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 مقدمه

احلمدهللا وحده والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه وسلم  

 تسليامً كثرياً.
 :اما بعد

رًا آنھم در سطح یت روز افزون روافض در دعوت به مذھب شان اخیفعال
اسالم دارد و غفلت  یاین بر دنید یب ۀن فرقیه اک یو خطر ،جھان اسالم

ن فرقه نھفته و یا  ۀدیه در عقک کین خطر و شریاز مسلمانان از ا یاریبس
 یھم و غلو و افراطیآنان از قرآن و صحابه رضوان الله عل ییجو بیع طعن و

ن یا ،جاد نمودین رساله ایف ایتأل یبرا یا زهیانگ در من ،ائمه دارند ۀدربار هک
د یمختصر به عقا یا گونه نم و بهکار اقدام کن یه به اکم گرفتم یه تصمکبود 

خ عالمه عبدالله بن ین امر از روش استادم شین فرقه بپردازم و در ایمبھم ا

 »التعليقات عىل متن ملعة اإلعتقاد« تابشکن حفظه الله در یعبدالرحمن الجبر
 معروف و مشھور روافض استدالل یھا تابکار از کن یو در ا ،مینما یرویپ
گذشته و معاصر اھل سنت در رد  یه علماک ییھا تابکن ینم و ھمچنک یم

سب  ،دروغ ،غلو ،که بر اساس شرکد منحرف شان یان فساد عقایروافض و ب
مختصر  ۀن رسالیدر ا اند. نوشته ،استوار است ییجو بیع طعن و ،و شتم

  ،اورمیل بیمعتبرشان دل یھا تابکان از کاإلم یه حتکتالشم بر آن بوده 
عه از سخن یش یا« : مان الجبھان فرمودیم بن سلیخ ابراھیه شکھمانگونه 
 ».آورم یم ت حجتیخودت برا



 نگاهی به عقاید شیعه  ٢

صاحبان  ین رساله را برایه اکخواھم  یم ان از خداوند جل و عالیدر پا

َ�َن  ِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن إِنَّ ﴿: دیفرما یم هکھمانگونه  ،رت نافع بگرداندیبص
ۡمَع َوُهَو َشِهيٞد َ�ُۥ قَۡلٌب  لَۡ� ٱلسَّ

َ
ۡو �

َ
 .]۳۷: [ق ﴾٣٧أ

 یارکن رساله با من ھمیل گرفتن اکه در شک یسانک یو از تمام
ار به آنان کن یه در مقابل اکخواھم  یم نم و از خداوندک یم رکتشاند  نموده

 واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ،ر بدھدیخ یجزا
 عبدالله بن محمد



 

 

 عهیش شیدایپ

تظاھر » عبدالله بن سبأ«بنام  یھودی یمرده کش آمد یپ یعه ھنگامیش
 یغلو نمود و مدع سیحضرت عل ۀدربار رد وکت یبه اسالم و محبت اھل ب

و پس از  ،ده استیش برگزیخو ینیرا به جانش یو صه رسول اللهکشد 
و مراجع  ھا تابک ،) رساندیی(خدا تیبه درجة الوھرا  سیحضرت عل یمدت

وخ یه از شک یشکو  ینوبخت ،ین مطلب اعتراف دارند. قمیامًال به اک یعیش
خود به وجود عبدالله بن سبأ اعتراف  )١(یھا تابکدر اند  عهیبزرگ ش

امامت و رجعت  ی ه مقولهکدانند  یم یسکن یاو را نخست یو ھمگاند  ردهک
 شگر اصحابیو د ،عثمان ،عمر ،رکرده و به لعن ابوبکرا مطرح  سیعل

 از اعتراف!؟. تر یقو یلیو چه دل ،پرداخته است
 هک یسکھمان  ،روان عبدالله بن سبأ ھستندیه پیسبئ«: دیگو یم یبغداد

 زین». ردک یامبر و سپس خدا معرفیو ابتدا او را پ ،نمود غلو سیعل دربارۀ
ره یاألصل و از اھل ح یھودی یابن السوداء (عبدالله بن سبأ) فرد«: دیگو یم

 یرشیاست و پذیوفه رکه نزد اھل کنیا یرد و براکه به اسالم تظاھر کبود 
 ییوص یامبریه ھر پکه در تورات خوانده است کبه آنان گفت  ،داشته باشد

 ».است یعل صحضرت محمد یدارد و وص

                                           
، و برای ١٩-٢٠ص »فرق الشيعة« ی، نوبخت١٠-٢١ص املقاالت والفرق« ینگا: قم -١

تاب کبه   د وی آورده،یدرباره عبدالله بن سبأ و عقا یشکه کات متعددی یمطالعه روا
مراجعه  ١٠٨تا  ١٠٦ ۀاز صفح ١٧٤إلی  ١٧٠ت شماره یروا» شیکرجال «وی 
 د.ییبفرما
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ه قائل به کاست  یسکن یاو نخست: هکرده درباره ابن سبأ آو یشھرستان
 نیه اولیه سبئکد یافزا یم و ،بوده است سیبر امامت عل یمبن یوجود نص

و پس از  ،معتقد شدند» رجعت«و » بتیغ«  ،»توقف«ه به کھستند  یا فرقه
اعتقاد امامت   ،ه دارندک یمتعدد یھا عه با آن ھمه اختالف و فرقهیش یمدت

ده ین عقیا  ،به ارث بردندھا  ییت را از سبایوصو خالفت و وجود نص و 
ھا  ده اتشان بهیو نظر ،عهیو به مرور زمان فرق ش ،ر ابن سبأ استکف ۀدیزائ

 ل شد. یه تبدیفرقه و نظر
اعتقاد به   ،بت و فراتر از آنیغ ،رجعت  ،تیعه بدعت وصیش اینگونهو 

 رواج داد. ،یھودیاز عبدالله بن سبأ  یرویرا به پ )١(ت ائمهیالوھ

                                           
 ).٢٣-١/٢٢( الاللكائي، أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة -١



 

 

 ند؟یگو یم عه را روافضیچرا ش

ر کث ذیان چھار حدیتابش (البحار) ھمراه با بکن نام را در یا یمجلس
 .)١(رده استک

د یه آنان نزد زکند یگو یم ن سبب روافضیه آنان را به اکز گفته شده یو ن
ن تا کر و عمر اعالم برائت کابوب از: گفتند ین رفتند و به ویبن حس یبن عل
اران جدم ھستند و یر و عمر از کابوب: او در جواب گفت ،مینک یرویاز تو پ

 کپس ما تو را تر« ،إذاً نرفضك: گفتند ،دارم یم را دوستھا  آن من
عت یب ید بن علیه با زکرا  یسانکو » روافض«ن جھت آنان را یبه ا» مینک یم
 .)٢(دندینام» هیدیز« ،ردندک

ر و ک) خالفت ابوبکه آنان را به خاطر رفض (ترکز گفته شده یو ن
 ند.یگو یم رافضه ،)٤(نید کگر به خاطر ترید یتیو به روا )٣(بعمر

                                           
 ی از مراجع متأخر آنان است).یکتاب کن ی(ا ٩٧-٩٦-٦٨نگا: مجلسی، البحار ص  -١
 .١٠٨ص  التعليقات عىل متن ملعة اإلعتقادن، یعبدالله الجبر -٢

 ).١/٨٩( مقاالت اإلسالمينيد، پاورقی ین عبدالحمیی الدیمح -٣

 ).١/٨٩( مقاالت اإلسالميني -٤





 

 

 عهیش یها فرقه

شتر یار بیبس ییھا عه فرقهیان شیدر م«: هکآمده  تاب دائرة المعارفکدر 
 .)١(»د آمده استیمشھور پد ۀاز ھفتاد و سه فرق

 ،ث آمدهیه در حدک یا فرقه ھفتاد و سه یتمام: دیگو یم )٢(ردامادیم
 است.» هیامام« ۀتنھا فرقھا  آن انیعه ھستند و گروه رستگار از میش

 .)٣(رسد یم فرقه ۳۰۰عه به یش یھا فرقه: دیگو یم یزیمقر
 ،هیدیز ،هیسانکی ،شوند یم میگروه تقس ۵روافض به : دیگو یم یشھرستان

 .)٤(هیلیاسماع ،هیغال ،هیامام
 ،چھار صنف ھستند سیرافضه پس از زمان حضرت عل: دیگو یم یبغداد

گر ید ،هیجارود یه به استثناکد دانست ی. با)٥(ه و غالةیسانکی ،هیامام ،هیدیز
 ند.یآ یبه شمار نم ه از روافضیدیفرق ز

                                           
 ).٤/٦٧( دائرة املعارف -١
 عه است.یمحمد اسد از بزرگان ش محمد باقر بن -٢
 ).٢/٣٥١، الخطط (یزیمقر -٣
 .١٤ص  امللل والنحل، یشھرستان -٤

رق، یبغداد -٥ رق بني الفِ  .٤١ص  الفَ





 

 

 بداء  ۀدیعه و عقیش

 دیجد یا هینظر شیدایپ یا به معنایظھور پس از خفا و  یبداء به معنا
وجود داشته باشد و  یه قبًال جھلکن است یا ین ھر دو معنیا ۀالزم ،دیآ یم

اما روافض  ،خداوند محال است ین امر براید و اید آیپد یپس از آن معرفت
 دھند. یم بداء را به خداوند نسبت

: فرمود مین یه چنکدم یاز رضا شن«: دیگو یم بن صلت انیر یتیدر روا
 یم شراب و اثبات بداء برایتحر ینفرستاده مگر برا یامبریچ پیخداوند ھ

 یخداوند به عبادت«: شان فرمودیه اکت شده یو از ابوعبدالله روا ،)١(»خداوند
 . )٢(»ده نشده استیبھتر از بداء پرست
 و مبرا است. کپا یزین چیخداوند از چن

 ،دھند یم را به خداوند نسبت ین چگونه جھل و نادانیبرادر مسلمان! بب

�ِض ﴿: دیفرما یم ه خداوندک یدر صورت
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 ۚ ُ  .]٦٥: [النمل ﴾ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
 ».داند ینم بیغ ،جز الله یسکنند یه در آسمان و زمکبگو آنان «

ه امامان کده معتقدند ین عقینار اکه روافض در کن جاست یتعجب ا یجا
 ست.یده نیپوشھا  آن بر یزیچ چیدانند و ھ یم علوم را ۀھم

 آورده است؟ صه حضرت محمدکاست  یزیده ھمان چین عقیا ایآ

                                           
 .٤٠ص یافک، اصول ینیلک -١
 .١/٣٣١ كتاب التوحيدمرجع سابق،  -٢





 

 

 صفات خدا دربارۀ عهیش ۀدیعق

خ اإلسالم ابن یش ،ه قائل به تجسم شدندکھستند  یگروھن یاّولھا  عهیش
  ،ردندکده را اعالم ین عقیه اکعه یاز ش ین افرادینخست: دیگو یم هیمیت

ونس بن ی  ،یقیھشام بن سالم جوال ،)١(مکھشام ابن الح: عبارتند از
 .)٢(و ابوجعفر احول یعبدالرحمن قم

ه و معطله یه به جھمکھستند  یعه اثناعشرین افراد از بزرگان شیا ۀھم
ه بر ک یسلب یخداوند را با صفات ،ات آنانیاز روا یا مجموعه و ،وستندیپ

ش از ھفتاد یه بیابن بابو ،رده استکاد ی اند، صفات ثابت خداوند افزوده
 ،انکم ،توان خداوند را به وصف زمان ینم: دیگو یم هکرده کر کت ذیروا
 ،ف نمود و خداوند حسیاجسام توصگر صفات یت و انتقال و دکحر ،تیفکی

 .)٣(»ستیو صورت ن یجسمان
نار آن صفات خداوند را کو در اند  دهیغلط را برگز یۀن رویعه ایبزرگان ش

  اند. ردهکار کو ان یث آمده نفیه در قرآن و حدک
ل به خلق قرآن ینند و قاک یم ارکن نزول الله جل شأنه را انیو ھمچن
تاب بحاراألنوار آمده کدر   ،نندک یم یآخرت را نفت خداوند در یھستند و رؤ

 دهیامت دیا خداوند در روز قیه آکده شد یه از ابوعبدالله جعفر صادق پرسک
 شود؟ یم

                                           
 .١/٢٠ منهاج السنةابن تیمیه،  -١

 .٩٧ص  اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني -٢
 .٥٧ابن بابویه، التوحید ص  -٣



 نگاهی به عقاید شیعه  ١٢

 ھا چشم ،باالتر است یلین خیسبحان الله خداوند از ا: در جواب گفت یو
 خداوند(خود) خالق ،داشته باشد یتیفکیه رنگ و کنند یب یم را یزیتنھا چ

 ت است.یفکیو  ھا رنگ
ت را به یاز صفات مانند رؤ یبرخ یسکاگر : ندیگو ی، منیه فراتر از اکبل

خشان جعفر یا شن مطلب ریا ،شود یم مرتد شمرده ،خداوند نسبت دھد
ت یه رؤک یدر صورت ،) آورده است۴۱۷صء الغطاشف کتاب (کدر  ینجف

تاب و سنت کحق است و از  ،یت خاصیفکیخداوند در آخرت بدون احاطه و 

ةٌ ﴿: دیفرما یم خداوند ،ده استیبه اثبات رس ٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ إَِ�ٰ َرّ�َِها  ٢٢ وُُجوه
 یدر آن روز شادابند و به سوھا  از چھره یبرخ. «]٢٣ -٢٢: [القیامة ﴾٢٣نَاِظَرةٞ 

 ».پروردگار خود نظر(نگاه)خواھند نمود
: دیگو یم یر بن عبدالله البجلیجره کو مسلم آمده  یح بخاریو در صح

شان به ماه ی(شب چھاردھم ماه بود) ا ،مینشسته بود صامبریھمراه با پ
ن ماه یارا مانند اکشما پروردگارتان را آش: ردند و سپس فرمودندکنگاه 
 .)١(د شدیل نخواھکدن او دچار مشید و در دید دیخواھ

