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 ...هدیه به

 
 .علمای بزرگوار و ارجمند

 .پدر بزرگوار عالمه شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز
 .شیخ محمد بن صالح عثیمین

 .عالمه شیخ المحدثین شیخ محمد ناصرالدین آلبانی
از خداوند منان خواستارم که ایشان را مورد لطف و مرحمت و مغفرت 
خویش قرار دھد و جزا و پاداش نیک به ایشان عطا نماید و قبرشان را باغی 

قرار دھد و آنان را ھمراه بندگان صالح خود محشور ھای بھشت  از باغ
گرداند. و ثواب و پاداش این عمل خالصانه را در ترازوی حسناتشان قرار 

دھد.
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 ی محقق مقدمه

له، وأشهد أن  كمني وأشهد أن الإله إال اهللا، وحده الرشيـاحلمد هللا رب العال

 .حممداً عبده ورسوله
ی محدث  مام عالمهو بعد: از چند سال قبل و ھنگامی که شیخ ما ا

 ی در قید حیات بود، رساله /ابوعبدالرحمن بن مقبل به ھادی وادعی 

خداوند او را  –اثر امام مجدد، شیخ محمد بن عبدالوھاب » الرد علی الرافضة«
را به  –مورد لطف و مرحمت خویش قرار دھد و پاداش نیک به او عطا نماید 

 واینجانب ھدیه داد و خواستار تحقیق آن و آوردن تعلیقاتی بر آن شد، 
خواسِت الله این بود که اتمام این کتاب به تأخیر بیفتد؛ زیرا بنده 

، و دیگر اینکه ی خطی از این کتاب بیابم اما موفق نشدم یدم نسخهکوش می
برخی مراجع مھم در دسترسم قرار نداشت، و در این روزھا عزم را جزم 

ی که شیخ محمدبن  ی طبع نمایم. رساله نمودم تا ھر طور شده آن را آماده
عبدالوھاب نگاشته کتاب مھمی است که مؤلف در پرتو کتاب و سنت بر 

ی این کتاب به آیات و  ی گرامی با مطالعه ض تردید نموده، و شما خوانندرواف
خورید که مؤلف بدان استدالل جسته، و راست گفته  احادیث فراوانی بر می

ِ ﴿خداوند متعال آنجا که فرموده:  فَإِذَا  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  لَۡ�ِٰطلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱبَۡل َ�ۡقِذُف ب
ۚ َولَُ�ُم  ا تَِصُفونَ  ُل لَۡو�ۡ ٱُهَو َزاهِٞق بلکه حق را بر باطل « .]۱۸اء: ی[األنب ﴾١٨مِمَّ
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شود. وای  سان باطل به یکباره نابود می شکند و بدین کوبیم که آن را در ھم می می

َوقُۡل ﴿فرماید:  و در جای دیگر می .»دھید بر شما از آنچه (به الله) نسبت می
ۚ ٱَوزََهَق  ۡلحَّ�ُٱَجآَء  و بگو: حق « .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا لَۡ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل

  .»گمان باطل، نابودشدنی است آمد و باطل نابود شد. بی
 العزت در جای دیگری فرموده: رّب  و

نَزَل مَِن ﴿
َ
َمآءِ ٱأ ۡودِيَ� بَِقَدرَِها فَ  لسَّ

َ
ۡيُل ٱ ۡحَتَمَل ٱَماٗٓء فََسالَۡت أ َز�َٗدا  لسَّ

ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ ِ�  ۖ َوِممَّ ا�ِٗيا ۡو َمَ�ٰٖع َزَ�ٞد ّمِۡثلُهُ  بۡتَِغآءَ ٱ �َّارِ ٱرَّ
َ
 ۥۚ ِحۡلَيٍة أ

ُ ٱَكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ۚ ٱوَ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ   لَۡ�ِٰطَل
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا َما  لزَّ مَّ

َ
ۖ َوأ َ�يَۡذَهُب ُجَفاٗٓء

�ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱيَنَفُع 
َ
ُ ٱَكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ِض� ۡ� ۡمَثاَل ٱ �َّ

َ
�ۡ١٧﴾ 

 .]۱۷[الرعد: 
ای به  ترتیب در ھر دره از آسمان آب باران نازل کرد و بدین )پروردگار(« 

