورت، افترا و تهمت رافضيان د

باشد. از چنـدين نفـر    مي، مذهب اهل سنت و جماعت اهل بيت شود كه مذهب ميمعلوم 

                                                 
فروه است كه  ابي) روايت كرده و در سندش اسحاق بن 652ص 1ابن ماجه آن را در سنن (ج -1

 باشد چنانكه در تقريب التهذيب آمده. متروك مي

) روايت نموده، و در سند آن اسماعيل بن محمد كوفي است كه 34ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -2
دارقطني او را كذاب معرفي كرده چنانكه در الميزان آمده، و اين روايت طرق ديگري نيز از جعفر بن 

علي دارد، كه اين طرق معضل است؛ زيرا محمدبن علي بن حسين علي  محمدبن علي از پدرش از
 .را نديده است 

 اي مجهول وجود دارد. ) آمده و در سندش راوي339ص 7اين روايت نزد بيهقي (ج -3

 ) و مسلمه بن جعفر مجهول است چنانچه در الميزان آمده.340ص 7سنن بيهقي (ج -4
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كـه ايـن را تأييـد    اي  گفتـه  كند. و از حسـن   مياز صحابه روايت شده كه اين را تأييد 
196Fروايت شده استكند،  مي

1. 
خارجنـد و در زنـا در    ز امـت محمـد   اماميـه از سـنت و بلكـه ا    ي بنابراين، شـيعه  
چقـدر   انـد.  بر، بـر روي خـود گشـوده   ل و دباينان خيلي زياد درهاي زنا را در قُ اند. افتاده

اليقشان است كه اوالد زنا باشند. خداوند ما و شما بـرادران عزيـز را از پيـروي كـردن از     
 شيطان، حفظ نمايد.هاي  گامها و وسوسه

 نفي تقدير خداوند

اساس رافضيان، نفي تقدير خداوند است. اينان  يگر از عقايد باطل و بييكي د
197Fخواهد مينموده و خدا شر را نخواسته و ننگويند: خداوند در ازل چيزي را مقدر  مي

2. 

﴿ :ي مسلم روايت كرده كه آيهامام در حالي كه            ﴾  »راستي  به

زماني نازل شد كه مشركان با آن مواجه ) 49(القمر: » ايم. آفريده  اندازهما هر چيزي را به 
198Fبودند

راجع به اثبات قدر و مسائل مربوط به آن،  اند: . بعضي از علماي بزرگوار گفته3
199Fاحاديث زيادي از بيشتر از صد صحابي روايت شده است

1 . 

                                                 
، و ابن عساكر 2757طبراني در المعجم الكبير، حديث شماره:  )، و336ص 7بيهقي آن را در سنن (ج -1

) از حسن بن علي روايت نموده اند كه گفت: از پدرم شنيدم كه از 250ص 13در تاريخ دمشق (ج
كرد كه فرمودند: چون مردي زنش را هنگام حيض سه طالق داد يا در وقت  روايت مي رسول اهللا 

شود مگر اينكه با مرد ديگري نكاح كند. و اين روايتي  روا نمي نامعلوم سه طالق داد، آن زن برايش
باشد، و هم چنين در  ضعيف است، و در سند آن محمدبن حميد رازي آمده كه حافظي ضعيف مي

 باشد. اين سند سلمه بن فضل است كه او نيز ضعيف مي

 )، طبع دار األضواء.209/ 1) (160 -155/ 1الكافي ( -2

روايت نموده كه گفت:  از ابوهريره  2656در صحيح مسلم، حديث شماره:  امام مسلم آن را -3
ي  ي تقدير مخاصمه كردند، پس اين آيه آمدند و با ايشان در مسأله مشركين قريش نزد رسول اهللا 
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قولون س هذه األمة الذين يلکل أمة جموس وجمو« اند: روايت شده كه فرموده و از پيامبر 
200Fال قدر

امت، كساني هستند كه  هر امتي، براي خود مجوسياني دارد و مجوس اين« »٢
 »گويند چيزي از ازل مقدر نشده است. مي

س بدان كه همانا خداوند متعال، قبل از اينكه چيزهـا بـه وجـود    پوقتي اين را دانستي 
و آنچه كه مربوط بـه آنهاسـت،   ها  آن آيند، علم اجمالي و تفصيلي و علم جزئي نسبت به

معـين،   ي مشخصي مقدر فرموده كه از آن انـدازه  ي داشته و در ازل براي هر چيزي، اندازه
بـدون اراده و   ييزافتد. و همانا چ ميجلو يا عقب ناي  شود و لحظه ميزياد و كم ناي  ذره

چـه خداونـد   نآت. هر آگاه و داناس يد و خداوند به هر چيزآ ميبه وجود ن ،مشيت خداوند
و هر چيزي كه خداوند آن را خواسته، به وجـود آمـده و    آيد ميمقدرش فرموده به وجود 

نقـل   ،هر چيزي كه نخواسته به وجود نيامده است. چنين امري از راه بداهت عقل و تواتر

                                                                                                                              
  ﴿كريمه نازل شد:                  

   ﴾ »گوييم:) عذاب  شوند. (مي هايشان در آتش كشيده مي روزي (را يادآوري كن) كه بر چهره

 ). 49 -48(القمر: »  ايم. آفريده  راستي ما هر چيزي را به اندازه آتش دوزخ را بچشيد. به

بها نگاشته كه همان كتاب: الجامع الصحيح در اين موضوع كتابي بسيار گران :شيخ ما عالمه مقبل  -1
 في القدر است كه در آن بر روافض و مبتدعين ديگر كه منكر قدر هستند ترديد نموده است.