نجا یدر اھا  آن ۀر ھمکوجود دارد و ذ یادیث زیات و احادین باره آیدر ا
 .)٢(ستین نکمم

                                           
 ).٦٣٣ث شماره (ی) و مسلم حد٥٤٤ث شماره (یبخاری حد -١
مراجعه  یائکتاب امام اللکو  ینوشته دارقطن الرؤیةکتاب شتر به یبرای اطالع ب -٢

 د.ینک



 

 

 قرآن دربارۀ عهیش ۀدیعق

ه ک ین قرآنیه اکمعتقدند  ،عه معروف ھستندیه امروزه بنام شکروافض 
 ،نازل شده است صه بر حضرت محمدکست ین یآن قرآن ،در دست ماست

صورت  یشیو ب یمکل و یتبدر و ییف شده و در آن تغین قرآن تحریه اکبل
ن یا ،ف قرآن ھستندیل به تحریعه قاین شیو جمھور محدث ،گرفته است

(فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب تاب کدر  یطبرس یمطلب را نور

 .)١(رده استکان یب األرباب)

(إنه مل جيمع القرآن كلّه و در باب  یافکدر اصول  ینیلکعقوب یمحمد بن 

 هکدم یاز ابوجعفر شن: دیگو یم یه وکرده کت یاز جابر روا إال األئمة)
 ،ه نازل شدهکامًال و ھمانگونه که قرآن را کند کس ادعا کھر «: گفت یم

ه نازل شده کس قرآن را آنگونه کچ یھ ،دیگو یم دروغ ،رده استکجمع 
 ».طالب و امامان بعد از او یبن أب یرده است مگر علکجمع و حفظ ن

: هکاند  آورده یر صافیر (اإلحتجاج) و مال حسن در تفسد یاحمد طبرس
ن یمھاجر یھا ییرسوا قرآن را نزد ما آورده و یعل: د بن ثابت گفتیعمر به ز

 یآور جمع ه قرآن راکم یا م گرفتهیو ما تصم ،ر شده بودکو انصار در آن ذ
د بن ثابت یز ،مینکن و انصار را حذف یمھاجر یھا ییرسوا م وینک
قرآن را  یآور جمع ارکاگر من : رفت و سپس گفتیرا پذ شنھادشیپ

ه خود کرا  یقرآن ینم و پس از آن علکد تمام یخواھ یم ه شماکھمانگونه 
پس چاره : عمر گفت ،شود یم ند زحمات شما بر بادکجمع نموده ظاھر 

                                           
 .٣٢ص  فصل اخلطاب، یطبرس ینور ین بن محمد تقیحس -١



 نگاهی به عقاید شیعه  ١٤

جز  یا چاره: عمر گفت ،دیدان یم شما چاره را بھتر: د جواب دادیست؟ زیچ
توسط  یقتل عل یو برا ،میندار  ،میم و از او راحت شویشکرا ب یه علکنیا

ه ک یاما او موفق به انجامش نشد. ھنگام ،ختندیر یا برنامه دیخالد بن ول
خواست تا  یند از علکف یه قرآن را تحرکنید به قصد ایعمر به خالفت رس

ھمان  ،ابوالحسن یا: گفت یاو به عل ،اوردینموده ب یآور جمع هکرا  یقرآن
در جواب  یعل ،مینکاور تا ھمه بر آن اتفاق یب یر آوردکه نزد ابوبکرا  یقرآن

ه کر آوردم کن خاطر نزد ابوبیمن آن قرآن را به ا ،ان نداردکام ،ھرگز: گفت

إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلَِ� ﴿: هکد ییامت شما نگوینم و روز قکاتمام حجت 
 ».مین غافل بودیما از ا. «]١٧٢: [األعراف ﴾١٧٢

ۚ ﴿: دییه بگوکنیا ایو  » یاوردیآن را نزد ما ن« .]١٢٩: [األعراف ﴾َما ِجۡئتََنا
عمر   ،توانند دست بزنند یم (از اوالد من) انیان و وصکن قرآن را تنھا پایا

ھر  ،یآر: گفت یوجود دارد؟ عل یردنش وقت مشخصکظاھر  یا برایآ: گفت
ند و مردم را بر آن ک یم قرآن را ظاھر ،ندکاز اوالد من ظھور  یگاه مھد

 .)١(گرداند یم عامل
اعالم  یطبرس یتاب نورکبه تظاھر از  ،هیتق یھر چند به مقتضاھا  عهیش

تب معتبر آنان کعه و از یش یت از علمایتاب صدھا رواکاما  ،نندکبرائت 
مان دارند یجازم و ا ۀدیف قرآن عقیبه تحرھا  عهیه شکند ک یم ه ثابتکآورده 

 د.یبگو یده شان سخنین عقیا دربارۀ یسکه کاما دوست ندارند 
معلوم و مشخص است و  یکی ،ه دو قرآن وجود داردکن مسأله یماند ا یم
و   ،ت داردیوال ۀبنام سور ای هه سورکاست  یو مخف یخصوص یگر قرآنیآن د

                                           
 .٧ص  وفصل اخلطاب ٢٢٥ص طربسی اإلحتجاج -١



 ١٥   عقیدۀ شیعه دربارۀ قرآن

أمل «  ۀاز سور )١(»وجعلنا عليّاً صهرك« یۀه آکمعتقدند ھا  عهیه شکنیجالب ا

ه کدانند  یم ه خودک یدر صورت ،حذف شده!؟ واقعًا شرم آور است »نرشح

 نبوده است. صامبریه داماد پکدر م یاست و عل کیم »أمل نرشح« ۀسور

                                           
 ».میعلی را داماد تو قرار دادو « -١





 

 

 صامبریاصحاب پ دربارۀ عهیش ۀدیعق

 ر صحابهیفکعه بر سب و شتم (دشنام دادن) و تیش ۀدیعق یمبنا
ھمه «: هکرده کت یه السالم روایاز جعفر عل یافکدر فروع  ینیلک ،است

ستند؟ کیھا  آن: گفتم ،ن برگشتند مگر سه نفریاز د صامبریمردم پس از پ
 .)١(»یو سلمان فارس یمقداد بن األسود و ابوذر غفار: گفت

: گفت یبه و بنیبن الحس یاز بردگان عل یکی: دیگو یم یمجلس
گاه کمرا از ابوب ،دارم یمن بر تو حق خدمتگذار« آن : او گفت  ن؟کر و عمر آ

 .)٢(»افر استکز ین ،را دوست بداردھا  آن سکھر افرند وکھر دو 

�  َوَ�ۡنَ�ٰ َعنِ ﴿ یۀر آیدر تفس یقم : دیگو یم )٣(﴾ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
 .)٤(»عثمان است: یعمر و البغ: رکر و المنکابوب: الفحشاء

حممد  یاللهم صلّ عل« اند: نگونه آوردهیا ییتاب مفتاح الجنان دعاکو در 

. )٥(»آل حممد والعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيها ...إلخ یوعل
ش و دو یپروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و دوبت و طاغوت قر«
 ». نکن یخترشان را نفرد

                                           
 .١١٥ص  یافک، فروع ینیلک -١
ت یاھل ب ۀن و ھمیه علی ابن الحسکنم کد اشاره ی، با٥٢٢ن ص یقی، حق الیمجلس -٢

خداوند لعنت شان   ان است،یعیش یافترا یزار و مبرا ھستند و ھمگین سخنان بیاز ا
 ند.ک

 ».ندک بغاوت (تعدی) نھی می ارھای ناپسند وکاز فحشاء و « ٩٠ه:یسوره نحل آ -٣
 .٢١٨ر قمی ص یقمی، تفس -٤
 د.ینکتاب مطالعه کن دعا را در آخر ی. ا١١٤ص  مفتاح اجلنان -٥



 نگاهی به عقاید شیعه  ١٨

 عائشه و حفصه است. ،عمر ،رکو ھدف آنان حضرت ابوب
با  یسپس ھمگ ،ن عمر استیند ایگو یم آورند و یم یدر روز عاشورا سگ

ن یند ایگو یم آورند و یم یا بره رد و سپسیزنند تا بم یم سنگ و چوب آن را
ه کنیا زنند تا یم فشکنند و با ک یم شان رایسپس موھا ،شه استیعا
 .)١(ردیبم

رند و ابولؤلؤ یگ یم د شده جشنیدر آن شھ سه عمر فاروقکرا  یروز

ريض اهللا عن الصحابة  ،نامند یم )٢(نیشان را بابا شجاع الدیقاتل ا یمجوس

 أمجعني وعن أمهات املؤمنني.
نه توز و دشمن کین برگشته چقدر یاز د ۀن فرقیه اکن یبرادر مسلمان! بب

  ،ندیگو یم امبران چهیبعد از پ یھا انسان نیبھتر دربارۀ صحابه ھستند و
بر عدالت و  یرا ستوده و امت اسالمھا  آن ،ه خدا و رسولک یھمان افراد

و جھادشان در راه  ییویکخ به سابقه و نیفضل شان اتفاق نظر دارد و تار
 دھد. یم یاسالم گواھ

                                           
 .٢٧ص  تبديد الظالم وتنبيه النيام، یم الجبھانابراھ -١

 ٢/٥٥ واأللقاب نیالكعباس قمی،  -٢



 

 

 هودیتشابه روافض با 

ه کن است ین مطلب ایا ۀنشان: دیگو یم /هیمیخ االسالم ابن تیش
ه ک: دیگو یم ھودیه کن یز است و آن ایچ یکھود و روافض در ی یابتال

ز یامامت جا: ندیگو یم آل داوود و روافض یست مگر برایز نیجا یپادشاھ
 .یاوالد عل یست مگر براین

 ،دیایر فرود نیرده و شمشکح ظھور نیه مسک یتا زمان: دیگو یم ھودی
 ادیرده و فرکظھور ن یه مھدک یتا ھنگام: ندیگو یم روافض ،ستیجھاد ن
 ست.یجھاد ن ،اد نزندیاز آسمان فر یا زننده
ز نماز مغرب را یخوانند و روافض ن ینم ده نشوند نمازیھود تا ستارگان دی

ال «: هکث آمده یه در حدک یدر صورت ،نندک یم ریتا ظاھر شدن ستارگان تأخ

امت من تا « .)١(»تزال أمتي عىل الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل اشتباك النجوم
بر فطرت  ،نندکر نیه نماز مغرب را تا ظاھر شدن ستارگان تأخک یزمان

 ».خواھند بود
ل یھود قایو روافض مانند  ،ردند و روافض قرآن راکف یھود تورات را تحری

 ستند.یبه مسح موزه (ُخف) ن

                                           
، در ٦٨٩ابن ماجه و  ٤١٨و سنن ابوداوود  ٤٢٢، ٥/٤١٧، ٤/١٤٧امام احمد، المسند -١

 ه: اسنادش حسن است.کر شده کزوائد ذ



 نگاهی به عقاید شیعه  ٢٠

ل یان فرشتگان جبرئیاز م: ندیگو یم دارند و یل دشمنیھود با جبرئی
 یل اشتباھًا به جایه جبرئکند یگو یم ن روافضیو ھمچن  ،دشمن ماست

 .)١(ردکرا بر محمد نازل  یوح یعل
 یه زنان نصارکنیه ھستند و آن ایشب یگر با نصارید یروافض در صفت

ن روافض زنان ینند و ھمچنک یم مقاربت ه با زنانیه ندارند و بدون مھریمھر
 دانند. یم خود حالل ینند و آنان را براک یم خود را متعه

ده یھود پرسیه از کنیان برترند و آن ایعیز از شیدر دو چ یھود و نصاری
 ھستند؟ یسانکان چه یھودینان شما یبھتر: هکشد 
نان شما یبھتر: هکدند یپرس یو از نصار ،یاران موسیاصحاب و : گفتند 
 ھستند؟  یسانکچه 

ن شما ین افراد دیبدتر: هکدند یو از روافض پرس ،یسیان عیحوار: گفتند
 .)٢(صاصحاب محمد: گفتند ھستند؟ یسانکچه 

                                           
را بجای یز  رده،کانت یخ ÷لیه جبرئکمعتقدند  »غرائبية«عه بنام یای از ش طائفه -١

امبری از یه علی بن ابی طالب به پکرده، در صورتی کنازل  صعلی وحی را بر محمد
. »صدها عن صدرخان األمني و«ند: یگو ن خاطر مییحقدارتر بود و به ا صمحمد

 ».غ داشتیرد و وحی را از علی درکانت ین خیل امیجبرئ«
نند، در ک انت متھم مییرا به خ ÷لیه چگونه حضرت جبرئکن برادر مسلمان یبب

وحُ بِهِ  نََزَل ﴿ د:یفرما ه میکنامد آنجا  ن مییه خداوند او را امکصورتی  ِم�ُ  ٱلرُّ
َ
 ٱۡ�

َطاعٖ ﴿ د:یفرما ز میی. و ن﴾١٩٣ ِمٖ�  مُّ
َ
ن اعتقاد روافض یا ۀبرادر مسلمان دربار ﴾٢١َ�مَّ أ

 توان گفت؟ چه می
 .١/٢٤ منهاج السنةتیمیه، خ اإلسالم ابن یش -٢



 

 

 امامان دربارۀ عهیش ۀدیعق

 ینیلک ،دانند یم بیه امامان معصومند و غکروافض اعتقاد دارند 
 ،مییما مخزن علم و ترجمان امر خدا«: فرمود ÷امام جعفر صادق: دیگو یم

شده  یما نھ یاز ما امر و از نافرمان یرویه به پکم یمعصوم ھست یما قوم
 حجة الله البالغة  ،ن ھستندیزم یر آسمان و رویه زکآنان   ۀھم یما برا ،است
 .)١(»میھست

 یزیگاه امام بخواھد چھر «: ه فرمودکند ک یم تیز از امام جعفر روایو ن
رند و یم یم ه چه وقتکدانند  یم داند و امامان یم را بداند (خود بخود)