گاه بر روی سیالب  ی گنجایش و ظرفیتش سیالب جاری شد و آن اندازه
دست آوردن  که برای به ھای زیادی نمایان گشت. چنانچه از فلزاتی کف

کنند، کفی ھمچون کف سیالب پدید  زیور آالت و وسایل زندگی ذوب می
ھا از میان  . ولی کفزند یمثال مباطل را  حق و بدین سان الله، ؛آید می
گونه  این اللهماند.  رساند، در زمین می روند و آنچه به مردم سود می می

 .»زند یممثال 
کند،  برده و نابود میآری، چنین است که چون حق بیاید باطل را از بین  

در تمام تردیدھایی که بر رافضه روا داشته  /و شیخ محمدبن عبدالوھاب 
بر مراجع اساسی خود آنھا اعتماد نموده تا نتوانند از آن انکار نمایند، مگر 
اینکه از باب مکابره و تقیه از قبول حق سر باز زنند، و در تحقیقی که انجام 

است که برادر ما دکتور ناصر بن سعد الرشید آن ی  داده ام اعتمادم بر نسخه
 ی مخطوط تصحیح نموده و بر آن تعلیقاتی نگاشته است. را از روی نسخه
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 ام: کارھای که این جانب در تحقیق رساله انجام داده
تحقیق احادیث و آثار و تخریج آن، و ھم چنین بیان حکم صحت و  -١

بخاری و صحیح ضعف حدیث، اال روایاتی که در صحیحن (صحیح 
 ام. مسلم) آمده که صرف به این دو کتاب حواله داده

برخی از احادیثی که شیخ به آن اشاره نموده را به طور کامل تخریج  -٢
 نمودم.

گاھی اتفاق افتاده که شیخ حدیث ضعیفی را آورده، و بنده کوشیده  -٣
 ام در ھمان رابطه حدیث صحیحی را یافته و نقل نمایم.

اقوال برخی از علمای دیگر را در تایید کالم  در برخی از حواشی -٤
 شیخ مبنی بر رد روافض آورده ام.

ھای داشته است  شیخ در اثنای کتاب از مصادر شیعه نیز نقل قول -٥
ی دقیق سخنان او از کتب شیعه را بیان داشته ام، و  که بنده حواله

اگر به آن مصادر دسترسی نداشته ام به کتب علمای که به کتب 
 -مانند شیخ احسان الھی ظھیر و دیگران–اند حواله دادهروافض 

 ام. حواله داده
 ھای درخشان و دعوت او را نوشته ام. سوانح زندگی مؤلف و کارنامه -٦
 ام. ی کتاب روافض و مؤسس آن را نیز معرفی نموده در مقدمه -٧

خواھم که اخالص عمل برای ما نصیب  در پایان از خداوند متعال می
و کردار ما را درست نماید، و این کار را نیز در میزان  فرموده و گفتار

خواھم اسالم و  حسنات ما قرار دھد، و چنانکه از خداوند می
 مسلمانھا را به این کار نفع برساند.

 ابوبکر عبدالرزاق بن صالح بن علی النھمی
 ۵۰۶۸۱۶. شماره تلفن: ۸۷۳۸۹ذمار ص. ب:  –الیمن 

 ھـ۱۴۲۶صفر سال:  ۱صبح جمعه 



 
 

 

 

 

 یعه رافضیف شیتعر

 یو اصطالح یف رافضه از نظر لغویتعر
 یعنیَء یند َرَفْضُت الَشّ یگو یاست، م ١کتر یرفض در زبان عرب به معنا

ان ھستند یعیاز فرق منتسب به ش یکیردم، و رافضه در اصطالح ک کآنرا تر
ند یجو یاز آنھا برائت م کیجز اند ج امبریه اصحاب پیر، عمر و بقکه از ابوبک

 ند.یگو یر، لعن و دشنام میفکرا تو آنھا 
 یامبر تبریاران پیه از کھستند  یسانکان ید: رافضیگو یم /امام احمد 

 .٢نندک یو آنھا را لعن م  ردهکجسته و از آنھا انتقاد 
دم یان پرسیه از پدرم درباره رافضکگفته است:  /عبدالله بن احمد 