از ابن  5584، و مسند امام احمد، حديث شماره: از حذيفه  4692سنن ابوداود، حديث شماره:  -2
ربن عبداهللا موالي غفره آمده كه ضعيف از حذيفه. و در سند آن عم 203ص:  10عمر، و بيهقي (ج

است؛ چنانكه در تقريب ذكر شده، و در اين سند مردي مجهول نيز وجود دارد، و ابن جوزي آن را 
 ) آورده و گفته: صحيح نيست.227( المتناهيةدر العلل 

ز ) ا203/ 10)، و بيهقي (286، و مستدرك حاكم (4691اين روايت در سنن ابوداود، حديث شماره: 
آمده كه منقطع است؛ زيرا ابوحازم » القدرية مجوس هذه األمة«طريق ابوحازم از ابن عمر به لفظ: 

در  7088األشراف، حديث شماره: تحفة سلمه بن دينار از ابن عمر حديث نشنيده است، چنانكه در 

 اين ترجمه آمده، و چنانكه در تهذيب التهذيب نيز آمده است.
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متواتر و بديهي را انكـار نمايـد، اگـر     يقيني است؛ پس اگر كسي اين امرشده و مفيد علم 
 گردد. مياقل فاسق  فر نشود، حدكا

 شباهت رافضيان با يهوديان

 يع بـا اهت آنان با يهوديان است. اهل تشـ هاي رافضيان، شب يكي ديگر از قبايح و زشتي
 ، از جمله:دارند فراواني يها شباهت يهوديان
، بـا  همسـر رسـول اهللا    ؛گنـاه  پاكـدامن و بـي   ي زدن به عايشـه  آنان در تهمت  •

نان هم به مريم پاكدامن تهمت زنا زدند.  آت دارند كه يهوديان شباه
اننـد  را گرفتـه، هم  علـي  بـا زور دختـر   فـاروق  رافضيان در اين ادعا كه عمر  •

با حالت دوشـيزگي از   بدختر يعقو» دينا«يهوديان هستند كه آنان هم معتقد بودند كه 
.  بكارت او را پاره كرداه مشركي خانه بيرون رفت اما در ر

زيـرا تـاج از    ؛ج بر سرشان همانند يهوديان هستندن رافضيان با گذاشتن تايچنهم •
پوشش يهوديان است.  

ـ    • ان شـبيه  با كوتاه كردن ريش يا تراشيدن آن و يا انبوه گردانيدن سـبيل، بـه يهودي
فضيان هم برادران يهود در كفر هستند.اآئين يهود است و ر ،زيرا چنين اعمالي ؛هستند

يهوديـان مسـخ    كـه  ي رافضيان با يهوديان در اين اسـت ها تشباه يكي ديگر از  •
201Fو خوك در آمدند شدند و به شكل بوزينه

، نقل شده كه چنين چيزي براي بعضـي از  1
مـده اسـت. بـه عـالوه آنـان هنگـام       پيش آ ،منوره و جاهاي ديگر ي يان در مدينهرافض

، و خدا داناتر است.دشو ميمرگ، شكل و صورتشان، خيلي زشت 
باشـد؛   مـي ي رافضيان با يهوديان، ترك جمعه و جماعت ها شباهت يگر ازيكي د •

.  خوانند ميفرادي نماز زيرا آنان تنها به صورت 

                                                 
 ).485/ 1، اثر شيخ اإلسالم ابن تيميه (بويةالسنة الننگا: منهاج  -1
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ي اهل تشيع اين است كه آنان در نماز پشـت سـر امـام، آمـين     ها بدعت از ديگر •
شود.   ميگويند با اين گمان كه اگر آمين بگويند نمازشان باطل  مين
دهند و بر خـالف سـنت، از نمـاز خـارج      ميسالم ن، همچنين آنان در پايان نماز •

، فقط دستانشان را بلنـد  »اهللا حمةالسالم عليكم و ر«شوند؛ يعني آنان به جاي گفتن  مي

 زنند همانند دمهاي اسبان سركش. ميو آن را بر زانوهايشان  كنند مي
دشمني شديد با مسلمانان يكي ديگر از اعمال ناشايست و ناپسند رافضيان،  •

﴿ فرمايد: مياست. خداوند اين عمل را از يهوديان نقل كرده است آنجا كه    

          ﴾ »مردم براي ترين  (اي پيغمبر) خواهي ديد كه دشمن

در اين مورد هم با يهوديان شباهت دارند. . بنابراين  ) 82: ةمائد(ال .»اند مؤمنان، يهوديان

مردم براي اهل ترين  بيند كه آنان دشمن مياين را به وضوح ، هر كس در ميان آنان باشد
 دانند. ميسنت و جماعت هستند تا جايي كه سنيان را نجس 

يا اش  ي رافضيان با يهوديان اين است كه رافضيان با زن و عمهها شباهت از ديگر •
بـا دو   ،نيـز در زمـان حضـرت يعقـوب    . يهوديـان  كنند ميهمزمان ازدواج ش ا زن و خاله

 نمودند. ميخواهر همزمان ازدواج 
هركس با آنان دشمني ورزد، داخل   ميرافضيان معتقدند كه از ميان امت اسال •

﴿ اند: ماند و يهود و نصارا هم گفته ميگردد بلكه تا ابد در جهنم  ميبهشت ن    

           ﴾ جز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد « ]111: ة[البقر

 .»آيد ميهرگز (كس ديگري) به بهشت در ن
عكس و تصوير جانداران را اتخاذ ، همچنين رافضيان همانند يهود و نصارا •

رد شده ند. در حالي كه تهديد سختي راجع به كشيدن عكس و صورت جانداران، واكن مي
لعن «فرمودند:  هاي حديثي آمده كه رسول اهللا  در صحيح بخاري و ديگر كتاب است؛
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در جاي ديگر فرموده » لعنت كند! را كشند، ميخدا، كساني را كه عكس « »202F١ناهللا املصوري
ره وليس بنافخ وال تدخل املالئکة وما صإن املصور يکلف يوم القيامة أن ينفخ الروح في«است: 

203Fه صورة ذات روحيبيتاً ف

شود كه  ميه تهمانا در روز قيامت از تصويرگر و عكاس خواس« »٢
تواند چنين كاري بكند. و  ميروح بدمد ولي او ن، هاي جانداراني كه كشيده در عكس

 »شوند كه در آن عكس جانداران باشد. ميناي  فرشتگان داخل خانه
و ياري امامان از نصرت ي شيعيان با يهود اين است كه شيعه ها شباهت از ديگر •

204Fياور گذاشتند همچنان كه علي و حسين و زيد نان را تنها و بيباز زدند و آ خود سر

و  3

                                                 
واشمه و مستوشمه (كسي كه  از ابوجحيفه كه گفت: پيامبر  5347صحيح بخاري، حديث شماره:  -1