 .)٢(»ار خودشان استیمرگشان در اخت
، داند یم امبران افضلیاز رسائل خود امامان را از پ یکیدر  ینیخم

 امبر مبعوثیمقرب و پ ۀچ فرشتیه ھکدارند  یامامان ما مقام«: دیگو یم
 ».رسند ینم به آن یا شده

ار ین در اختیه دکپندارند  یم روافض: دیگو یم هیمیخ اإلسالم ابن تیش
  ،نندک یم ا حرامیرا بخواھند حالل و ھرچه  ،ون) استیاحبار و رھبان (روحان

 .)٣(»نندکن ییه آنان تعکن ھمان است یو د
 یابیان اطالع یعیو افراط ش کشر  ،فرکاز  یخواھ یم ! اگریگرام  ۀخوانند

ن یا سیحضرت عل دربارۀ یم حر عاملیخشان ابراھیه شکر را یاشعار ز
 :دیگو یم او ،سروده را بخوان

                                           
 .١٦٥، ص یافک، اصول ینیلک -١
 ).١/٢٨٥( كتاب احلجةمرجع سابق،  -٢

 ).١/٤٨٢( منهاج السنة هیمیابن ت -٣



 نگاهی به عقاید شیعه  ٢٢

 أبااحلســــن أنــــت عــــني اإللــــه -١
 

ــــــــامية؟  ــــــــه الس ــــــــوان قدرت  وعن
 

 أنــــت املحــــيط بعلــــم الغيــــوب -٢
 

ــــة  ــــن خافي ــــك م  فهــــل تعــــزب عن
 

ـــات -٣ ـــي الكائن ـــدير رح ـــت م  وأن
 

ـــــــــامية  ـــــــــا الس ـــــــــك أبحاره  ول
 

ــك  -٤ ــداً ل ــي غ ــئت حتي ــر إن ش  األم
 

 وإن شـــــــئت تســـــــفح بالناصـــــــية 
 

 .یابوالحسن تو چشم خدا و نشان قدرت بلندش ھست یا -1
 ماند. یم از تو پنھان یزیمگر چ ،ف دست توستکب یعلم غ -2
 .یرانش ھستک یب یاھایائنات و صاحب درک یایتو آس -3
و اگر  ینک یم امت) زندهیق یفردا( یاگر بخواھ ،ار با توستیاخت -4

 .یشانک یم یشانیپ یبه مو یبخواھ
 :دیگو یم سطالب یبن اب یگر در مدح حضرت علید یشخص

ـــــول ـــــت زوج البت ـــــن أن ـــــا حس  أب
 

 وجنــــب اإللــــه ونفــــس الرســــول 
 

ــــول ــــمس العق ــــامل وش ــــدر الك  وب
 

 ومملــــــــوك رب وأنــــــــت امللــــــــك 
 

ــــــدير ــــــوم الك ــــــي بي ــــــاك النب  دع
 

ــــــأمر الغــــــدير  ــــــك ب ــــــص علي  ون
 

ـــــــــري ـــــــــؤمنني األم ـــــــــك للم  ألن
 

ـــــــــــدك  ـــــــــــه قل ـــــــــــد واليت  وعق
 

ــــــور ــــــع األم ــــــري مجي ــــــك تص  إلي
 

 وأنــــت العلــــيم بــــذات الصــــدور 
 

ــــــور ــــــر مــــــا يف القب ــــــت املبعث  وأن
 

ـــــالنص لـــــك  ـــــة ب ـــــم القيام  وحك
 

 وأنـــــت الســـــميع وأنـــــت البصـــــري
 

ــــــدير  ــــــت عــــــىل كــــــل يشء ق  وأن
 

 ولــــوالك مــــا كــــان نجــــم يســــري
 

 و ال دار لــــــــــــــوالك الفلــــــــــــــك 
 

 وأنـــــــت بكـــــــل الربايـــــــا علـــــــيم
 

ــــــم   ــــــت املكل ــــــرقيموأن ــــــل ال  أه
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ـــيم ـــى الكل ـــان موس ـــا ك ـــوالك م  ول
 

ــــــك  ــــــن كون ــــــبحان م ــــــيامً فس  كل
 

 ســـــرت رس أســــــمك يف العــــــاملني
 

ــــني  ــــوق اجلب ــــمس ف ــــك كالش  فحب
 

ــــــني ــــــه املبغض ــــــك يف أوج  وبغض
 

 كقـــــري فـــــال فـــــاز مـــــن أبغضـــــك 
 

 فمـــــن ذاك كـــــان ومـــــن ذا يكـــــون
 

 ومــــــا األنبيــــــاء ومــــــا املرســــــلون 
 

ــــا العــــاملون ــــوح م ــــم الل  ومــــا القل
 

ـــــــل   ـــــــكوك ـــــــك ل ـــــــد ممالي  عبي
 

 أبـــــا حســـــن يـــــا مـــــدير الوجـــــود
 

 وكهــــف الطريــــد ومــــأو الوفــــود 
 

ـــــورود ـــــوم ال ـــــك ي ـــــقي حمبي  ومس
 

 ومنكـــــر يف البعـــــث مـــــن أنكـــــرك 
 

ـــــيل الفخـــــار ـــــا ع ـــــن ي ـــــا حس  أب
 

 والءك يل يف رضحيـــــــــــي منـــــــــــار 
 

 واســــمك يل يف املضــــيق الشــــعار؟
 

ـــــــــك مـــــــــدخيل جنتـــــــــك   وحب
 

 بـــــــك املزيـــــــدي عـــــــيل دخيـــــــل
 

ــــــه   ــــــر اإلل ــــــاء أم ــــــلإذا ج  اجللي
 

 ونـــاد املنـــادي الرحيـــل الرحيـــل
 

ـــــك  ـــــن الذ ب ـــــرتك م ـــــاك ت  وحاش
 

 .یامبریخدا و جان پ یپھلو ،ابوالحسن تو ھمسر بتول -۱
 .یپروردگار و تو پادشاھ کو مملو ید عقولیمال و خورشکتو بدر -۲
د(واعالم یر بر گزیتو را فرا خواند و تو را به امر غد یامبر در روز ابریپ -۳

 رد).ک
 خت.یتش را به گردنت آویو عھد وال یریمؤمنان را ام ه توکن یبه ا -۴
ست تو بدان ھا دل توست و آنچه در یامور به سو ۀبازگشت ھم -۵

گاھ  .یآ
 امت مخصوص توست.یم قکو ح یزیانگ یم تو مردگان را از قبرھا بر -۶
 .ییتوانا یارکو تو بر ھر  ،یریع و تو بصیتو سم -۷
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 کتو فل یب رد وک ینم تکحر یا ستاره چیھ یاگر تو نبود -۸
 د.یچرخ ینم

گاھ -۹  .ییگو یم و تو با مردگان سخن یتو به تمام مخلوقات آ
ه تو را کاست آن کپس پا ،شد ینم م اللهیلک ،یموس یاگر نبود -۱۰

 ده.یآفر
د بر یمحبت تو ھمچو خورش ،دید یان خواھیراز نامت را در جھان -۱۱

 است. ینیفراز ھر جب
تو را  سکھر بادام کنا ،ر استیدشمنان ھمچو ق ۀبغض تو در چھر -۱۲

 دشمن دارد.
لوح و  ،قلم ،نیامبران و مرسلیپ  د،یا دیپدھرچه  بوده وھرچه  -۱۴،۱۳

 برده و غالم و مال تو ھستند. ،انیجھان  ۀھم
 .ھا گروه یو پناه رانده شدگان و مأوا یتیگ ۀگردانند یابوالحسن ا -۱۵
ه کرا  ییھا آن زیو روز رستاخ ،یدھ یم محبانت را آب )١(وم الورودی -۱۶

 .یشناس ینم ،تو را نشناختند
 قبر من است. یمحبت تو روشن ،پر افتخار یعل یابوالحسن ا -۱۷
 نام تو ورد زبانم است و محبت تو مرا در بھشت وارد یلکدر ھر مش -۱۸

 ند.ک یم
امت) فرا یل (قیه امر خداوند جلکآنگاه  ،ردیگ یم دامن تو را یدیمز -۱۹

 رسد.
ه به تو پناه ک یسک ،لیل الرحیاد بر آورد الرحیفر یمناده کآنگاه  -۲۰
 .ینکش یمبادا رھا ،آورده

                                           
 وثر.کدن از حوض یروز آب نوش -١
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د؟ بخدا یگو می یا دهیقص نین اسالم معتقد است چنیه به دک یسکا یآ
 ین رافضیه اک یفر و افراطک ، کن شریز به ایت نیسوگند اھل جاھل

 اند. گرفتار نبوده ،گرفتارش شده





 

 

 رجعت ۀدیعه و عقیش

: دیگو یم دیمف ،ردندکجاد یه روافض اکاست  یگریرجعت بدعت د
 یعنی. )٢(»از مردگان اتفاق نظر دارند یاریبس )١(ه بر وجوب رجعتیامام«
مخالفان  ید و تمامیآ یم رونیه امام آخر الزمان (قائم) از سرداب بکنیا

ھا  آن خ ازیه در طول تارکان را یعیبرد و حقوق ش یم خود را سر یاسیس
 .)٣(گرداند یم بازھا  آن به ،غصب شده

ر و عمر در زمان کابوب«: دیگو یم یۀتاب مسائل الناصرکدر  ید مرتضیس
 یبه درخت ،نامند یم ه او را قائم آل محمدک(امام دوازدھم روافض)  یمھد

 .)٤(»شود یم کدرخت خش ،آن یو در پ ،زندیآو یم
 ،ندکام یق یھر گاه مھد«: محمد بن باقر گفت: دیگو یم یمجلس

 .)٥(»ندک یم یند و بر او حد (زنا) جارک یم ن را زندهیالمؤمنام  عائشه
امامان  ،انیعیش ۀھم: افت و گفتندیگسترش  یرجعت پس از مدت ۀدیعق
ن اعتقاد یا ،گردند یم ا بازیو به دن شوند یم مخالفانشان دوباره زنده یو تمام
ن یه با چنک یا نهکی ،سازد یم ارکان را آشیعیش ینه و بغض قلبکی یخرافات
ار کان یبرا یا لهیوس رجعت را ۀدیه عقیسبائ ،ندک یم آن را ابراز یخرافات

 امت قرار دادند.یق
                                           

 ا.یمردگان به دنبازگشت  -١
 .٥١ص  اوائل املقاالتمفید،  -٢

 .٨٠ص  اخلطوط العريضةمحب الدین خطیب،  -٣

 .٩٥ص اوائل املقاالتد، یمف -٤

 .٣٤٧ص حق اليقنيباقر مجلسی،  -٥





 

 

 هیتق ۀدیعه و عقیش

ه کنیا یعنیه یتق«: ندک یم فینگونه تعریه را ایعه تقین شیاز معاصر یکی
بر خالف  یا فعلیسخن و  ،ا حفظ ارزش خودیدفع ضرر از جان و مال و  یبرا
ھنگام  صامبریه حضرت پکپندارند  یم . آنان)١(»ینکاظھار ات  دهیعق

ه کآنگاه   ،رده استکه یتق ،س منافقانیبن سلول رئ یوفات عبدالله بن أب
مگر خداوند تو را از نماز : عمر گفت ،نماز بخوانداش  بر جنازه خواست

 چه ،بر تو یوا: در پاسخ گفت صامبریپ ،ردهکخواندن بر منافقان منع ن
پروردگارا  ،ردمکن دعا یمن چن ام، ردهک ییش چه دعایه من براک یدان یم
 .)٢(»اندازین و او را در آتش بکم و قبرش را از آتش پر کش

 دروغ نسبت صامبریه چگونه به حضرت پکن یمسلمان! بببرادر 
بن سلول  یه صحابه بر جنازه عبدالله بن أبکمگر معقول است  ،دھند یم

 ند؟!کن ینفر صرحمت ینند و نبکرحمت  یدعا
ه ین در تقیابوعمر نه دھم د یا: ابوعبدالله گفت«: هکند ک یم نقل ینیلک
رد مگر در که یتوان تق یم یزیدر ھر چ ،ن نداردیند دکه نیتق سکھر ،است

: ه ابوعبدالله گفتکند ک یم ن نقلی. و ھمچن)٣(»ذ و مسح بر موزه (خف)ینب
 . )٤(»مان نداردیند اکه نیه تقک یسکد و ینکه حفظ ین خود را با تقید

                                           
 .٤٨ص  الشيعة يف امليزان  محمد جواد مغنیه، -١

 .١٨٨ص  كتاب اجلنائزافی، کفروع  -٢
 شود. ره ساخته مییغ ه از پوست وکم ینوعی جوراب ضخ -٣
 .٤٨٣-٤٨٢افی صک، اصول ینیلک -٤
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ندارد و  یه بدون آن مذھب وجودکدانند  یم ه را فرضیروافض تق یآر
ه در کنند خصوصًا ک یم هیبا مردم تقآموزند و  یم ارکاصولش را نھان و آش

ار یمسلمان مواظب و ھوش یپس ا ،قرار داشته باشند یط نامطلوبیشرا
 د.یرا نخورھا  عهیش یۀب تقیه فرکد یباش



 

 

 کده به خایعه و عقیش

از گمراھانشان  یکی ،است سنیقبر حس کنزد روافض خا کھدف از خا
در  ،معروف است» دیخ مفیش«ه به لقب ک یبنام محمد بن نعمان حارث

ھر  ین شفایقبر حس کخا«: ه ابوعبدالله گفتکرده کتاب المزار نقل ک
 ».است و آن درمان بزرگ است یدرد

 د. ین بمالیقبر حس کام فرزندانتان را با خاک: دیعبدالله گو
پارچه فرستادند و  یا الحسن رضا بغچه یاب یاز خراسان برا: دیگو یم و
 کخا: گفت  ست؟ین چیا: دندیپرس یکاز پ ،بود کخا یان آن مقداریدر م