 .٣ندیگو یناسزا م س ر و عمرکه به ابوبکھستند  ییپاسخ داد آنھا
ف آنھا گفته است: آنھا ی[مشھور به حافظ سنت] در تعر یمیابوالقاسم الت

 .٤دھند یرا دشنام م س و عمر س رکابوب هکھستند  یسانک

                                           
اللغه از ابن فارس ، و مقایس ۴/۳۳۲ط، از فیروز آبادی یبنگر به: القاموس المح -١

۲/۴۲۲. 
 .۱/۳۳: ابویعلی ةطبقات الحنابل -٢
 گوید که سندش صحیح است. ، و محقق می۷۷۷شماره  ةخالل: السن -٣
 .۲/۴۳۵الحجه فی بیان المحجه  -٤
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نند ک ین را لعن میخیه شکان تنھا فرقه منسوب به اسالم ھستند یرافض
 بر آنھاست. یبزرگ الھ یین از رسوایو ا

 »ه فرقیو نه بق«ان ید: تنھا رافضیگو یم /ه یمیت خ االسالم ابنیش
 . ١ورزند ینه مکیدھند و نسبت به آن دو بغض و  یر و عمر را دشنام مکابوب

و محبت  یان آمده است: آنان دوستیتب رافضکن امر در یل ایدال
 یه به آنھا ناصبکدانند  یگران مین خودشان و دین را حد فاصله بیخیش
بن  یه: به علکند ک یت میروا یبن موس یاز محمد بن عل یند. درازیگو یم

شتر از مقدم یب یزیامتحانش چ یا برایه آکنوشتم  یدرباره ناصب ÷محمد 
ه کو اعتقاد به امامتشان الزم است؟ جواب آمد  ٢قرار دادن جبت و طاغوت

 .٣است ین اعتقاد باشد او ناصبیبر ا یسکاگر 
 ن نامیآنھا به ا یعلت نامگذار

ن نام آن یرافضه به ا یه سبب نامگذارکق معتقدند یجمھور اھل تحق
رده آنھا ک ید آنھا را نھیجسته و امام ز ین تبریخیه از شکنیه بعد از اکاست 

ر او بودند از دورش متفرق که در لشکنیردند و بعد از اک کرا تر ید بن علیز
ام یق که ھشام بن عبدالملیعل ھ ۱۲۱ه او در سال کبود  یشدند، و آن ھنگام

 .ردک

طالب، یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علیز«د: یگو یم یابوالحسن اشعر
داد و خروج بر ائمه جور  یح میت ترجیامبر در امر والیاران پیر یرا بر سا یعل

رده کعت یه با او بک یسانکان یوفه در مکه در ک یدانست. ھنگام یز میرا جا

                                           
 .۴/۴۳۵مجموع الفتاوی  -١
ترین کتب  که از مھم -۱/۲۴۶مقصودشان ابوبکر و عمر س است و در تفسیر عیاشی  -٢

نصیبا من الکتاب یؤمنون الی الذین اوتوا  تر  تفسیرشان است در ذیل آیه ی (الم
 این مطلب را ذکر نموده است. ۵۱الطاغوت) سوره نساء /بالجبت و

 .۱۴۵، محمد آل عصفور درازی ص ةالمحاسن النفسانی -٣
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ارشان را کنند، ک یم ییر و عمر بدگوکدرباره ابوب یه افرادکد یبودند شن
رده بودند، از دور او کعت یه با او بک یسانکاز  یجه بعضیرد. در نتکح یتقب

شود آنھا  ید و گفته میردکد و رھا یرا گفت: مرا رفض نمودیمتفرق شدند. ز
ده یرافضه نام د)یدرکه به آنھا گفت (مرا رفض کد یبه خاطر گفته ز را

 .١»شدند

ه (رحمھم یمیت ابن ٥خ االسالمیو ش ٤یو شھرستان ٣یو راز ٢قوام السنه
 دارند.  ین نظریچن یالله) ھمگ
رش امامت یگفته است: آنھا به خاطر عدم پذ یگریدر قول د ٦یاشعر

 اند. ده شدهین رافضه نامیخیش
  .بودن آنعه در دوران معاصر و علت اشتباه یآنھا به ش ینامگذار