شود)، و سودخوار و موكل سود را لعنت نموده، و  كند و كسي كه برايش خالكوبي مي خالكوبي مي
 عنت فرمود.از پول سگ، و كسب زنا نهي كرده، و مصورين را ل

كه  از ابن عباس  2110، و صحيح مسلم، حديث شماره: 5963صحيح بخاري، حديث شماره:  -2
من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، «شنيدم كه فرمودند:  گفت: از پيامبر 

هاي جانداراني  كه در عكس شود كسي كه در دنيا صورتي بكشد، روز قيامت مكلف ميوليس بنافخ: 

و امام بخاري در صحيح خود به ». تواند چنين كاري انجام دهد كه كشيده، روح بدمد ولي او نمي
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال «ي صديقه به لفظ:  از حديث عائشه 5961ي:  شماره

شود:  براي آنان گفته مي شوند و : صاحبان اين تصاوير در روز قيامت عذاب ميلهم: أحيوا ما خلقتم

آمده كه  از ابوهريره  2112و در صحيح مسلم، حديث شماره: ». آنچه را كه آفريده ايد زنده كنيد
اي كه در آن  : فرشتگان به خانهالتدخل المالئكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير«فرمودند:  رسول اهللا 

 ».شوند تمثال و يا تصاوير وجود داشته باشد داخل نمي

گفته: روافض كوفه به خيانت و بخالت  37عبدالقاهر بن طاهر بغدادي در الفَرق بين الفرق ص -3
شود: بخيلتر و  باشند، كه در اين اوصاف ضرب المثل گشته اند تا جائي كه گفته مي موصوف مي

 تر از كوفي، و سه مورد از غدر آنان مشهور است: خائن
با فرزندش حسن بيعت كردند، و چون قصد جنگ  طالب  يآنان بعد از شهادت علي بن اب -* نخست

با امير معاويه را كرد شيعيان در ساباط مدائن به او خيانت كرده، و سنان جعفي در پهلويش او را 
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كردند. خدا، اين رافضيان را از خير و نيكي دور نديگران را رها كردند و آنان را ياري 
ياري  با اهل بيت را دارند در حالي كه اصالً آنان را گرداند اينان چقدر ادعاي دوستي

﴿ :ننديهودين هم به موسي گفت اند. نكرده              ﴾ 

پس تو و پروردگارت برويد و (با آن زورمندان قوي هيكل) بجنگيد؛ ما در « ]24:ة[المائد

 .»(و منتظر پيروزي شما هستيم!)ايم  اينجا نشسته
افضيان با يهود اين است كه بعضي از يهوديـان مسـخ   ي رها شباهت يكي ديگر از •
شـوند، تكـذيب    مـي رونـد و مسـخ    مـي كساني كه در زمين فرو « :و روايت شده اند، شده

205Fكنندگان تقدير خداوندي هستند

. و كنند ميو اين شيعيان هم تقدير خداوند را تكذيب  ».1
 ت.ع، در زمين فرو رفته اسا چندين روستا از مناطق اهل تشيهبار

                                                                                                                              
ضربه زد تا جائي كه او را از اسب به زير انداخت كه اين كار روافض باعث شد حسن بن علي با 

 صلح نمايد. امير معاويه 
آنان به حسين بن علي نامه نگاشتند و از او درخواست كردند به كوفه بيايد و وعده سپردند كه  -* دوم

او را بر يزيد بن معاويه نصرت دهند، حسين نيز فريب آنان را خورد، و به اميد آنان خروج كرد و از 
بيداهللا بن ي آنان با ع مكه رهسپار عراق شد، پس چون به كربالء رسيد به او خيانت كردند، و همه

زياد متحد ويكپارچه بر عليه حسين رزميدند، تا اينكه حسين و بيشتر اقربايش در كربالء به قتل 
 رسيدند.

خيانت آنان به زيد بن حسين بن علي بن ابي طالب بعد از اينكه به معيت او بر يوسف بن عمر  -* سوم
ا تسليم كردند تا كشته شد، و خروج كردند، سپس بيعت با او را شكستند و هنگام سختي جنگ او ر

 البداية والنهايةسرگذشت او مشهور است. و براي تفصيل خيانت آنان با علي بن ابي طالب به كتاب: 

) مراجعه فرمائيد. و براي تفصيل 280/ 3)، و سير أعالم النبالء، ذهبي (274/ 7اثر حافظ ابن كثير (
 ) مراجعه شود.389/ 5السير ( ) و273/ 9( البدايةخيانت آنان با زيدبن علي به 

يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر: در امت من «لفظ حديث اين است:  -1
ترمذي آن را در سنن، حديث » باشد كنندگان قدر مي خسف و مسخي خواهد بود، و آن در تكذيب

 4061حديث شماره: ، و سنن ابن ماجه، 5867، و مسند امام احمد، حديث شماره: 2158شماره: 
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ي رافضيان با يهوديان اين است كه يهوديان در هر جـايي  ها شباهت يكي ديگر از •
كه بودند گرفار خواري و تنگدستي شدند، رافضيان هم به همين صورت گرفتار خـواري  

تا جايي كه از شدت خـواري و ترسشـان، تقيـه را احيـاء نمـوده و بـدان       اند  و ذلت شده
 معتقدند.
و آمـال و آرزويشـان   هـا   خود، آنچه كه مطابق خواستههمچنين يهوديان با دستان  •

 از طرف خدا نازل شده، رافضيان هم، دروغ و افترا سـرِ  نگفتند اي مينوشتند و  ميبود، را 
و اهـل بيـت او دروغ    گويند اين كـالم خداسـت و بـه رسـول خـدا       ميو  كنند ميهم 
 بندند. مي

 شباهت رافضيان با مسيحيان

 يي دارند؛ها شباهت هوديان بلكه با مسيحيان نيزرافضيان نه تنها با ي

شيعه هم علي و اهـل   ةكردند، غال ميرا پرستش  ؛عيسي از جمله مسيحيان   •

 .كنند ميرا پرستش  بيت علي 

شيعه هم  ةغال اند، از حد حضرت عيسي را ستايش و تمجيد كرده مسيحيان بيش •

يي كه آنان را با پيـامبران مسـاوي   تا جااند  بيش از حد اهل بيت را ستايش و تمجيد كرده
 اند. دانسته
، مسـيحيان  كنند مينزديكي  از دبر با آنان زنان،(حيض) رافضيان در ايام قاعدگي  •