 کخا یمقدار ،فرستاد یم گرید یزیا چیھر گاه پارچه و  ،ن استیقبر حس
ند یگو یم به إذن خدا امان است. کن خایا: گفت یم گذاشت و یم در آن

ن چگونه است؟ امام یقبر حس کخوردن خاه کد یاز امام صادق پرس یمرد
: نکن دعا یچن ین را خوردیقبر حس کھر گاه خا: صادق در پاسخ گفت

اللهم إين أسألك بحق امللك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزهنا، «

وبحق الويص الذي حل فيها أن تصيل عىل حممد، وعىل آل حممد وأن جتعله شفاء 

 ».ل خوف، وحفظاً من كل سوءمن كل داء، وأماناً من ك
ه ک یامبریرده و پکرا مشت  کن خایه اک یا فرشته پروردگارا به حق«

ه بر محمد و آل کخواھم  یم از تو ،دهیه در آن خوابک ییرده و وصکانبارش 
از ھر ترس و  یو امان ،ھر درد یبرا ییرا شفا کن خایو ا یمحمد درود فرست

 ».یقرار بدھ یاز ھر بد یحفاظت
 یکدامکه کنین و ایقبر حمزه و حس کاستعمال خا دربارۀ ابوعبداللهاز 

ن یقبر حس که از خاک یحیتسب: در پاسخ گفت ،ده شدیبرتر است پرس
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ه کنیبدون ا ،دیگو یم حیخود بخود در دست صاحبش تسب ،ساخته شده
 یگر و سنید کیعه از خایه شکمعتقدند ھا  عهیش )١(»دیح بگویصاحبش تسب

با ھم مخلوط  یبه مقدار مشخص کن دو خایده شده و ایآفر گرید کیاز خا
با او  یه از سنکاست  کیند بر اثر خاک یم عهیه شک یتیھر جرم و جنا ،شده

عه با او یه از شکاست  کیبر اثر خا یسن  ۀر و ستودیمخلوط شده و اعمال خ
عه بر دوش اھل سنت یش یھا یبد امت گناھان ویو روز ق ،خته استیآم

 .)٢(»دھند یم عهیشود و حسنات اھل سنت را به ش یم گذاشته

                                           
 .١٢٥ص مفيد، كتاب املزار -١

 .٢٤٨ -٥/٢٤٧و بحار األنوار  ٤٩١-٤٩٠ص  علل الرشائع -٢



 

 

 اهل سنت دربارۀ روافض ۀدیعق

تاب کصدوق در  ،دانند یم روافض خون و مال اھل سنت را حالل
از ابوعبدالله : دیگو یم هکرده کبا سند خود از داود بن فرقد نقل » العلل«

ن بر کل ،؟ گفت؟ خونش حالل استییگو یم چه یناصب دربارۀ هکدم یپرس
ا یا در دریو  یزیبر سرش فرو ر یواریه دک یاگر توان داشت ،م دارمیتو ب

 دربارۀ: گفتم ،دھد یه تو گواھیتا نتواند عل ،نکار را بکن یا ،ینکغرقش 
 .)١(»بردار یتوان یم تا: گفت  ؟ییگو یم مالش چه

 یھود و نصاریفر کفر اھل سنت از که کن روافض معتقدند یفراتر از ا
افرند اما اھل سنت مرتدند و کاصالتًا  یھود و نصاریرا یتر و بدتر است ز ظیغل

ه مسلمانان با یعه علین سبب شیفر رده بدتر است و بدکبه اتفاق علما 
 .)٢(ن مطلب گواه استیز بر ایخ نینند و تارک یم یارکافران ھمک

از «: ه گفتکسار نقل شده یل بن یعه از فضیتاب وسائل الشکدر 
: در آورد؟ گفت یاح ناصبکتوان به ن یم عه رایا زن شیه آکدم یابوجعفر پرس

 .)٣(»افر استک یرا ناصبیز ،ریخ
اھل ھا  عهیاما ش ،ندیگو یم نواصب سیاھل سنت به دشمنان حضرت عل

 مقدم یر و عمر و عثمان را از علکه ابوبکرا یز ،نامند یم سنت را نواصب

                                           
 .١٦٦ص  املحاسن النفسانية -١
توسط  یھا ھنگام غارت شھرھای اسالم عهید: شیگو ه مییمیخ االسالم ابن تیش -٢

كيف دخل مان بن حمد العوده، یو سل ٣٥/١٥١ردند، فتاوی کاری کھا ھم تاتارھا، با آن

 .الترت بالد املسلمني
 .٧/٣٠٣ب یو التھذ ٧/٤٣١عه یحر عاملی، وسائل الش -٣
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ز ین صامبریدر زمان پ یر و عمر بر علکل ابوبیه تفضک یدر صورت ،دارند یم
ان مردم یاز م صامبریما در زمان پ«: دیگو یم ابن عمر ،وجود داشته است

 ،یرواه البخار» میدانست یم نیر سپس عمر و سپس عثمان را بھترکابوب
گاهیاز ا صامبریپ«: دیافزا یم ریبکدر معجم ال یطبران شد و  یم ن امر آ

را  یر و عمر و عثمان و علکما ابوب«: ر آوردهکو ابن عسا». فرمود ینم یزیچ
 ».میدانست یم افضل

: فرمود سطالب یبن اب یه حضرت علکاند  ردهکت یره روایاحمد و غ
 ر سپس عمر است و اگر بخواھمکابوب صامبرین امت پس از پین ایبھتر«
 .)١(»ن متواتر استیا: دیگو یم یذھب ،ز نام ببرمیتوانم سومشان را ن یم

                                           
 .٩١ص  التعليقات عىل متن ملعة االعتقادن، یخ عبدالله جبریش -١



 

 

 لت آنیمتعه و فض دربارۀ روافض ۀدیعق

تاب منھج کدر  ،دارد یلت بزرگیاذ بالله) فضیعه (والعیمتعه نزد ش
 ،ان من استکاین نین من و دیمتعه د: ه امام صادق فرمودکن آمده یالصادق

ن ما را ید ،ندکارش کان سکھر نموده ون ما عمل یند بر دکمتعه  سکھر
فرزند متعه از فرزند ھمسر  ،دهین ما گرویر از دیغ ینیه به دکبل ،ردهکار کان

 .)١(»افر و مرتد استکر متعه کبھتر است و من یمیدا
 کخداوند تبار«: ه ابوعبدالله فرمودکرده کاز عبدالله بن سنان نقل  یقم
 ش بهیرا حرام نموده و بجا یا نندهک مست یدنیما ھر نوش ۀعیبر ش یو تعال

 .)٢(متعه داده استھا  آن
از «: دیُزراره گو اند، ردهکرا شرط ن ینیمتعه عدد مع یان برایعیش

 یو ز است؟یش از چھار زن (ھمزمان) جایا متعه با بیده شد آیابوعبدالله پرس
: دی. محمد بن مسلم گو»اند اجاره  ھا آن ،نکبا ھزار زن متعه : فرمود

را (زن یز ،ستیمتعه بر چھار زن محصور ن«: متعه فرمود دربارۀ ابوجعفر
 .)٣(»(زن) اجاره است ه اوکبل ،یراثیدراد و نه م ی) نه طالقیا غهیص

ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن ﴿ :دیفرما یم خداوند ۡزَ�ِٰجِهۡم  ٥َوٱ�َّ
َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

ۡو َما َملََكۡت 
َ
يَۡ�ُٰنُهۡم  أ

َ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومَِ� � ْوَ�ٰٓ�َِك  ٦فَإِ�َّ

ُ
َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 .]٧ – ٥[المؤمنون:  ﴾٧ُهُم ٱۡلَعاُدوَن 

                                           
 .٣٥٦ص  منهج الصادقني، یاشانکمال فتح الله  -١

 .٣٣٠ص  من الحيرضه الفقيه  ،یقم -٢
 .٢/١٨٨ب ی، والتھذ ٢/٤٣ یافکفروع  -٣
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ه ک یزینکا ینند مگر بر زنان خود و ک یم ه شرمگاه خود را حفظکآنان «
آنان  ،ندکعالوه از آن طلب  سکھر ستند اماین افراد مالمت نیآنانند ا کمال

 ».ارندکتجاوز 
ز یه جاکز مملوینکا یتنھا با ھمسر و  یه ھمخوابکان شده یه بین آیدر ا

اجاره  )یا غهی(صباشد حرام است و زن متعه شده ھرچه  نیر از ایاست و غ
اذبالله) یه (والعکنیا یعنی  ،یراثیدارد و نه م یست نه طالقیاست و ھمسر ن

 ار است.کفاحشه و زنا یزن
 ه استداللین آیجواز متعه از ا یروافض برا: دیگو یم نیعبدالله جبرخ یش

َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�َّ َما َملََكۡت ﴿ :دیفرما یم ه خداوندکنند ک یم
ِ َعلَۡيُ�مۚۡ  يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب ٱ�َّ

َ
ن تَۡبَتُغواْ  �

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َوأ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما ٱۡستَۡمَتۡعُتم ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  بِهِۦ بِأ

 ۚ ُجورَُهنَّ فَرِ�َضٗة
ُ
 ﴾لَۡيُ�ۡم �ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِۦ مِۢن َ�ۡعِد ٱۡلَفرِ�َضةِ� َوَ� ُجَناَح عَ  أ

 .]٢٤[النساء: 
رده کر یه اسک یزنان و زنان شوھردار بر شما حرام شده است مگر«

 ،ن خدا را بر شما واجب گردانده استید ،باشند یم شما حالل یبرا ،دیباش
د با یتوان یم نان حالل گشته است ویجز ا یگریشما ازدواج با زنان د یبرا

دامن و از زنا کپا ،دینکشان ازدواج ید و با ایا شویرا جو یاموال خود زنان
د یام گرفتکد و از او یردکاز زنان ازدواج  ید پس اگر با زنیدار باش شتنیخو

است و بعد از  یاز واجبات الھ ین واجبید و ایه او را بپردازیه مھرکد یبا
 ان خود بر آن توافقیست بر آنچه میبر شما ن یه گناھین مھرییتع
 ».دیینما یم

َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم ﴿ یۀاز آ  ،اح استکن دربارۀ ات ھمهین آیه اکن است یپاسخ ا
 ْ ن تَرِثُوا

َ
ۖ ٱلّنَِسآَء َكۡرهٗ  أ ُم ٱۡستِۡبدَ ﴿ یۀگرفته تا آ ﴾ا َرد�ُّ

َ
َ�َن  َل َزۡوٖج ا�ۡن أ مَّ



 ٣٧   عقیدۀ روافض دربارۀ متعه و فضیلت آن

ْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م﴿ یۀو آ ﴾َزۡوٖج  ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم ﴿ یۀو آ ﴾َوَ� تَنِكُحوا
َ�ُٰتُ�مۡ  مَّ

ُ
ِحلَّ لَُ�م ﴿ :فرمود یو سبب یر محرمات نسبکو پس از ذ ﴾أ

ُ
ا َوأ مَّ

 یپس ھر گاه آنان را برا  ،ز استیزنان جا یۀازدواج با بق یعنی ﴾َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ 
شان یه براک ییھا هیمھر ،دیردکاح کن ،ه ھمان مقاربت حالل استکاستمتاع 

 ،دندیخود را به شما بخش  یۀاز مھر یو اگر مقدار  ،دیبپرداز د،یا ردهکن ییتع
ه را یگران آیجمھور صحابه و د ،دیریبپذد آن را یتوان یم ندارد و یالکاش

 .)١(»اند ردهکر ینگونه تفسیا
 زیز جاین گذشته روافض مقاربت با زن را در ُدُبر (راه عقب) نیاز ا

از صفوان : دیگو یم هکم آمده کبن ح یتاب اإلستبصار از علکدر  ،دانند یم
 تا از تورده کبه من امر   ،تو یاز موال یبه رضا گفتم مرد: ه گفتکدم یشن

 ،ه بپرسدکند ک یم م دارد و شرمیچون خودش از تو ب  ،بپرسم یا مسأله
ه از راه عقب با کز است یمرد جا یا برایآ: گفتم  ؟یا مسأله چه: فرمود

 .)٢(»ن حق را داردیا ،یبل : ند؟ فرمودک یکیھمسرش نزد

                                           
ه از پدرش کاست  یره جھنیع بن سیث ربیحد  ،یم متعه از سنت نبویل تحریدل -١

فرمود: ای مردم! من به شما اجازه داده بودم  صامبریه حضرت پکند ک ت مییروا
ده است پس یامت حرام گردانینون خداوند آن را تا روز قکا  د،ینکه از زنان استمتاع ک

.  »دیریزی پس نگید چیا ند و از آنچه به آنان دادهکش یرھا  ای دارد، غهیس زن صکھر 
 .١٤٠٦ث شماره یمسلم حد

 .٣/٢٤٣اإلستبصار  -٢





 

 

 ارت آنیلت زیربال و فضکنجف و  دربارۀ روافض  ۀدیعق

 ،دانند یم یامامان خود را حرم مقدس یا واقعیو  یالیعه محل قبور خیش
دارد و  یه خداوند حرمکنند ک یم تیاز صادق روا ،ربال و قم حرمندک ،وفهک

 سنیرالمؤمنینه است و امیدارد و آن مد یحرم صامبریه است و پکآن م
 م و آن قم است.یدار یز حرمیوفه است و ما نکدارد و آن  یحرم

نند ک یم تیاز ابوعبدالله روا ،عبه برتر و افضل استکربال از کعه ینزد ش
ربال نبود به تو ک که اگر خاکنمود  یعبه وحکخداوند به «: گفت یه وک
 ن)یده (حسیربال آرمکه در ک یسکدادم و اگر  ینم یلتیچ ارزش و فضیھ

 ،دمیآفر ینم عبه) راک( یه به آن افتخار دارک یا خانه ه) وکتو را (م ،بود ینم
 یبرا یلیه و خوار و ذلیفروما یا دنباله ت بمان ویر و بر جایپس آرام بگ