ه مخالفانشان کند یگو یه ناخشنود شده و مین تسمیان از ایامروزه رافض
ه کاست  یه لقبیرافض«د: یگو یم ٧نیاند، محسن ام ن لقب را به آنھا دادهیا

 یدارد، و غالبًا برا یرا در خالفت مقدم م یه علکشود  یداده م یسکبه 
 ».شود یار گرفته مکانتقام به 
ن نام ین عوام با اینامند و در ب یعه) میامروزه خود را (شل ین دلیبه ھم

ر آن قرار یز تحت تاثیسندگان و اھل فرھنگ نیاز نو یاند، و بعض مشھور شده
ه در کبرند. حال آن یار مکشان به ین لقب را برایه اکم ینیب یاند. لذا م گرفته

                                           
 .۱/۱۳۷مقاالت االسالمیین  -١
 .۲/۴۷۸الحجه فی بیان الحجه  -٢
 .۵۲دات فرق المسلمین و المشرکین ص اعتقا -٣
 .۱/۱۵۵الملل و النحل  -٤
 .۱۳/۳۶مجموع الفتاوی  ۱/۸منھاج السنه  -٥
 .۱/۸۹مقاالت االسالمیین  -٦
 .۱/۲۰اعیان الشیعه  -٧



 ١١ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

ار کبه  یھمه انصار عل یه براکاست  کیع اصطالح مشتریقت تشیحق
 .١رود یم

 اند:  ان سه دستهیعیه شکاند  شناسان گفته شناسان و لغت فرقه
درباره او  یه گاھک ییو تا جا  ردهکغلو  س یه درباره علک ییان: آنھایغال

 نند.ک یا نبوت میت و یالوھ یادعا
و از خلفاء   ردهکخالفت او  یوجود نص برا یه ادعاک ییرافضه: آنھا

 ند.یجو یم ین و عموم اصحاب تبریشیپ
دھند.  یح مین ترجیریرا بر سا یه علکھستند  ید بن علیروان زیه: پیدیز

 .٢ز قبول دارندیر و عمر را نکت ابوبیو وال یاما دوست

ن اصطالح نادرست است. ید اییان بدون تقیعه بر رافضیپس اطالق ش
شوند و آنھا مخالفتشان با اھل سنت  ین اصطالح میز داخل در ایه نیدیرا زیز
 ترند.یکمتر و به حق نزدک

م یان قدیعیعه) موجب اختالط آنھا با شیآنھا به (ش یه نامگذارکبل
را آنھا در یردند. زک یم یو بعد از او زندگ س یه در دوران علکشود  یم

را بر عثمان  یاجماع داشتند و فقط عل س ین بر علیخیدادن ش یبرتر
از  یاریان آنھا بسیما در ماند ا دادند. اگر چه آنان به خطا رفته یح میترج

 لت وجود داشت.یر و فضیاھل علم و منسوب به خ
ه ھمراه کن یشیان پیعین سبب شیبد«د: یگو یم /ه یمیت خ االسالم ابنیش

ر و عمر کابوب یدر برتر یچ اختالفیا در آن زمان وجود داشتند ھیبودند و  یعل
 .٣»است بودهو عثمان  یعل یاند، اما اختالفشان در برتر نداشته

                                           
 .۱/۱۴۴ ی، الملل و النحل، شھرستان۱/۶۵ ین، اشعرییمقاالت االسالم -١
 .۱/۱۴۵ یملل و النحل، شھرستان، ال۸۸/۱۳۷، ۱/۶۹ ین، اشعرییمقاالت االسالم -٢
 .۱/۱۳منھاج السنه  -٣



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٢

 

از  یه بعضکاست  یروشن یعه از خطاھایه رافضه به شین تسمیبنابرا
 یه آنھا با تمام تالش سعکاند  ان به آن دچار شدهید از رافضیمعاصران به تقل

ن یه آنھا مذمت فراوان گذشتگان اک ین نام دارند و ھنگامیاز ا ییدر رھا
ن نام برآمدند یاز ا ییدند، در صدد رھایامت (سلف) و خشم آنھا را بر خود د

ه آنھا کشوند  یافراد یب و سرگردانیع باعث فریبه تش یتا با انتساب عموم
 شناسند. یرا نم