 .كنند ميبا آنان نزديكي  نيز در ايام قاعدگي زنان،
ي رافضيان با مسيحيان اين اسـت كـه پوشـش بعضـي از     ها شباهت يكي ديگر از •

 باشد. مي آنان همانند پوشش مسيحيان

                                                                                                                              
روايت نموده اند و آن حديثي معلول است؛ زيرا او بر ابوصخر علي بن حميد بن زياد انكار كرده؛ 

 اش آمده است. چنانكه در تهذيب الكمال در ترجمه
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 ها شباهت رافضيان با مجوسي

از  يي دارنـد؛ هـا  شـباهت  همها  رافضيان نه تنها با يهوديان و مسيحيان بلكه با مجوسي
 جمله:  
گويند: خداونـد   ميقائل به دو خدا هستند: نور و ظلمت، رافضيان هم ها  مجوسي •

   ها. هاست و شيطان خالق بدي خالق نيكي

 .كنند ميشيعه هم همين كار را  ة، غالكنند مي مجوسيان با محارم خود ازدواج •

206Fمجوسيان تناسخيه •

207Fشيعه هم تناسخيه هستند ةغال اند،  1

2. 

208Fعزاداري در روز عاشوراء

3 

در  يكي ديگر از اعمال قبيح و زشت شيعيان اين اسـت كـه در روز وفـات حسـين    
نماينـد.   مياندوه و اظهار حزن و  كنند ميرا رها زينت و شادي برند؛  ميماتم و عزا به سر 

قبـر  ي  نقشـه . ددهن سر ميو گريه و زاري  كنند ميخوانان را جمع  خوانان و روضه و نوحه
و صفهاي متعددي، آن را ها  و در دسته كنند ميآراسته كشند و آن را تزئين و  ميحسين را 

هـا   ايـن  ميتمـا  .كنند ميگويند: يا حسين! و در اين راه خيلي اسراف  ميو  كنند ميطواف 

                                                 
 گويند كه معتقد به انتقال روح از بدني به بدن ديگر هستند. (المعجم الوسيط) تناسخيه به كساني مي -1

ي كافران معلومات بيشتري به دست  خواهد در موضوع مشابهت روافض با يهود و بقيه ميو هر كه  -2
)، 38 -22/ 1( :اثر شيخ اإلسالم ابن تيميه » منهاج السنة النبوية«آورد، الزم است به كتاب ارزشمند 

، و كتاب برادر فاضل ما شيخ 155ص» اإللحاد الخميني في أرض الحرمين«و هم چنين به كتاب: 
 مراجعه فرمايد.» اليهود والنصاري الضُّالل مشابهة الرافضةصدي الزلزال في «دالرقيب عالبي: عب

 ي اصلي وجود ندارد. عنوان اين باب از زيادات ما بوده و در نسخه -3
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ترك زينت بدين خاطر حرام است كه جزو سوگواريي است كه رسول  اند؛ بدعت و حرام
209Fآن را حرام كرده، آن گونه كه در احاديث صحيح آمده است اهللا 

1. 
خواني هم يكي از بزرگترين اعمال ناپسند عصر جاهليت است. بر كارهاي حرام  نوحه

آثـار  ، دهنـد  مـي ژه در ايام عاشورا انجام و اعمال ناپسندي كه شيعيان در ماه محرم و به وي
اينهـا بـدعت و ناپسـند و حـرام       ميشـود. و تمـا   ميوخيم و ناگوار بيش از حدي مترتب 

هم كسي كه بر انجـام آن   ،، هم كسي كه به آن راضي استآن ي هستد كه هم انجام دهنده
ف شـرع،  د و خـال ناجير شده، همگي در اين بدعت و عمل ناپس كند، و هم فرد كمك مي

بنابراين بر هر انسان مؤمني واجب اسـت كـه ايـن مبتـدعان را از ايـن بـدعت        اند. كيشر
منع كند. به راستي هر كس به خاطر رضاي خدا، در راه باطل كردن و از بين بردن  زشت،

 شود. ميآن تالش نمايد، اجر و پاداش زيادي نصيبش 
210Fنوشته :حراني ميه يابن تشيخ اإلسالم 

 –اوند من و تو را توفيق دهد! خد –بدان : «2
از طرف شد، همانا كرامت و تجليلي  حسين يب شهادتي كه در روز عاشورا نص

او  ي د بود كه وي را به سبب آن اكرام كرد و عنايت ويژه و باال بردن مرتبه و درجهنخداو
نزد پروردگارش و ملحق كردن او به درجات خاندان پاكش بود. همچنين شهادت حسين 

 ميهنگا ن خاطر بود تا اينكه ظلم و تجاوز دشمنانش از سر او كوتاه شود. پيامبر بدي
پيامبران، «: ندشود، فرمود ميترين بال شامل چه كساني  سؤال شد كه سخت ايشانكه از  

پس از آنان، صالحان و نيكان، و سپس كساني كه مثل آنان هستند. هر فردي به تناسب 
گيرد: اگر در دين و  ميشود و مورد آزمايش قرار  ميصيبت دين و ايمانش دچار بال و م

                                                 
 لحبيبه  از ام 1486و صحيح مسلم، حديث شماره:  5334در صحيح بخاري، حديث شماره:  -1

بر هيچ زني كه به خدا و روز آخرت «فرمود:  شنيدم كه بر منبر مي ر روايت شده كه گفت: از پيامب
اي سوگواري نمايد، مگر بر شوهرش كه چهار  ايمان داشته باشد روا نيست بيشتر از سه روز بر مرده

 ».ماه و ده روز است

 .308و  307و  302ص 25نگا: مجموع الفتاوي: ج -2
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گردد و اگر در دين و ايمانش، ضعيف  ميايمانش، قوي و استوار باشد، به باليش افزوده 
تا زماني پيوسته دچار انواع بالها و انسان مؤمن گردد. و  ميباشد، از باليش كاسته 