 ن فروین و گرنه تو را در زمکطلب ن یربال باش و بر آن برترکن یسرزم
 . )١(»اندازم یم برم و در آتش جھنم یم

را یز: هکن آمده یچن (القول عند وقوف احلدث)تاب المزار باب کدر 
) یطوالن یند و (در ضمن دعاکقبر) اشاره  ین با دست راست (سویحس

ه در ھجرت به کخواھم  یم و از توام  ارت تو آمدهی. . . به ز«: ندکنگونه دعا یا
شما  ۀلیبه وس خداونده کن دارم یقی ،یدارم بداریخود ثابت قدم و پا یسو

ن را یشما زمله یبه وس ند وک یم د و رحمتش را نازلیزدا یم را ھا اندوه غم و
را بر  ھا وهک شما ۀلیبه وس نانش فرو رود وکه مبادا با ساکنگه داشته 

تا ام  آورده یتو به پروردگارم رو ۀلیدم به وسیسرور و س ،شان نگه داشتهیجا
 ».گناھانم را ببخشدم را بر آرد و یازھاین

                                           
 ١٠/١٠٧البحار  -١
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ه یعل–وفه از جعفر صادق کلت یور در فضکتاب مذکن در یھمچن
ن پس از حرم یزم یرو ین جایبھتر«: گفت یه وکاند  ردهکت یروا -السالم

زه است و کیپا ینیوفه زمکرا یوفه است؛ زکنه) یه و مدکخدا و رسولش (م
 در آن ظاھر ین قرار دارد و عدالت الھیان راستیامبران و وصیقبور پ

امبران و یگاه پیوفه جاکنانش در آن خواھد بود و یقائم و جانش ،گردد یم
 .)١(»ان و صالحان خواھد بودیوص

 ر اللهیو از غاند  فرو رفته که چگونه در شرک! بنگر یگرام ۀخوانند
 شان را برآرند و چگونه از بشر طلب مغفرت و آمرزشیازھایه نکخواھند  یم

ُ ﴿ :دیفرما یم ه خداوندک یدر حال  ،نندک یم نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ [آل  ﴾َوَمن َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ

 ».امرزد جز اللهیه گناھان را بکست کی«. ]١٣٥عمران: 

                                           
 .٩٩تاب المزار صکد، یخ مفیمحمد نعمان ملقب به ش -١



 

 

 ست؟یعه و اهل سنت در چیاختالف ش

: دیگو یم و املتعة)  (الشيعةتاب ک ۀدر مقدم ین محمد اعظمینظام الد
ه فراتر از کبل ،ستیمانند متعه ن یو فرع یل فقھیما و آنان در مسا اختالف«

 : ریل زیده مانند مسایاختالف در عق ،میآن در اصول اختالف دار
 ف شده و ناقص است. یه قرآن تحرکند یگو یم روافض -١

ھرگز  ،ندارد یچ نقصیامل است و ھکالم خدا که قرآن کم یما اعتقاد دار
 یزین چیز چنیامت نیدر آن صورت نگرفته و تا ق یرییل و تغیتبد  ،نقص

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر ﴿ :ه خداوند فرموده استکھمانگونه   ،اتفاق نخواھد افتاد إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
و ما م یا ردهکر (قرآن) را ما نازل کذ« .]٩[الحجر:  ﴾٩�نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن 

 ».م نمودیحفاظتش خواھ
ه یبق ،یجز چند نفر صامبریحضرت پ ه اصحابکند یگو یم روافض -٢

فر بر گشتند و به امانت و کشان مرتد شدند و به یھمه پس از وفات ا
عمر و  ،رکابوب: ثالثه یخصوصًا خلفا ،ردندکانت یش خیانت خوید

و ن یتر عه از سختیثالثه نزد ش ین خاطر خلفایو به ا ،عثمان
 افرانند.کن یگمراھتر
ن افراد یامبران بھتریپس از پ ،صرسول اللهه اصحاب کم یما اعتقاد دار

ند و در نقل و یگو ینم دروغ صعادلند و بر رسول الله یبشر ھستند و ھمگ
 نان ھستند.یت ثقه و معتمد و مورد اطمیروا

 یب و تمامیه دوازده امامشان معصومند و غکند یگو یم روافض -٣
احوال  ،دانند یمھا  آن اند، دانسته یم امبرانیه فرشتگان و پک یعلوم
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و  ،ستیده نیپوشھا  آن بر یزیچ چیدانند و ھ یم نده رایگذشته و آ
 ن ھمه مال آنانست.یدانند و زم یم ا رایدن یھا زبان  ۀھم

با  یچ تفاوتیگر افراد بشر ھستند و ھیامامان مانند د  ،هکم یما معتقد
ه کرا  یزیما چاند  فه بودهیعالم و خل ،هیاز آنان فق یبرخ ،گران ندارندید

به آنان  اند، جسته یزارینموده و ب یه از آن نھکو بل اند، خود اّدعا نداشته
 .)١(»میدھ ینم نسبت

                                           
 .٦ص  »و املتعة  الشيعة« ۀ، مقدمین محمد االعظمینظام الد -١



 

 

 لت آنیروز عاشورا و فض دربارۀ عهیش ۀدیعق

 و ھا ابانیخ دھند و در یم لکیتش یخوان نوحه روافض محافل ماتم و
اد شھادت ینند و در ده روز اول محرم به ک یم تظاھرات یعموم یھا دانیم

 ن عباداتیار را از بھترکن یپوشند و ا یم اهیلباس س سنیحضرت حس
بان خود را یگر ،وبندک یم نه و پشت خودیدانند و بر سر و صورت و س یم

در روز دھم   خصوصاً  ،نیاحسی ،نیا حسی: زنند یم ادیدھند و فر یم کچا
ه در کھمانگونه  ،زنند یم ریر و شمشیگذشته خود را با زنجن یاز ا ،محرم

 ره.یران و غیمانند ا ،شود یم مشاھده ،عه وجود داردیه شک یشورھاک
  ۀه به سبب آن مسخرکن خرافات یا یعه آنان را برایش یآخوندھا

محمد حسن آل  ،از مراجع آنان یکیاز  ،نندک یم قیتشو اند، ان شدهیجھان
ارھا کن یا: او در جواب گفت ،ده شدین خرافات پرسیا دربارۀ اشف الغطاءک

ِ فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى ﴿: است یم شعائر الھیتعظ ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ
 .﴾٣٢ٱۡلُقلُوِب 





 

 

 عتیب دربارۀ عهیش  ۀدیعق

دانند در  یم را باطل یومت دوازده امامکجز ح یومتکروافض ھر ح

اند  ردهکت یاز ابوجعفر روا ینعمان (الغيبة)و  )برشح املازندراين ايفك(التاب ک
 ،عه) بر افراشته شودیش یه قبل از پرچم قائم (مھدک یھر پرچم«: هک

 .)١(»صاحب آن پرچم طاغوت است
ست مگر از یز نیجا ،ه از جانب خداوند منصوب نباشدک یمکاز حا یرویپ

ر و کابوب  ،نیراشد یمان مسلمان در رأس آن خلفاکحا  ۀو ھم ،هیتق یرو
 نامند.  یم تیصالح یب ستمگر و ،ظالم یمانکحا ،را عمر و عثمان

ستمگر و  ،آنان غاصب«: دیگو یم راشد ۀفیسه خل دربارۀ گمراه یمجلس
ه در ظلم کنده یروانشان از گذشته و آیپ  ۀلعنت خدا بر آنان و ھم ،مرتد بودند

 .)٢(»باداند  بوده یکت شریاھل ب بر
ن مصادر یاز مھمتر یکیتابش که کعه است یاز امامان ش یکی  ۀن گفتیا

 شود. یم ث شمردهیآنان در حد یاساس
ه با کرا  یسکھر  ،ن دارندیراشد یخلفا دربارۀ هک یو بر اساس اعتقاد

از عمر بن حنظله  ینیلک ،دانند یم نموده طاغوت و ستمگر یارکآنان ھم
 دربارۀ ه دو نفر باھمکدم یاز ابوعبدالله پرس«: دیگو یم هکرده کت یروا

حل  یه براکز است یا جایآ  ،راث با ھم اختالف دارندیا میو  ینید یا مسأله
به حق  سکھر :در جواب گفت یبروند؟ و یا قاضیم و کاختالف خود نزد حا

                                           
 .٢٥/١١٣و البحار  ١٢/٣٧١ برشح املازندراين الكايف -١

 .٤/٣٨٥ بحاراألنوار، یمجلس -٢
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ه به طاغوت کبداند   ،داور قرار بدھدم و کان خود حیا باطل آنان را در میو 
حرام است گر چه حق مسلم او باشد؛   ،نندکم کش حیپناه آورده و آنچه برا

 . )١(»م طاغوت گرفته استکرا آن را بر اساس حیز
ردن به کامام خود از رجوع «: دیگو یم ن قولیدر شرح ا ینیخم
 طاغوترجوع به   ،ند و رجوع به آنان راک یم ن و قضات منعیسالط

 .)٢(»داند یم

                                           
 .٣/٥ ومن الحيرضه الفقيه ٦/٣٠١ب یو التھذ ١/٦٧ یافک، الینیلک -١

 .٧٤ص  الميةاإلس احلكومة ، ینیخم -٢



 

 

 عهین اهل سنت و شیب بیم تقرکح

حفظه  یتر ناصر قفازکاز د ین موضوع به گفتاری! در ایگرام ۀخوانند
ه در ک ین است با گروھکب ممیچگونه تقر«: دیگو یم یو ،نمک یم تفاکالله ا

نند و معتقدند ک یم لیتأو ر ویو شبھه دارند و آن را به غلط تفس کقرآن ش
و امامت را برابر  ،)١(نازل شده یگرید یھا تابکه عالوه از قرآن بر امامان ک

دانند و عبادت  یم ه باالترکامبران بلیدانند و امامان را برابر با پ یم با نبوت
ر و یگر تعبید یا گونه به  ،امبران بودهیپ یه رسالت تمامکگانه را یخداوند 

به  کاطاعت از امامان و شر یعنیند عبادت خداوند یگو یم و نندک یم معنا
و بزرگان اصحاب  ،گر اطاعت شودید یسکنار امامان از کدر  یعنیخداوند 
ا چھار یاصحاب جز سه  ۀند ھمیگو یم دانند و یم افرکرا  صامبریحضرت پ

گر یو به خالف داند  ن برگشتهیات) از دیحسب اختالف روا ا ھفت نفر (یو 
شاذ و مخالف دارند و  یه اعتقادیعصمت و تق ،انان در مورد امامتمسلم

 .)٢(»بت و بداء ھستندیغ  ،ل به رجعتیقا

                                           
آن را   ند از قرآن حذف شده،یگو ه روافض میکی است یھا ی از سورهیکت یوال ۀسور -١

ث نوری یتاب فصل الخطاب رافضی خبکافت و آن را از یتاب خواھی کن یآخر ادر 
ه حفاظت قرآن را به عھده کب خدواند یذکعنی تین امر یم و ایا ردهکطبرسی نقل 

ۡ�َا ﴿ د:یفرما را مییگرفته ز چ یا ھی. پس آ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 دارد؟ کده دارند، شین عقیه چنکفض فر رواکبه  یعاقل

 .٢/٣٠٢ التقريب  مسئلةتر ناصر قفازی، کد -٢





 

 

 روافض دربارۀ اقوال امامان سلف و خلف

ت و سند یث و روایحد یعلما«: دیگو یم/ هیمیخ االسالم ابن تیش
در  ییدروغگو ،ن گروه ھستندیدروغگوتر ه روافضکاتفاق نظر دارند  یھمگ
ثرت کمسلمانان آنان را به  ۀن جھت ائمیاز ا ،نه داردیرید یا شهیر آنان

 ».دانستند یم زیگران متمیاز د ،دروغ
 ،دندیروافض پرس دربارۀ/ کاز امام مال: دیگو یم زیاشھب بن عبدالعز

 را دروغیز ،نکت میث) روایآنان سخن مگو و از آنان (حد  با«: فرمود
 ».ندیگو یم

از  ،دھد یم را دشنام صه اصحاب رسول اللهک یسک«: دیگو یم زیو ن
 ».ندارد ای هچ بھریاسالم ھ

﴿ َ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ مَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ�  ٗعا ُسجَّ ثَرِ ُركَّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ِ َورِۡضَ�ٰٗنا  ّمَِن ٱ�َّ
ۡخَرَج َشۡ� 

َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ُجودِ ُهۥ  َٔ ٱلسُّ

اَع ِ�َ  َٔ َ�  رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ ۗ اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ اَر  ﴾غِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ
 .]٢٩[الفتح: 
افران تند که با او ھستند در برابر ک یسانکخدا است و  ۀمحمد فرستاد«

وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکو سرسخت و نسبت به 
 او را یند و رضایجو یم را یآنان ھمواره فضل خدا ،ینیب یم سجود

ن یا ،ان استیشان نمایھا یشانیاثر سجده در پ شان بریا ۀطلبند نشان یم
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است و اما توصیتوص



 نگاهی به عقاید شیعه  ٥٠

رو یرا نھا  آن رون زده ویخود را ب یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
 یا گونه ستاده باشد بهیش راست ایخو یھا داده و سخت نموده و بر ساقه

 ». ندکن یافران را به سبب آنان خشمگکآورد تا  یم شگفته برزگران را به ک
ن یاز ا /کامام مال«: دیفرما یم فوق یۀر آیدر تفس/ ریثکعالمه ابن 

ن یا ینه دارند و به مقتضاکیه با صحابه بغض و کفر روافض را کم که حیآ
 ». افرندک  ،دارند یه با صحابه بغض و دشمنکآنان  ،هیآ

ه را درست یگفته و آ ییبایسخن ز /کمالامام «: دیگو یم یقرطب
 ،ندک ییو بدگو ییجو بیع از اصحاب یکیاز  سکھر ،رده استکر یتفس