ه کاز دانشجویان  یه بعضکاست  ین امر، اشتباه بزرگیا یامدھایاز پ
عه و یام شکن احیاند و ب دانند بدان گرفتار شده ین اصطالح را نمیقت ایحق
ن آنھا یعه در بیه اصطالح شکاند. از آنجا  قائل نشده یھا تفاوتیام رافضکاح

ن یشیپ یه سخنان علماکاند  ردهکن گمان یشود چن یھا اطالق میبه رافض
ان آنھا یه علما مک یند در صورتک یان ھم صدق میعه، درباره رافضیدرباره ش

 ام تفاوت قائلند.که احیلکو در 
ق ائمه درباره او یر توثکدر شرح حال (ابان بن تغلب) بعد از ذ یامام ذھب

ه چگونه علما کد ین است بپرسکد: ممیگو یعه است میه شکن یبا وجود ا
ه مرز مورد ک یاند. در حال ه اھل بدعت است مورد اعتماد دانستهکرا  یفرد
 است؟ »اتقان« یارک مکنان عدالت و محیاطم

 گونه است: ه: بدعت بر دوکن است یپاسخ ا
ع بدون غلو و یا تشیع یدر تش یرو ادهی: مانند زکوچکالف) بدعت 

و صدق،  ین و تقویروانشان با وجود دیھا و پ یان تابعین در میانحراف و ا
از دست  یاز آثار نبو یرفته نشود مقدارینھا پذیث ایفراوان است و اگر حد

 است. ین فساد روشنیرود و ا یم
 ییجو بیراد و عیامل و غلو در آن و اکب) بدعت بزرگ: مانند رفض 

ب بدعت بزرگ که مرتک یه افرادک و دعوت به آن س ر و عمرکدرباره ابوب
 شود. یرفته نمیشان پذیشود و رأ یشوند به آنھا احترام گذاشته نم یم



 ١٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

است  یسکدر عرف و زمان سلف  یعه غالیش«د: یگو یم ین شعبیھمچن
اند به  دهیجنگ یه با علک یه و گروھیر، طلحه، معاویعثمان، زبه درباره ک

است  یسکدر زمان و عرف ما  یند. غالک یید و از آنھا بدگویسخن بگو یبد
اھل  ین فردید. چنیجو ین تبریخیند، و از شکر یفکن بزرگواران را تیه اک

است،   ردهکن تعرض نیخیابان بن تغلب ھرگز به ش یضاللت و افتراست. ول
 .١»دانسته است یرا افضل م ید علیشا

شان آنھا خوانده شوند  یقیان به نام حقین رافضیه اکن واجب است یبنابرا
عه اطالق شود. ید به آنھا شیاند و ھرگز نبا ردهکه علما بدان عادت ک یھمان نام

ع اطالق شد یشود و اگر به آنھا صفت تش ین نام سبب توھم و اشتباه میرا ایز
عه یا (شی) یعه امامیند مانند: (شکه بر خودشان داللت کرد کر کرا ذد آنید قیبا

 بوده است. و الله اعلم. یه روش علماک)، ھمچنان یاثنا عشر

 ان در به وجود آمدن آنها یهودیان نقش یو ب یان رافضیعیش شیدایپ
ان یھودیاز  یکیان فراخواند ید رافضیه مردم را به اصول و عقاک یسکن یاول

تظاھر به  س ه در دوران عثمان بن عفانکمن موسوم به عبدالله بن سبأ بود ی
جھت نشر  یمختلف اسالم یھانیرد و سپس به مسافرت در سرزمکاسالم 

 فاسد پرداخت.  دهین عقیا
درباره او  یھجر ۳۵خ خود در ضمن حوادث سال یدر تار یامام طبر

 د:یگو یم
اھل صنعا بود و مادرش سوداء نام داشت. در زمان  یھودیعبدالله بن سبأ 

مسلمانان نمود و  یاسالم آورد، سپس شروع به گردش در شھرھا س عثمان
ند. او دعوتش را از حجاز آغاز نمود و سپس بصره کرد آنھا را گمراه ک یم یسع

 یسکخواست نزد  یه مکد، در شام آنچه را یوفه و شام را درنوردکو بعد از آن 

                                           
 .۶-۱/۵میزان االعتدال  -١



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٤

 