211Fاه و خطاي بر او نباشدگن، كه بر روي زمين راه رود و هيچ گردد ميمصائب 

. بنابراين »1
: گردد، مشغول گفتن مي حسين  مصائب وارده بروقتي انسان مؤمن يادآور عاشورا و 

وجل به وي امر كرده كه هنگام  شود؛ چيزي كه خداوند عزّ مي» ه راجعونيإنا الإنا هللا و«

﴿ ي: اجر و پاداش وعده داده شده در آيه مصيبت و بال بگويد تا          

            ﴾   »شود؛ درود و رحمت اهللا، شامل حال اين گروه مي

نچه كه خداوند به آبال و  ي نصيبش گردد و نتيجه )157: ةالبقر( »اند. و اينها، هدايت يافته

 ﴿ فرمايد: ميا كه ، ببيند؛ آنجرا صابران وعده داده           ﴾  

» كنند. و جز اين نيست كه بردباران، پاداش خويش را كامل و بدون حساب دريافت مي«
كه چنان بال و مصيبتي از طرف خداوند است و در نتيجه با  دهد مي يو گواه )10الزمر: (

 گردد. ميبال از وي ناپديد  اين احساس، تلخي و سنگيني

﴿ فرمايد: ميخداوند متعال              ﴾  » پس در انتظار حكم

به بعضي از افراد  )48الطور: » (پروردگارت صبر نما كه تو زير نظر و رعايت ما هستي.
در جلو  گفتند: هرگاه ما گردد؟ ميزيرك گفته شد: چه وقتي زدن و بريدن بر شما آسان 

آن موقع بال و مصيبت را راحتي و آسايش به  دوست داريم،چشمان كسي باشيم كه او را 
آوريم و ظلم و ستم را بخشش و عطا و رنج و سختي را نيكي و بخشش به  ميحساب 

 آوريم. ميشمار 
يش و بال و مصائبي كه برايش پ پس انسان عاقل در هنگام يادآوري شهادت حسين 

مصائب و باليـا    ميپروراند و تما ميورد و در دل خود آ ميمده، چنين چيزهايي را به ياد آ

                                                 
از  2681، و دارمي در سنن، حديث شماره: 2403ه: اين روايت را ترمذي در سنن، حديث شمار -1

 سعدبن ابي وقاص روايت نموده اند كه روايتي صحيح است.
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شـمارد و در برابـر آن همـه     مـي كوچك را د، آي ميپيش ش خود و سختيهاي دنيا كه براي
يابد. و در آن روز تا آنجـايي كـه    مينمايد و خاطرش تسلي  ميمصائب و بالها، شكيبائي 

به عبادت و انجـام اعمـال    زيرا پيامبر  ؛گردد ميبادت و اعمال صالح تواند مشغول ع مي
. و بدين صورت وقت خود را در آن روز ندتشويق و تأكيد نموده ا، صالح در روز عاشورا

كند به اميد اينكـه از محبـان و دوسـتداران اهـل      ميدر انواع طاعات و قربات الهي سپري 
زاري و اندوه مشغول  و خواني و شيون ز به نوحهو در آن رو به حساب آيد بيت پيامبر 

؛ چون چنين اعمـالي از  كنند ميي جاهل و نادان چنين كاري ها انسان شود آن طور كه مين
نيست و اگـر چنـين اعمـالي از اخـالق و روش آنـان       اخالق و روش اهل بيت پيامبر 

زاداري و شيون و ع بود، قطعاً همه ساله در سالگرد وفات پيامبرشان، حضرت محمد مي
او چيـز   ي كردند. بنابراين چنين اعمالي جز تـزئين شـيطان و فريـب و وسوسـه     ميزاري 

 ديگري نيست.
212Fگويد ميآن  ي ابن تيميه در دنبالهشيخ االسالم 

، گـروه ديگـري از   ه: در مقابل اين طايف1
راه  در روز عاشورا جشن و پايكوبي و شادي و خوشـحالي بـه  ، مخالفت با اينان مردم در

 و اهل بيت او هستند و يا از يا به خاطر اينكه از نواصب و دشمنان حسين ، اندازند مي
بـدعت مقابلـه    و و فساد با شـر و فسـاد   جاهل و ناداني هستند كه در برابر شرّ يها انسان

مانند رنگ كردن موي سر و پوشيدن  ؛كنند مي. از اين رو زينت و شادي را آشكار كنند مي
زه و سرمه كشيدن چشمان و پخش مواد خوراكي و پخـتن غـذاها كـه همگـي     لباسهاي تا

و  كننـد  مـي هـا رفتـار    خارج از عادت هستند و در اين روز همانند سـاير اعيـاد و جشـن   
 ميرسم و عادت است. در حالي كه سنت، تـرك تمـا   پندارند كه اين كار جزو سنت و مي

ي كه بتوان بدان اعتماد كرد و هيچ اثـر  معتبر هيچ دليل، زيرا در آن مورد ؛اين اعمال است
پـس ايـن   «گويـد:   مـي ... تا آنجا كه  صحيحي كه بتوان بدان رجوع كرد، وارد نشده است

اندازنـد و در   مـي جشـن و سـرور و شـادي راه    ، نادانان در روز عاشورا همانند ساير اعياد

                                                 
 .310و  309ص 25نگا: مجموع الفتاوي: ج -1
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ايفـه، خطاكارنـد و از   دو ط اندازند. هر ميمقابل، آن رافضيان اندوه و شيون و زاري به راه 
 »اند. سنت نبوي خارجند و مرتكب كار حرام و گناه شده

213Fنوشته استابن قيم حافظ 

سرمه كشيدن چشمان و روغن زدن  ي احاديثي كه درباره: «1
موي سر و استعمال بوي خوش در روز عاشورا وارد شده، همگـي سـاختگي و موضـوع    

و در مقابل آنان، عده ديگري هسـتند  اند  را وضع كردهها  آن ي دروغگوها انسان د كهنهست
برنـد.   مـي اندازند و در ماتم و عزا به سـر   ميكه در اين روز، شيون و زاري و اندوه به راه 

شـود كـه در روز    ميهر دو طايفه، مبتدع و از سنت خارجند. اما آنچه كه از رافضيان نقل 
را  حسـين   تـاب مصـرع  دانند تـا اينكـه ك   ميگوشت حيوانات مأكول را حرام ، عاشورا