ع مسلمانان را باطل یرده و شراکان را رد یپروردگار جھان ،خداوند  ۀفرمود
 . )١(»ده استیگردان

: فرمود/ یه امام شافعکان نمود یمان بیحرمله برا: دیگو یم ابوحاتم
 ».سراغ ندارم  ،ن بدھدیدروغ یش از روافض گواھیه بک یسک«

از ھر : ه فرمودکدم ید بن ھارون شنیزیاز : دیگو یم مؤمل بن أھاب
 ،شود یم ث نوشته (گرفته)یحد ،بدعتش فرا نخواند یه بسوک یبدعتگذار

 ».ندیگو یم را آنان دروغیز ،جز از روافض
 یافتیه ک یسکھر از: فرمود )٢(یکشر: دیگو یم ید اصفھانیمحمد بن سع

 نینند و آن را دک یم ث جعلیرا آنان حدیز ،اب مگر از روافضیعلم را در
 ». پندارند یم

 )١(دروغگو ید رافضیرة بن سعیاران مغی دربارۀ أعمش: دیگو یم هیمعاو
 ّذاب (دروغگو)کدم ھمه آنان را فقط یه من دک یمردم«: فرمود

 ».دندینام یم

                                           
 .٣/١٢٥٠ الشيعة اإلمامية، اصول مذھب ید/ناصر قفاز -١
 وفه بوده است.ک یبن عبدالله قاض یکشر -٢



 ٥١   اقوال امامان سلف و خلف دربارۀ روافض

: دیفرما یم سلف یح گفتار سابق علمایتوضه در یمیخ االسالم ابن تیش
دروغ  ،ردیگ یم سرچشمه یو الحاد عمد ینید یب اساس بدعت روافض از«

ن ما ید: ندیگو یم رایز ،ز به آن اقرار دارندیار است و خود نیان آنان بسیدر م
و  ،ندکاظھار  ،خالف آنچه در دل دارد یه شخصکنیا یعنیه یو تق ،ه استیتق
نه مصداق ین زمیپس آنان در ا ،) استیدروغ و نفاق (دو رنگ نًا ھمانین عیا

 . )٢(»رمتني بدائها وانسلت«: دیگو یم هکھستند  یضرب المثل
 ».متھم نمود و جان سالم بدر برد  ،ه در خودش استک یبیمرا به ع«

 ،دمیروافض پرس دربارۀ از پدرم: دیگو یم عبدالله بن احمد بن حنبل
ر و عمر از کابوب دربارۀ و». ندیگو یم ر و عمر را بدکه ابوبکآنانند «: فرمود

ن و از دشمنانش کرحمت  یآنان دعا یبرا«: فرمود ،ده شدیشان پرسیا
 . )٣(»یبجو یزاریب

 یسک دربارۀ از ابوعبدالله: ه گفتکرده کت یروا یر مروزکخالل از ابوب
 ۀریدر دااو را «: فرمود ،دمیپرس ،دیگو یم ر و عمر و عائشه بدکه به ابوبک

 . )٤(»دانم ینم اسالم
بن  یه موسکرد کم نقل یبرا یرمانکل یحرب بن اسماع: دیگو یم خالل

ر و که ابوبک یسک دربارۀ را یو یه مردک یابیاز فر: اد گفتیھارون بن ز
ا یآ: دیپرس ،افر استکاو : ه فرمودکدم یشن ،ده بودیپرس ،عمر را دشنام داده

 . )٥(»ریخ: فرمود  بر او نماز خوانده شود؟

                                                                                           
 .٦٠-١/٥٩ منهاج السنة  ابن تیمیة،رده است، کر کنگونه ذیاو را ا یذھب -١
 .١/٦٨مرجع سابق  -٢
 .٢/٣٥٧ محد بن حنبلأمام املسائل والرسائل املروية عن اإل  ،یمان االحمدیعبدالله بن سل -٣

 فر روافض است.ک ۀدربار /حی از امام احمدین تصری، ا ٣/٤٩٣ السنةخالل،  -٤
 .٣/٤٩٩مرجع سابق  -٥
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ه او یاستدالل عل یآنان برا  ،مناظره نمود یعالمه ابن حزم با نصار
ستند و یروافض مسلمان ن: شان آنگاه فرمودیا ،روافض را آوردند یھا تابک

ن بار یاول یه براکھستند  یا فرقهھا  آن ،ستین حجت نیگفتار شان در د
 ۀجیش آن نتیدایو پ ،د آمدندیپد صامبریسال پس از وفات حضرت پ ۲۵

از دشمنان اسالم (ابن سبأ  یکیبخت برگشته دعوت  یه افرادکن بود یا
ھود و یفر از کب و یذکه در تکھستند  یا فرقه روافض ،رفتندی) را پذیھودی

 . )١(»ندارند یمکدست  ینصار
از اصحاب رسول  یکیاز  یشخص یدیھر گاه د«: دیگو یم یابو زرعه راز

 ». ق استیه او زندکبدان  ،ندک یم ییجو بیع صالله
ه در آن کمطرح شد  یسؤال یفتوا در عربستان سعود یمیأت دایاز ھ

د ی) در ھنگام شدایه آنان (روافض جعفرکن ی. . . با توجه به ا: هکآمده بود 
ز است یما جا یا برایآ ،طلبند یم کمکگران یو د شنیو حسن و حس یاز عل

ز یخ عبدالعزیش یفتوا به سرپرست یمیأت دایم؟ ھیآنان بخور )٢(حیه از ذباک
خ عبدالله بن قعود یش ،انیخ عبدالله غدیش ،یفیخ عبدالرزاق عفیش  ،بن باز

گانه و درود و سالم بر یبا سپاس خداوند «: ن پاسخ گفتیاثابھم الله چن
ه در سؤال کت چنان باشد یاگر واقع «: و بعد ،یامبرش و آل و اصحاب ویپ

پس   ،خوانند یم گران را فراین و دیو حسن و حس یعل ھا یه جعفرکآمده 
ز و حالل یآنان جا ۀحیو مرتد ھستند و خوردن ذب کاذ بالله مشریآنان والع

 . )٣(»م مردار را دارد. گرچه بر آن نام خدا را گفته باشندکست و حین

                                           
 .٢/٧٨ امللل والنحل الفصل يفابن حزم،  -١
 اند. دهیه آنان سر برکواناتی یح -٢
 .٢/٢٦٤، اللجنة الدائمة لإلفتاء یفتاو -٣



 ٥٣   اقوال امامان سلف و خلف دربارۀ روافض

: ن سؤال شدین حفظه الله چنیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبریاز ش
است و  یوجود دارد و شغلش قصاب یرافض یشھر ما شخصخ در یجناب ش

ن ینند و ھمچنک یم ذبح گوسفندان خود به او مراجعه یاھل سنت برا
ن شغل یه ھمک یگریا روافض دیو  یه با آن رافضکوجود دارد  ییرستورانھا

دارد؟  یمکو امثال آن چه ح ین رافضیمعامله با ا اند، قرار داد بسته ،را دارند
 ا حرام؟ یوان ذبح شده توسط او حالل است یا حیو آ

عه) و ی(ش یذبح رافض: وبعد ،اتهکم السالم و رحمة الله وبریکو عل: جواب
ه کچرا  ،ھستند کرا روافض غالبًا مشریز ،ستیز و حالل نیخوردن آن جا

 طالب و اوالدش و ائمه را فرا یبن اب یعل یا سختیو  یآنان ھنگام خوش
ه ما بارھا از کاست  یزین چیو ا یدر عرفات و طواف و سع یحت  ،خوانند یم

ن جھت یبر و برگشت از اسالم است و آنان به اکا کن شریو ا م،یا دهیآنان شن
 مستحق قتل ھستند. 

 یش اوصافینند و براک یم غلو سیه در وصف حضرت علکھمانگونه 
م یا دهیشنا ھ آن ز را در عرفات ازین چیخداوند است و ا یه خاص براکلند یقا

را رب و خالق و متصرف در امور  یه علکرا ین جھت مرتد ھستند زیو به ا
 دانند.  یم نفع و ضرر کب و مالیجھان و عالم غ

قرآن را  ،امبریه اصحاب پکدارند و اعتقاد دارند  کن در قرآن شیھمچن
ت و دشمنانشان یاھل ب دربارۀ هک یادیو از آن مطالب زاند  ردهکف یتحر

نند و آن را ک ینم یروین خاطر از قرآن پیو به ا اند، ردهکحذف   ،استبوده 
 دانند.  ینم لیدل

مبشره و  ۀعشر یۀثالثه و بق ین بر بزرگان صحابه مانند خلفایو ھمچن
 ره طعن ویره و غیابوھر ،جابر ،ن و صحابه مشھور ھمچون أنسیامھات مؤمن

 افرکه آنان را کچون ،رندیپذ ینم ث آنان راینند و احادک یم ییجو بیع
ت یه از اھل بکنند مگر آنچه ک ینم ن عملیحیث صحیو به احاد دانند! یم
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چ داللت و یشان ھیه بر گفته ھاک یثیا احادیو  یث جعلیو به احاد ،باشد
 یزیچ ین به نفاق و دورنگیاما با وجود ا ،نندک یم ندارد استدالل ای هاشار

ه در دل پنھان کنند و آنچه ک یم اظھار ،گر خالف آنچه در دل دارندید
 ،ن نداردیند دکه نیتق سکھر :ندیگو یم  ،نندک ینم او بازگو یبرااند  ردهک

رفته یاز شرع... پذ یرویبا اھلسنت و پ یبر برادر یآنان مبن ین ادعایبنابرا
 .ندکخداوند شر آنان را دور   ،آنان است ۀدیست و نفاق جزو عقین

 .)١(حممد وآله وصحبه وسلم یاهللا عل یوصل

                                           
برخورد  یچگونگ ۀسؤالی دربار یدر پ یقمر یھجر ١٤١٤ن فتوا را در سال یشان ایا -١

ر یفکن در تیخ عبدالله جبریه شکنند ک ر میکف یاریاند، بس ردهکبا روافض، صادر 
را یدانند، ز افر میکه ائمه و علمای سلف و خلف آنان را کروافض تنھاست، در صورتی 

 شان اقامه شده و عذر جھل از آنان منتفی است.یحجت بر ا



 

 

 تین والیدروغ ۀسور

 :تاب (فصل الخطاب)کاز 
يأهيا الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلنامها يتلوان عليكم آيايت وحيذرانكم 

بعض وأنا السميع العليم. إن الذبن يوفون عذاب يوم عظيم. نوران بعضهام من 

ورسوله يف آيات هلم جنات النعيم (كذا) والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم 

ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون يف اجلحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا 

الويص الرسول أولئك يسقون من محيم. إن اهللا الذي نور السموات األرض بام 

طفى من املالئكة وجعل من املؤمنني أولئك يف خلقه يفعل اهللا ما يشاء ال شاء واص

إله إال هو الرمحن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن 

أخذي شديد أليم. إن اهللا قد أهلك عاداً وثموداً بام كسبوا وجعلهم لكم تذكرة 

رون أغرقته ومن تبعه أمجعني. فال تتقون. وفرعون بام طغى عىل موسى وأخيه ها

ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن اهللا جيمعهم يف يوم احلرش فال يستطيعون 

اجلواب حني يسألون. إن اجلحيم مأواهم وأن اهللا عليم حكيم. يأهيا الذين كانوا 

عن آيايت وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك أين جزيتهم جنات النعيم. 

مغفرة وأجر عظيم. وإن علياً من املتقني. وإنا لنوفينه حقه يوم الدين.  إن اهللا لذو

ما نحن عن ظلمه بغافلني. وكرمناه عىل أهلك أمجعني. فإنه وذريته لصابرون. 

وإن عدوهم إمام املجرمني قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة احلياة الدنيا 
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ونقضتم العهود من بعد توكيدها واستعجلتم هبا ونسيتم ما وعدكم اهللا ورسوله 

وقد رضبنا لكم األمثال لعلكم هتتدون. يأهيا الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات 

فيها من يتوفاه مؤمناً ومن يتوليه من بعد يظهرون. فأعرض عنهم إهنم معرضون. 

إنا هلم حمرضون. يف يوم ال يغني عنهم يشء وال هم يرمحون. إن هلم جهنم مقاماً 

يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى  عنه ال

وهارون بام استخلف فبغوا هارون. فصرب مجيل فجعلنا منهم القردة واخلنازير 

ولعناهم إىل يوم يبعثون. فاصرب فسوف يبرصون. ولقد آتيناك بك احلكم كالذين 

ن يتوىل عن من قبلك من املرسلني. وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون. وم

أمري فإين مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليالً فال تسأل عن الناكثني. يأهيا الرسول 

قد جعلنا لك يف أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن علياً قانتاً 

بالليل ساجداً حيذر اآلخرة ويرجوا ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 

غالل يف أعناقهم وهم عىل أعامهلم يندمون. إنا بعذايب يعلمون. سنجعل األ

برشناك بذريته الصاحلني. وإهنم ألمرنا ال خيلفون. فعليهم مني صلوات ورمحة 

أحياء وأمواتا يوم يبعثون عىل الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إهنم قوم سوء 

خارسين. وعىل الذين سلكوا مسلكهم مني رمحة وهم يف الغرفات آمنون. 