كه نيازي بـه باطـل كـردن آن     استآميزي  ها و مطالب مسخره اين هم از ناداني، خوانند مي
سـخن ابـن قـيم بـا     » . خداي براي ما بس است و او بهتـرين وكيـل اسـت.   شود ديده نمي

 اختصار به پايان رسيد. ميك
و فضـايح و   اعمال قبيح و ناپسند ايـن رافضـيان بيشـتر از آن اسـت كـه ذكـر شـوند       

هايشان مشهورتر از آن است كه در اينجـا خـاطر نشـان شـوند. بـراي شـناخت و        رسوائي
 باطل و فاسدشان، همين مقدار كافي است. ي آگاهي از مذهب نارواج و عقيده

 

                                                 
 دار العاصمة.، طبع 89ي:  در كتاب: المنار المنيف، صفحه -1



 

 
 خاتمه

 (خداوند حسن خاتمه را به ما عطا فرمايد!)
رفـت و در راه   مسجدبه  علي نوف بكالي آمده كه روزي مطالب عاليه از كتاب: در 

كه همگي از يـاران گـوش بـه فرمـان      –اش  م و برادرزادهيثجندب بن نصير و ربيع بن خُ
وردند. حضرت علي و آن كساني كه با وي بودنـد بـه سـوي چنـد     آبه وي روي  –بودند 

و به طرف علي رفتنـد و بـه وي سـالم كردنـد.     ه آنان به سرعت به پا خواست ،نفري رفتند
 : اين افراد چه كساني هستند؟ گفتند: گروهي از شيعيان و پيروان تـو گفت سپس علي 

چه شده كه من  !جماعتاي  امير مؤمنان! گفت: آرزوي خير برايشان دارم. آنگاه گفت:اي 
بيـنم؟ آن قـوم حيـا كردنـد و چيـزي       مـي ما و دوستداران ما را در شـما ن  ي عالمت شيعه

 گفتند: عالمت شيعه و پيروان شـما چيسـت  نگفتند. جندب و ربيع به وي روي آوردند و 
مجتهـدي بـود برخاسـت و     فردامير مؤمنان؟! حضرت علي ساكت شد. آنگاه همام كه اي 

گفت: به خاطر كسي كه شما اهل بيت را اكـرام كـرده و لطـف و عنايـت خـاص شـامل       
بـه   پرسم چرا ويژگي شيعيان و پيروانتان را ميحالتان كرده و شما را دوشت داشته از شما 

ها را به شما خـواهم گفـت. دسـتش را     گفت: همه آن ويژگي ما نگفتي؟ حضرت علي 
كنندگان بـه   همام گذاشت و گفت: شيعه و پيروان ما، عارفان به خداوند و عمل ي بر شانه

هاينـد و سـخن راسـت بـر زبـان       اوامر و دستورات خداوند هستند. اهل فضـايل و نيكـي  
. وروش و خلـق و  ميانـه روي اسـت   ،و لباسشـان  ،وقـوت و نيـر   ،آورند. خوراكشـان  مي

تواضع و فروتني براي خداوند با اطاعت كردن از اوامر اوسـت. آنـان خاضـعانه    ، خويشان
هايشان  دارند و گوش مياز محرمات الهي باز را نمايند و چشمانشان  ميخداي را پرستش 

ـ  اند. را بر علم و آگاهي از دينشان وقف نموده ال و شـدايد هماننـد زمـان    آنان در هنگام ب
خوشي و آسايش هستند به خاطر اينكه راضي بـه قـدر و قضـاي خداونـد هسـتند. اگـر       
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بود، به خاطر اشتياق بـه ديـدار    ميهاي معين مرگ كه خداوند برايشان مقرر نموده، ن زمان
خداوند و ديدن پاداش اعمالشان و به خاطر ترس از عذاب دردناك، روحشان در بدنشان 

دانند و  مييافت. خالق را در درون خود بزرگ  ميچشم به هم زدن هم استقرار ن حتي يك
هسـتند كـه   اي  دانند. آنان و بهشت به گونه ميغير خالق را در برابر چشمان خود، كوچك 

اي  و آنان و جهـنم بـه گونـه   اند  ن تكيه زدههاي مزي بيند، گويي بر تخت ميهر كس آن را 
در ايـن   مـي بيند. چنـد روز ك  ميعذاب  آنان را درگرد گويي ن ميهستند كه هر كس بدان 

امـا در عـوض    كننـد  مـي ها و ناماليمات زندگي صبر و شكيبايي پيشه  دنيا در برابر سختي
آيـد. دنيـا آنـان را     مـي هـا   هـا و ناخوشـي   دنبال آن سـختي ه اي ب آسايش و راحتي طوالني

دنيـا را نااميـد كردنـد.    هـا   آن بود وليخواست ولي آنان دنيا را نخواستند. دنيا در طلبشان 
شـب قـرآن را بـه تـأني     هـاي   و در قسـمت انـد   شب هنگام گامهايشان به صـف ايسـتاده  

دهنـد و بـاري از درمـان قـرآن،      مـي پند و انـدرز   يقرآن مثالهايبا را خوانند. خودشان  مي
زانوهـا و   ها و كـف دسـتان و   و بار ديگر پيشاني كنند ميدردهاي خود را معالجه و مداوا 

شـود و   مـي گسترانند در حالي كـه اشـك از رخسارشـان سـرازير      مياطراف پاهايشان را 
برند. ايـن گـذران    ميو به خداوند پناه  كنند ميخداوند جبار و بزرگ را تمجيد و ستايش 

پنداري كـه آنـان    مي .ي بردبار، عالم، خوب و پرهيزگارندها انسان شبشان بود. اما در روز،
در حالي كه چنـين نيسـتند بلكـه از عظمـت     اند  و اختالل حواس پيدا كرده مريض هستند

پروردگارشان و شدت قدرت و فرمانروايي اوست كه قلبشان اين چنـين بـراي او سـبك    
   است. شان از او گيج و سرگشته شده ي گرديده و عقل و انديشه