 .)١(د هللا رب العاملنيواحلم

                                           
فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب «تاب که آن را از کت است ین والیدروغ ۀن سوریا -١

ه چگونه در برابر خداوند کابد یگرامی در  م، تا خوانندهیردکنقل  »رب األرباب
 ف به عھده گرفته است.یو تحرر ییتابش را از تغکه خود حفاظت کی یاند، خدا ستادهیا



 ٥٧   سورۀ دروغین والیت

 تین والیدروغ ۀسور  ۀترجم
ات ما را بر شما بخوانند یتا آم یا ردهکه ما نازل ک یمؤمنان به دو نور یا«

گر یه از ھمدکدو نور  ،دیاوریمان بیا ،و شما را از عذاب روز بزرگ بترسانند
 یھا باغ نندکه به خدا و رسول وفا کآنان  ،ھستند و من شنوا و دانا ھستم

 یمان و عھدیستن پکمان با شیه پس از اکآنان ،آنان خواھد بود ینعمت برا
ھمانا  ،شوند یم در دوزخ انداخته ،افر شدندک ،امبر بسته بودندیه با پک

از  یرده و برخکمنور  ،ن به آنچه خود خواستهیو زم ھا آسمان هک ییخدا
ھرچه  خداوند ،دنیدر خلق اوھا  آن ،ده و از مؤمنان قرار دادهیفرشتگان برگز

ه ک یسانک ،ست و او بخشنده و مھربان استیجز او ن ییخدا ،ندک یم بخواھد
 ،رشان گرفتکرا به مھا  آن ردند پسکر کامبرانشان میش از شما بودند با پیپ

است. ھمانا خداوند عاد و ثمود را به  کھمانا گرفتن من سخت و دردنا
 پس ،قرار داد یشما عبرت یردارشان نابود ساخت و آنان را براکسبب 

 ،و برادرش ھارون یان بر موسیروانش بخاطر طغید. فرعون و پیترس ینم
ثر شما فاسق کباشد و ھمانا ا یا نشانه شما یم تا برایردکغرق  یھمگ
 ه سؤالک یو ھنگام ،ندک یم ھمانا خدا آنان را در روز حشر جمع ،دیھست

گاه آنان است و خدا دانا و یھمانا دوزخ جا ،توانند جواب دھند ینم شوند یم
خواھند  ین بزودکامبر اخطار مرا به آنان ابالغ یپ یا ،مت استکبا ح

مثال آنان  اند، ردهکان یز ،دندیگردان یم من روکات و حیه از آکآنان  ،دانست
نعمت پاداش  یھا باغ ه من به آنانکن است یااند  ردهکه به عھد تو وفا ک

از  یو ھمانا عل ،خدا صاحب گذشت و پاداش بزرگ است ھماناام  داده
م داد و ما از ظلمش یامل خواھکامت یزگاران است و ما حقش در قیپرھ

اش  هیھمانا او و ذر م،یا داده یبرتر یو ما او را بر اھل تو ھمگ ،میستیغافل ن
افر کمان یه پس از اکبه آنان  ،مجرمان است یشوایصابرند و دشمنانشان پ

د و آنچه خدا و یردکد و به آن شتاب یردکا را طلب یبگو زرق و برق دن ،شدند
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ت یرا پس از تثب ھا مانیپ د ویردکفراموش  ،رسولش به شما وعده دادند
ات یامبر ما بر تو آیپ یا ،دیابیت یم تا ھدایزد ھا مثل شما ید و برایستکش
روانش یراند و پیم یم مانیه خدا او را با اکدر آن آمده آن ،میردکنازل  یناتیب

 یبگردان ھمانا آنان رو یرد پس از آنان روکپس از تو ظھور خواھند 
 یچ سودیشان ھیه براک یدر روز ،ردکم یرا حاضر خواھھا  آن ما ،گردانند

ر آن یغ ییگاھشان است و جایجھنم جا ،شود ینم ندارد و بر آنان رحم
ما  ،نندگان باشکح پروردگارت را بخوان و از سجده یافت پس تسبینخواھند 

اما بر ھارون  ،میفرستاداش  ینیو (بعد از او) ھارون را به جانش یموس
و  کاز آنان را خو یپس ما برخ ،دیو بایکبا ونیز یپس صبر ،ردندک یشکسر

ھا  آن ،نکپس صبر  ،میردکن یرا نفرھا  آن امتیم و تا روز قیدیمون گردانیم
ان یامبران قبل از تو و از میم مانند پیم دادکما به تو ح ،دیاھند دخو یبزود

 یاز امر من رو سکھر ،د برگردندیم تا شایدیبرگز یوص یکتو  یآنان برا
نان کمان شیند تو از پیفرشان بآساکبا  کیاند ،گردد یم نزد من باز ،گرداند

مان یه اک یسانکتو در گردن  یبرا ،امبر مایپ یا ،شد یسؤال نخواھ
در شب  یعل ،ر گذار باشکر و شیآن را بگم یا قرار داده یعھد اند، آورده

دوار پاداش پروردگارش یم دارد و امیعبادتگذار و ساجد است از آخرت ب
گاه بودندکنیردند با اکه ستم ک یسانکا یآ ،است با ھم  ،ه از عذاب من آ

مان یردارشان پشکم و آنان بر یانداز یم ریشان زنجیھا گردن برابرند؟ ما در
 گر تخلفیم آنان از امر ما دیصالحش مژده داد یۀما تو را به ذر ،خواھند شد

ه ک یپس درود و رحمت من بر آنان باد زنده و مرده روز ،نندک ینم
ه پس از تو بر آنان ستم کباد  یسانکخشم من بر  ،شوند یم ختهیبرانگ

ه بر کباد  یسانکو رحمت من بر  ،انبار ھستندیبد و ز یملتھا  آن ،ردندک
 ۀژیدر امان خواھند بود و سپاس و ھا اتاق درھا  آن آنان گام برداشتند کمسل
 ».ان استیپروردگار جھان ، خدا



 

 

 المزعوم طمةلوح فا

نبيه ونوره وسفريه وحجابه ودليله هذا كتاب من اهللا العزيز احلكيم ملحمد 

نزل به الروح األمني من عند رب العاملني، عظم يا حممد أسامئي واشكر نعامئي 

وال جتحد آالئي، إين أنا اهللا ال إله اال أنا قاصم اجلبارين ومديل املظلومني، وديان 

بته عذاباً الدين، إين أنا اهللا ال إله إال أنا، فمن رجا غري فضيل أو خاف غري عديل عذ

ال أعذبه أحد من العاملني، فإياي فاعبد وعيل فتوكل، إين مل ابعث نبياً فأكملت 

أيامه وانقضت مدته إال جعلت له وصيا، وأين فضلتك عىل االنبياء وفضلت 

وصيك عىل األوصياء، واكرمت بشبليك وسبطيك حسن وحسني، فجعلت 

خازن وحي واكرمته  حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة ابيه، وجعلت حسينا

بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، 

جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعرتته اثيب واعاقب، اوهلم عيل 

سيد العابدين وزين اوليائي املاضيني وابنه شب جده املحمود حممد الباقر علمي 

تابون يف جعفر، الراد عليه كالراد عيل، حق القول واملعدن حلكمتي، سيهلك املر

مني ألكرمن مثو جعفر وألرسنه يف أشياعه وأنصاره وأوليائه، اتيحت بعده 

موسى فتنة عمياء حندس ألن خيط فريض الينقطع وحجتي ال ختفى وأن أوليائي 

يسقون بالكأس األوىف، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غري آية من 

فقد افرت عيل، ويل للمفرتين اجلاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي  كتايب
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النبوة وامتحنه باالضطالع هبا  )١(وحبيبي وخرييت يف عيل ويل ونارصي ومن (...)

يقتله عفريت مستكرب يدفن باملدينة التي بناها العبد الصالح إليجنب رش خلقي، 

ووارث علمه، فهو معدن  حق القول مني آلمرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده

علمي وموضع رسي وحجتي عىل خلقي ال يؤمن عبد به إال جعلت اجلنة مثواه 

وشفعته يف سبعني من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار واختم بالسعادة البنه عيل 

وليي ونارصي، والشاهد يف خلقي وأميني عىل وحيي، أخرج منه الداعي إىل 

رمحة للعاملني عليه كامل  )٢(وأكلم ذلك بأبنه (...)سبييل واخلازن لعلمي احلسن 

موسى وهباء عيسى وصرب أيوب، فيذل أوليائي يف زمانه وتتهاد رؤوسهم كام 

تتهاد رؤوس الرتك والديلم فيقتلون وحيرقون ويكونون خائفني مرعوبني، 

وجلني تصبغ األرض بدمائهم ويفشوا الويل والرنة يف نسائهم أولئك أوليائي 

، هبم أدفع فتنة عمياء حندس وهبم أكشف الزالزل وأدفع اآلصار واألغالل حقاً 

أولئك عليهم لوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون. قال عبدالرمحن بن 

لو مل تسمع يف دهرك إال هذا احلديث لكفاك، فصنه إال عن : قال أبو بصري : سامل 

 .)٤()٣(أهله

                                           
 .كلمة غري واضحة لذا مل نستطع إثباهتا -١

 .كلمة غري واضحة لذا مل نستطع إثباهتا -٢

وإكامل الدين ، ٢/٧٢جلد املجلد األول والوافی للفيض الكاشاين)، ١/٥٢٧( ینیلکلل یافکال -٣

 .١٥٢ص الطربيس وإعالم الور ألبوعيل، ٣٠٤-٣٠١ص يالبن بابويه القم

، ص، بعد وفاة النبي-ل-عىل فاطمة  ÷هذا نزل به جربيل ةيدعي الرافضة أن لوح فاطم -٤

ن  سوأن عيل بن أيب طالب كان خمتبئاً خلف الستار، عند نزول جربيل عىل فاطمة، وكان عيلٌّ يدوّ
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 ن فاطمهیلوح دروغ 

ر و یسف ،نور ،امبریپ ،محمد یم براکیز و حیعز یاز خداست یا ن نامهیا«
ل) از نزد پروردگار ین(جبرئیلش فرود آورده آن را روح األمیحجاب و دل

رگذار باش و کم را شیھا نعمت ن وکم یمرا تعظ یھا اسممحمد  یا ،انیجھان
  ۀنندکست مقھور یجز من ن ییخدا ،میھمانا من خدا ،نکار مکآن را ان

 ییخدا ،میھمانا من خدا ،امت ھستمیم روز قکاور مظلومان و حایجباران و 
ر عدل من داشته یغ یمیا بیر فضل من و یغ یدیام سکھر ،ستیجز من ن

پس تنھا  ،ان نخواھم دادیگر از جھانید یسکه به کدھم  یم یباشد او را عذاب
ش یه روزھاکنفرستادم  یامبریچ پیمن ھ ،نکل کن و بر من توکمرا عبادت 

قرار  ییوص یکاو  یه براکنیرده باشم مگر اکامل و مدتش را تمام کرا 
ان یگر وصیز بر دیتو را ن یدادم و وص یامبران برتریو من تو را بر پ ام، داده
حسن را پس از  ،دمین نوازیو تو را به دو فرزندت حسن و حس ،دادم یبرتر

را به  ش قرار دادم و اویخو ین را مخزن وحیپدرش معدن علم خود و حس
است  یسکن یاو برتر ،دمیشھادت افتخار دادم و عاقبتش را به سعادت گردان

ن یتامة (د ۀلمک ،باالتر استاش  دان درجهیشھ ۀد شده و از ھمیه شھک
 ا عذابیتش پاداش و یاھل ب ۀلیبه وس ،نزد اوستام  امل) با او حجت بالغهک
و  ،من است ۀگذشت یاینت اولید عابدان و زیس ین آنان علیاول ،دھم یم

علم من و معدن  ۀافندکمحمد(باقر) ش ،اش ه جد ستوده شدهیشب ،فرزندش
او را رد  سکھر ،شوند یم دارند تباه که در جعفر شکو آنان  ،متم استکح
 دربارۀ دھم و او را یم حتمًا جعفر را عزت و احترام ،ردهکا مرا رد یند گوک

                                                                                           
). هذا كذب 1/186،185(كام ذكر كليني يف كتابه الكايف (.للفاطمة ÷ما قاله جربيل

و مع ذلك فإن اللوح املكذوب هو   ،صحيث إن الوحي قد انقطع بعد وفاة النبيوافرتاء عظيم 

 عندهم بمثابة القرآن العظيم عند أهل السنة.
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ور و ک یا فتنه یپس از او موس ،گردانم یم یش راضیایاوران و اولیروان و یپ
شود و  ینم دیسمان فرض من پاره و حجتم ناپدیرا ریز ،داده شد یکتار
نعمت  ،ندکار کاز آنان را ان یکی سکھر ،دیپر خواھند نوش یمن جام یایاول

 یوا  ،ر دھد بر من افترا بستهییتاب مرا تغکاز  ای هیآ سکھر رده وکار کمرا ان
ب و یبنده و حب یدن مدت موسیان رسیھنگام به پا رکان منیبر مفتر

 ،م به حمل آنیآزما یم و ناصر من (........) او را یول ،یعل دربارۀام  دهیبرگز
صالح آن را ساخت در  ۀه بندک یدر شھر ،شدک یم بر او راکث متیخب یمرد

دھم به محمد فرزند  یم حتمًا دستورش ،شود یم ن مخلوقم دفنینار بدترک
او معدن علم من و محل راز و حجت من بر  ،و وارث علمشاش  فهیو خل

گردانم و  یم گاھشیبھشت را جا  ،مان آوردیبه او ا سکھر ،بندگانم است
رم یپذ ی، مباشند یه ھمه جھنمکتش یھفتاد نفر از اھل ب یسفارش او را برا

و ناصر من و شاھد بر  یاو ول ،نمک یم را خاتمه به سعادت یو فرزندش عل
از او دعوتگر به راھم و مخزن علمم حسن را  ،من است ین وحیلق و امخ
است  ینم (......) رحمتک یم املکن امر را با فرزندش یآورم و ا یم رونیب

در زمان او  ،وب داردیو صبر ا یسیع یو شاداب یمال موسک ،انیجھان یبرا
 ه بردهیلم ھدیو د کتر یشان مانند سرھایسرھا ،گردند یم لیمن ذل یایاول
ن از یزم ،گردند یم و مرعوب کمنایب ،شوند یم شته و سوختهک ،شود یم

 یآنان بدرست ،گردد یم ادیان زنانشان زیآه و ناله م ،شود یم نیخونشان رنگ
نم و با آنان ک یم اه را دفعیور و سک ۀمن ھستند با آنان ھر فتن یایاول

درود و رحمت پروردگار بر آنان  ،نمک یم رھا را دوریو طوق و زنجھا  زلزله
اگر : ر گفتیابوبص: دیگو یم عبدالرحمن بن سالم ،افتگانندیت یھداھا  آن ،باد
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ث ین حدیست و ایافکت یبرا ،ین نشنویجز ا یثیچ حدیدر عمر خود ھ
 .)١(پنھان بدار مگر از اھل آن

                                           
ن یمال الدک، ایه قمی، ابن بابو٢/٧٢ ی، الوافیاشانکض ی، ف١/٥٢٧ یافک، الینیلک -١

 . ٣٠٤-٣٠١ص
 لبر فاطمه صامبرین لوح را پس از وفات پیل ایه جبرئکنند ک روافض ادعا می

ل گفت، یه آن ھنگام پشت پرده مخفی بود، ھمه جبرئک سرد و حضرت علیکنازل 
را پس یاست ز ین دروغ و افترای بزرگی) ا١/١٨٥،١٨٦ یافک، ینیلکھمه را نوشت (

ن چنان ین لوح دروغیعه این نزد شیقطع شد، با وجود ا یوح صاز وفات رسول الله
 نت.ه قرآن نزد اھل سکارزشی دارد 





 

 

 )١(شیقر یدعاء صنم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم  بويريدون به الدعاء عىل أيب بكر وعمر

صل عىل حممد وعىل آل حممد، اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها 

وإفكيها وابنتيها اللذين خالفا أمرك، وأنكرا وحيك، وجحدا نعامك وعصيا 

رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك وأحبا أعدائك وجحدا آالءك وعطال 

آياتك، وعاديا أوليائك وواليا أعدائك  أحكامك، وأبطال فرائضك وأحلدا يف

 وحربا بالدك، وأفسد عبادك.