شتابند  ميد متعال با اعمال پاك و شايسته به سوي خداون، ترسند ميهرگاه از اين امور 
دانند. آنـان   ميزياد ن، دهند ميو به اعمال كم راضي نيستند و اعمال صالح زيادي كه انجام 

نمايند و دلشان براي خودشـان   ميدر هنگام انجام دادن اعمال نيك مدام خودشان را متهم 
حرص ي، ايمان قوي، دين و اعتقاد قوي و راسخ، دور انديش سوزد. در هر يك از آنان مي

، جـويي  زيركـي در صـرفه  ، باري آگاهانـه دبر ،سب علم، فهم و درك بااليي در فقهبراي ك
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نيازي، خودآرايي هنگام نيازمندي، صـبر و شـكيبايي در هنگـام     صرفه جويي در حالت بي
رفـت و آمـد بـه     انـد،  در عبادت، دلسوزي براي تالشي كه كرده خضوع و خشوع، سختي

حالل  اي ي كه آنان به دنبال روزيبين ميبيني.  ميو كار، خاطر حق، رفق و مدارا در كسب 

و شـهوت خـود را كنتـرل     كننـد  مـي و آهسته حركـت    ميرامسير دين، به آ روند و در مي

باشـد، آنـان را مغـرور و سـرگردان      . هر چيزي كه برايشان مجهـول و نامشـخص  كنند مي

ان را در اعمالشـان كُنـد   . خودشـ كننـد  ميشمارش ن، دهند ميكند. هر عملي كه انجام  مين

 كننـد  صـبح مـي  دهند. در حالي  ميدانند در حالي كه بهترين و نيكوترين عمل را انجام  مي
و غمشـان شـك در    مكه هـ كنند  شب ميكه مشغول ذكر و ياد خدا هستند و در حالي كه 

ز خواننـد و ا  مـي شب، نمـاز تهجـد را   هاي  در نيمه اند. اعمالي است كه در روز انجام داده
آيند. در آنچه كه باقي مانده  ميشادي به خاطر فضل و رحمتي كه نصيبشان شده، به صبح 

دهند و به آنچه كه از بين رفتـه هـيچ    ميو هنوز از بين نرفته، مهرباني و دلسوزي به خرج 
. علم را با عمل و حلم و بردباري را با علـم همـراه   دهند ميگونه اهميت و رغبتي نشان ن

ظر لقاي پروردگار تو از كسالت و تنبلي به دورند. مناند  تحرك ط و پريه نش. هميشكنند مي
 اند. خويش هستند. قلبشان خاشع و نفسشان قانع است. مدام در ياد پروردگار خويش

 آنـان در خورنـد و همسايگانشـان از    مـي دارند. خشم خود را فـرو   ميدينشان را نگاه  
ست. از تكبر و غرور به دورند و زياد ذكر خـداي  امانند. كارشان، آسان و صبرشان، زياد ا

دهند و به خاطر شرم و حيا  ميآورند. هيچ كار خيري را از روي ريا انجام ن ميرا به جاي 
. اينان، شيعيان و دوستان ما هستند. و آنان از ما و همراه ما كنند ميا ترك نراز ديگران، آن 

هـوش بـر   يسر داد و باي  ته باشيد. همام نالههستند. آگاه باشيد به آنان شوق و اشتياق داش
او را  علـي   اسـت. اميرالمـؤمنين   زمين افتاد. وي را تكان دادند و ديدند كه جان باخته

214Fنماز جنازه خواندبا همراهان خود بر وي غسل داد و 

1.  
                                                 

يق سدير از محمدبن علي از طر 306ص 62اين اثر را ابن عساكر به طور مختصر در تاريخ دمشق ج -1
روايت نموده. و سدير فرزند حكيم است كه ذهبي سوانحش را در  از پدرش از اجدادش از علي 
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اهل بيت نبوي است كه  ي : اين صفات و خصال شيعهدمؤلف كتاب مذكور گوي
. و اين تنها صفات و ويژگي ترا اين گونه توصيف نموده اس آنان علي  امامشان،

برگزيده است نه كساني كه مشغول تعصب و چيزهاي مسخره هستند؛ زيرا تنها  مؤمنانِ
شود. عالمت محبت هم، اطاعت و  ميبا اين صفات است كه عالمت محبت آشكار 

متأدب شدن به  پيروي از محبوب و به دست آوردن رضايت و آنچه كه او دوست دارد و
 تمع حبيجي ال«گويد:  مي باشد. به همين خاطر است كه علي  ميآداب و اخالق او، 

215Fعمروبغض أيب بکر و

دوست داشتن من و دشمني با ابوبكر و عمر با هم جمع  حب و« »١
به دست آمده كه محبت مستوجب متخلق شدن به  ،زيرا با تحقيق و پژوهش ؛»شوند مين

يت كردن از راه و روش او و دوست داشتن كسي كه محبوب اخالق محبوب و تبع
ابوبكر و عمر و  ي، حب و دوستباشد. از جمله روش و اخالق علي  ميدوستش دارد، 

216Fباشد مي – عنهم رضي اهللا –عثمان 

نصيب ما و شما را نان آبه و دوستي . خداوند محبت 2

                                                                                                                              
الميزان نوشته و گفته: او صالح الحديث است، و يحيي گفته: ثقه است، و جوزجاني گفته: زشت 

يلي گفته: او از كساني مذهب بوده، و نسائي گفته: ثقه نيست، و دارقطني گفته: متروك است، و عق
كرد، امام بخاري فرموده: از ابوجعفر شنيده اما در او جهالت است، پس اين  بود كه در رفض غلو مي

به تحقيق  451و  450ص 3ج المحرقة داستان ثابت نيست، و هيثمي آن را در كتاب الصواعق

 عبدالرحمن تركي آورده است.