اللهم العنهام وأتباعهام وأولياءهم وأشياعهم ومحبيها فقد أخربا بيت النبوة، 

وردما بابه ونقضا سقفه، وأحلقا سامءه بأرضه وعاليه بسافله، وظاهره بباطنه، 

ا منربه من وصيته ووارث واستأصال أهله، وأباد أنصاره، وقتال أطفاله، وأخلي

علمه وجحدا إمامته، وأرشكا برهبام، فعظم ذنبهام وخلدمها يف سقر، وما أدراك ما 

 سقر، ال تبقي وال تذر.

اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه، وحق أخفوه، ومنرب علوه، ومؤمن أرجوه، 

ومنافق ولوه، وويل آذوه، وطريد أووه، وصادق طرده، وكافر نصوه، وإمام 

قهروه، وفرض غريوه، وكفر نصبوه، وكذب دلسوه، وإرث نصبوه، ويفء 

                                           
تم إعادة طباعة دعاء صنمي قريش حتى يتمكن القارئ من قراءته الذي يعنون به أبوبكر وعمر  -١

 وعائشة وحفصة ريض اهللا عنهم أمجعني.
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اقتطعوه، وسحت أكلوه، ومخس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، 

ونفاق أرسوه، وغدر أضمروه، وظلم نرشوه، ووعد أخلفوه، وأمانة خانوه، 

وعهد نقضوه، وحالل حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنني أسقطوه، 

وه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق وضلع دق

 منعوه، وكذب دلسوه، وحكم قسبوه، وأمام خالفوه.

اللهم العنهم بعدد كل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غريوهان وأحكام 

عطلوها، ورسوم قطعوها، ووصية بدلوها، وأمور ضيعوها، وبيعة نكثوها، 

أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة  وشهادات كتموها، ودعواء

 أوردوها، وعقبة أرتقوها، ودباب دحرجوها، وأزيان لزموها.

اللهم العنهم يف مكنون الرس، وظاهر العالنية لعناً كثرياً أبدا دائام رسمدا ال 

انقطاع لعدده، وال نفاذ ألمده لعناً قيود أوله وال ينقطع آخره، هلم وألعواهنم 

ارهم، وحمبيهم ومواليهم، واملسلمني هلم والسائلني إليهم، والناهقني وأنص

 باحتجاجهم والناهضني بأجنحتهم واملقتدين بكالمهم واملصدقني بأحكامهم.

اللهم عذهبم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمني رب : (قل أربع مرات)

 العاملني.

ل عىل حممد وآل حممد اللهم العنهم مجيعاً، اللهم ص: (ثم تقول أربع مرات) 

فأغنني بحاللك عن حرامك وأعذين من الفقر، رب أين أسأت وظلمت نفيس 

واعرتفت بذنويب وها أنا بني يديك فخذ لنفسك رضاها، لك العتبى ال أعود فإن 

عدت فعد عيل باملغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا ارحم 
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وخاتم النبيني وآله الطيبني الطاهرين الرامحني. وصىل اهللا عىل سيد املرسلني 

 .)١(برمحتك يا أرحم الرامحني

 )٢(شیدو بت قر یدعا

ا بر دو بت و طاغوت یخدا ،پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست
 و یه با امر تو مخالفت و وحکآنان  ،ش و دو دخترشان لعنت فرستیقر

ل و ین تو را تبدید ،ردندک یردند و رسول تو را نافرمانکار کت را انیھا نعمت
ت را یھا نعمت گرفتند و یدشمنانت را به دوست  ،ردندکف یتابت را تحرک

ات تو یو در آ ،ردندکض تو را تباه یل و فرایام تو را تعطکاح ،ردندک یناسپاس
ردند با ک یو با دشمنانت دوست یبا دوستانت دشمن ،دندیالحاد ورز

 ردند.کدند و بندگانت را تباه یت جنگیشھرھا
 ۀھمانا خان  ،نکاورانشان را لعنت یروان و دوستان و یا! آنان و پیخدا

باال و  ،ختندیستند و سقفش را فرو رکرا شاش  ردند و دروازهکران ینبوت را و
اورانش را ین و کشه یو اھلش را ر  ،دندیوبکن و ظاھر و باطنش را درھم ییپا

ن) و وارث ی(جانش یاز وصو منبرش را   ،شتندکردند و اطفالش را کنابود 
 کر شدند و به پروردگارشان شرکگذاشتند و امامتش را من یعلمش خال

شه آنان را در (سقر) آتش یھم ین و براکپس گناھانشان را بزرگ  ،نمودند
 دھد.  ینم ه امانک یآتش ،اندازیب

ه ک یه انجامش دادند و حقک یرکن به تعداد ھر منکا! آنان را لعنت یخدا
ه دورش ک یه بر آن باال رفتند و به تعداد ھر مؤمنک یردند و منبرکپنھانش 

 ای هه آزارش دادند و راندک یردند و دوستک یه با او دوستک یردند و منافقک

                                           
 .١١٤ص  مفاتيح اجلنان لعباس القمی -١

  است.  -نیالله عنھم أجمع یرض–ر، عمر، عائشه و حفصه کمرادشان ابو ب -٢
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ردند و کش یاریه ک یافرکردند و که طردش ک یه پناھش دادند و صادقک
رفتند یه نپذک یثیرش دادند و حدییه تغک یردند و فردکه مقھورش ک یامام

ردند و که عوضش ک یریختند و خیه رک یحش دادند و خونیه ترجک یو شر
ردند و که پنھانش ک یردند و ارثکه سر ھم ک یه بر افراشتند و دروغک یفرک

ه حاللش پنداشتند ک یه خوردند و خمسک یردند و حرامکه قطع ک یمتیغن
ردند که پنھان ک یه رواج دادند و نفاقک یاد گذاشتند و ستمیه بنک یو باطل

ه خالفش ک ای هدند و وعدیه گسترانک یه در دل داشتند و ظلمک یانتیو خ
ه حرامش ک یستند و حاللکه شک یمانیردند و پکانت یه خک یردند و امانتک
ه ک ینیردند و جنکاش  ه پارهک یمکردند و شکه حاللش ک یردند و حرامک

 یردند و جمعکاش  ه پارهک یستند و سندکه شک ییردند و پھلوکسقطش 
 یه ندادند و دروغک یردند و حقکلش یه ذلک یزیردند و عزکه متفرقش ک
 ردند.که مخالفتش ک یه بر باد دادند و امامک یمکردند و حکر یه تزوک

 که ترک یضیف و فرایه تحرک یاتین به تعداد آکن یا! آنان را نفریخدا
 یردند و عوارضکل یه تعطک یامکر دادند و احییه تغک ییھا ردند و سنتک
 یعتیردند و بکمال یه پاک یردند و امورکل یه تبدک یتیردند و وصکه قطع ک
 یردند و گواھکه باطل ک ییردند و دعواکتمان که ک یستند و شھاداتکه شک
 یا ب شدند و تپهکه مرتک یانتیردند و خکجاد یه اک یا لهیرفتند و حیه نپذک
ه ک ییھا یدند و خوبیگران) غلطانیه دیه (علک ییھا ه باال رفتند و سنگک

  اند. داشته
 یو دائم یار و ابدیبس یلعنت ،ارکن در پنھان و آشکا! آنان را لعنت یخدا

نداشته باشد  ییه تعدادش انقطاع و مدتش انتھاک یشگیوسته و ھمیو پ
خودشان  یبرا یلعنت ،باشد یر و آخرش قطع نشدنیش زنجیه ابتداک یلعنت

رفته و به آنان یه آنان را پذک سکھر دوستان و ارادتمندانشان و ،اورانیو 
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ام یآنان ق یبانیه با پشتکنند و آنان که حجتشان را بازگو کند و آنان کرجوع 
 رند.یپذ یم امشان راکنند و احک یم ه به سخنانشان اقتداکردند و آنان ک

از آن پناه ه اھل دوزخ کبده  یا! به آنان چنان عذابی(چھار بار بگو) خدا
ا! بر محمد و آل ین. خداکآنان را لعنت  ۀا! ھمی(چھار بار بگو) خدا ،بخواھند

ن و از فقر ک یمحمد درود بفرست و مرا با حالل خود از حرام خود مستغن
 ،ردمکش ستم نمودم و به گناھانم اعتراف یردم و بر خوک! بد یالھ ،نجاتم ده

 ،عاقبت از توست ،نک یراض نون در حضور تو ھستم پس خودت را از منکا
ش بر یز با مغفرت و عفو خویگردم و اگر بازگشتم تو ن ینم گر(به گناه) بازید

رحم  یا  ،ریرم خود از من بپذکا! به فضل وجود و مغفرت و یخدا ،من بازگرد
 !نندگانکرحم ن یتر نندهک

أرحم وصلی اهللا علی سيدنا وخاتم النبيني وآله الطيبني الطاهرين برمحتك يا 

 .)١(الرامحني

                                           
 .١١٤ص مفاتيح اجلنان، یعباس قم -١





 

 

 خاتمه

ن مذھب باطل یبه ا سکھر هک ینون با من موافقکد ایبرادر مسلمان! شا
برادر  ین ایبنابرا ،ست گرچه خود را مسلمان بنامدیمسلمان ن ،مان داردیا

ان مسلمانان یه مکخصوصًا  ،ستیتو در برابر روافض چ ۀفیمسلمان وظ
 دھند؟  یم نند و خود را به آنان نسبتک یم یزندگ

و از  ینکو با آنان ارتباط برقرار ن یزیه از آنان بپرھکبر تو الزم است 
 یبا ھر موحد یه اساس آن دشمنک یدیعقا ،یث آنان بر حذر باشید خبیعقا

 امبر خودیرا پ صن و محمدیه خداوند را پروردگار و اسالم را دکاست 
 داند. یم

ه ارتباط بر قرار ک یسکھر عه بایش«: دیگو یم/ هیمیخ االسالم ابن تیش
باطل است  ینینه دارد دیه در سک ینیرا دیز ،شود یم از در نفاق وارد ،ندک
چ شر و یاز ھ ،دارد یم وا یب مردم و بدخواھیانت و فریه او را به دروغ و خک

 یسکنزد  یحت یرافض ،نندک ینم یوتاھکه توانش را داشته باشند ک یفساد
است نفاق در  یه او رافضکاگر نداند  یحت ،ه او را نشناسد منفور استک
 .)١(»گردد یم انیما و گفتارش نمایس

ن یاما با ا ،ندکشان کخداوند ھال ،نه دارندکیو  یآنان در دل بر ما دشمن
با آنان  یاھل سنت در امور زندگ ۀاز عامّ  یب خوردگانیه فرکم ینیب یم حال

ن ین ھمه به سبب اعراض از دیا ،نندک یم داد و ستد دارند و به آنان اعتماد
ده با یعق یدھد تا بر مقتضا یم ه به مسلمان دستورکاست  یامکخدا و اح

 داشته باشد. یدشمن کیافر مشرکو با ھر  یدوست یھر مسلمان موحد
                                           

 .٣/٣٦٠ منهاج السنة النبويةه، یمیابن ت -١



 نگاهی به عقاید شیعه  ٧٢

 یسکا یپس آ ،میخود را دانست ۀفیمسلمان وظ یکبه عنوان  ،نیبنابرا
 د؟ یگو یکه به آن لبکھست 

نسأل اهللا أن ينرص دينه و أن يعيل كلمته و أن خيذل الرافضة ومن شايعهم وأن 

 جيعلهم غنيمة للمسلمني وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ی:گردآور

 بن محمدعبدالله 

 غفراهللا له ولوالديه وللمسلمني
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 ه.یمیاالسالم ابن ت خیش منهاج السنة -2

 .یشھرستان ،امللل والفرق -3

 .یاشعر ،ينيسالممقاالت اإل -4

 : معاصرین های کتاب
 ./ریظھ یخ احسان الھیش فاتیتأل -1
 .ید/ ناصر قفاز خیش مسألة التقريب -2

 .ید/ ناصر قفاز  ،صول مذهب الشيعة االثناعرشيةأ -3

 خ محمد مال الله.یفات شیتأل -4

 .سالم واإلنياملسلم یع عليخطر التش یام عليد الظالم وتنبه النيتبد -5
 مان الجبھان.یخ سلیش: فیتأل
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