آورده، و هندي نيز در كنز العمال، حديث  1812يت شماره: ، رواالشريعة اين اثر را آجري در كتاب -1

) گفته: طبراني آن را در 56ص 9ذكر كرده است، و هيثمي در مجمع الزوائد (ج 36141شماره: 
 باشد. المعجم األوسط روايت كرده و در سند آن فضل بن مختار است كه ضعيف مي

كرده، از جمله: امام بخاري در  عمر و عثمان از ابوبكر و  به دليل ثنا و مدح فراواني كه علي  -2
روايت كرده: محمدبن كثير براي ما حديث گفت، گفت: سفيان  3671صحيح خود، حديث شماره: 

براي ما خبر داد، گفت: جامع بن راشد براي ما حديث گفت، گفت: ابويعلي براي ما حديث گفت، 
از همه برتر است؟ گفت:  از رسول اهللا از محمدبن حنفيه، گفت: براي پدرم گفتم: چه كسي بعد 

ابوبكر، گفتم: بعد از او؟ گفت: عمر. و ترسيدم كه بگويد بعد از او عثمان از همه بهتر است، پس 
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اهل بيت و اصحابش گرداند.  و رستگاران به همراه رسول اهللا  ي و ما را از زمره نموده
217Fآمين

1.  

                                                                                                                              
گفتم: و بعد از او تو از همه بهتري؟ گفت: من جز فردي از مسلمانها نيستم (يك مسلمان عادي 

روايت كرده: محمدبن بشر براي ما  332051: شيبه در مصنف، روايت شماره باشم). و ابن ابي مي
حديث گفت، گفت: مسعر براي ما حديث گفت، گفت: ابوعون برايم حديث گفت، از محمدبن 

نام برده شد، حسن بن علي گفت: اكنون اميرالمؤمنين  حاطب كه گفت: در مجلسي از عثمان 
ي كساني بود  گفت: عثمان از زمره كند، گفت: علي آمد و ي او صحبت مي آيد و براي شما درباره مي

﴿كه:                      ﴾ 

شه سپس تقوا پي ،ندآوردند و ايمان ردسپس تقوا پيشه كايمان آوردند و كارهاي نيك انجام دادند، «
 ) و اين روايتي صحيح است93(المائده: » . و اهللا نيكوكاران را دوست دارد.ندودند و نيكى نمردك

كرديم،  ي چاپ مي و بعد از اينكه تحقيق رساله را به پايان رساندم، و هنگامي كه آنرا آمادهتنبيه:  -1

نوا اهللا والرسول دراسة ال تخو«ي به عنوان:  دوست گرامي آقاي حمودبن محمد روني حفظه اهللا رساله

اي  ي رافضي نوشته »نقدية آلراء الشيخ محمدبن عبدالوهاب في كتابه رسالة في الرد علي الرافضة

هاي  شده صباح علي البياتي را به دسترسم گذاشت، آن رساله را ورق زدم؛ بناگاه خيانت هالك
شد، هم  از شرم و حيا ذوب ميفراواني در آن مشاهده كردم كه به اهللا و رسول شده بود كه انسان 

ي آن گمان كرده بود كه  طعن وارد شده بود و نويسنده چنين در آن رساله به اصحاب رسول اهللا 
ي صديق طعن وارد  المؤمنين عائشه تر از همه اينكه به ام اصحاب كرام همه عدول نيستند، و زشت

ي پيامبر نيست، به زعم  هشت زوجهآن كتاب آمده كه او در ب 174ي:  كرده بود، چنانكه در صفحه
المؤمنين وارد كرده  هاي كه بر ام باشد. و از جمله طعن اينكه احاديث وارده در اين باره موضوعي مي

اينست كه در حديث افك تشكيك وارد كرده، در حالي كه تمام علماي امت اجماع نموده اند هر كه 
گمان كافر است. و از جمله  اش آمده متهم كند بي ي صديقه را بعد از نزول آياتي كه در پاكي عائشه

اموري كه در آن رساله ديدم اينست كه او از نزديكي با زن در دبرش به شدت دفاع كرده، و تالش 
هاي ضعيف و موضوعي كه در كتب اهل سنت آمده استدالل جويد، و يا اينكه به  كرده به روايت

است. بلي، اين است حال روافض كه چون بخواهند متشابه چنگ زده و محكم را به كلي رها كرده 
كنند، و كتابهاي  بر اهل سنت ترديد نمايند به روايات دروغين، يا ضعيف و يا موضوعي استدالل مي
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روافض با كتب يهود و نصارا مشابهت تام دارد، كتب آنان اسنادي ندارد، و اگر سند نيز بياورند پس 

كنند، و دنبال متشابه  و يا سخن را از جايش تحريف ميآورند،  از كذابين و وضاعين سند مي

﴿گردند، چنانكه خداوند متعال فرموده است:  مي               

        ﴾   » وجود دارد، براي فتنه )يل به باطلو م(كساني كه در دلهايشان كجي-

)، پس روافض از 7(آل عمران: » آيندانگيزي و تأويل (نادرست) آيات، در پي آيات متشابه بر مي
كنند. اين روافض اند كه از نزديكي با زن در دبر دفاع نموده و براي اثبات  ها و خبائث دفاع مي بدي

كنند، در حالي كه تمام امت به جز روافض بر  مي فرسائي متعه (صيغه) كه در حقيقت زنا است قلم
تحريم آن اتفاق دارند، اختالف آنان هيچ ارزشي ندارد. و چون كه روافض خود در اين باليا و 

تر از همه اين كه روافض از شرك و  كنند، بلكه بدتر و شنيع ها افتاده اند، لذا از آن دفاع مي مصيبت
خوانند. در اين  كنند و ديگران را نيز به سوي آن فرا مي دفاع مي پرستي و قبرپرستي نيز به شدت مرده

كشف اإلرتياب في أتباع «مورد مراجعه شود به كتاب رافضيِ گنهكار محسن امين عاملي به نام: 
ي آن كتاب اينكه رافضي مذكور در آن از افكار عبداهللا بن سبأ  و خالصه». محمدبن عبدالوهاب

 رافضي است دفاع نموده.يهودي كه بنيانگذار مذهب 
و به نظر بنده اين كتاب شيخ محمدبن عبدالوهاب و تعليقات ما بر آن ردي كافي بر كتب روافض   

باشد، و هر كه را نصيحتي اندك نفع نرساند، نصائح بسيار نيز جز شر بر او اثري نخواهد داشت،  مي
 شويم. هاي آن گمراهان اهميت چنداني قائل نمي پس به نوشته

 ها براي اهللا پروردگار جهانيان است. كنم، و تمام ستايش به اين قدر اكتفا ميو 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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