در آنجا  یطوالن یه به مصر آمد، و مدتکنیردند، تا اکافت. او را از آنجا طرد ین
گردد  یباز م یسیند عیگو یم یا ه عدهکتعجب است  یگفت: جا یماند و م

إِنَّ ﴿ه خداوند فرموده است:کنند؟ حال آنک یب میذکبازگشت محمد را ت یول
ِيٱ َك إِ  لُۡقۡرَءانَ ٱفََرَض َعلَۡيَك  �َّ ه قرآن ک یسکآن « .]٨٥[القصص:  ﴾َ�ٰ َمَعادٖ لََرآدُّ

 .»گرداند یرده است تو را به معاد باز مکرا بر تو نازل 
ن ید: ایگو ین میبه بازگشت سزاوارتر است، ھمچن یسیپس محمد از ع

رد و درباره آن که رجعت را وضع یسخن مورد قبول واقع شد. سپس قض
امبر وجود داشته یھزاران پ دیترد یسخن گفت، بعد از آن به آنھا گفت: ب

محمد بوده  یوص یبوده است و عل یوص یک یدارا یامبریاست و ھر پ
است و افزود: یخاتم األوص یا و علیه محمد خاتم االنبکاست. سپس افزود 

و   ردهکعمل ن ج امبر خدایت پیه به وصکاست  یسکظالمتر از  یسکچه 
گرفته است. آنگاه افزود: امبر خدا را گرفته و امر امت را به دست یحق پ

ت رسول خداست، ین وصیعثمان به ناحق آن را به دست گرفته است و ا
خود  یبه امرا یید با بدگوینکد و او را سرنگون ییام نماین امر قیپس به ا

مردم را به  یھا د و دلییر تظاھر نماکاز من یآغاز و به امر به معروف و نھ
انش را منتشر ید. پس از آن داعینکوت ن امر دعیدست آورده و آنھا را به ا

و مردم را   ردهکاتبه کمختلف فاسد بودند، م یه در شھرھاک یسانکو با   ردهک
 .١ردک یار خود دعوت مکبه اف یبه صورت پنھان

ان گمراھان یسبأ در م ه ابنک یدین آغاز شد و با عقایان چنیخ رافضیتار
له ھمواره ین حیرد. اکاز آنھا را فاسد  یاریبس یھا رد عقلھا و قلبکمنتشر 

ن یبه دست ا س فه سوم عثمان بن عفانیه به شھادت خلکنیمؤثر بود تا ا
 د.یگروه فاسد انجام

                                           
 .۴/۳۴۰تاریخ طبری  -١



 ١٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

  س طالبیابن اب یح کردن ابن سبأ توسط علیمحکوم و تقب
ش یش از پید بید، آن عقایبه خالفت رس س طالبیبن اب یه علک یھنگام

ح یدًا آن را تقبید. او شدیرس ین امر به گوش علیا هکنیرد تا اکدا یرواج پ
 جست.  یروانش تبریرد و از ابن سبأ و پک

د: از یگو یه مکند ک یت میروا یح از عمار دھنیر با سند صحکابن عسا
ه ابن سوداء را به نزد او کدم یب بن لجبه را دیگفت: مس یه مکدم یل شنیاباطف

ه چه شده است؟ گفت: او بر خدا و کد یپرس یبر منبر بود، عل یآوردند و عل
ت شده است یروا س ید بن وھب به نقل از علیزی. از ١بندد یرسولش دروغ م

 .٢اه وجود دارد؟یسه) سکی( کن َمشین من و ایب یگفت: چه تناسب یه مک
د بن وھب از علی روایت شده است که علی ابن یزیق ین از طریھمچن

بین من و این َمشک سیاه وجود دارد در  یگفت: چه ارتباط ابیطالب می
 .٣نک یمه او درباره ابوبکر و عمر زبان درازی ک یحال

 .٤ت شده استیروا س ح از علییاین روایتھا با اسناد صح

   یله علیروانش به وسیدن ابن سبأ و پیرامون به آتش کشیاختالف پ
ت یربوب یادعا س ی: ابن سبأ درباره علاند شناسان گفته مورخان و فرقه

 و ھمراھانش را سوزاند. ، اویرد و علک یم

                                           
 .۱۶۷تاریخ مدینه دمشق (نسخه خطی) ق  -١
 .۷/۳۶۸فتح الباری -٢
 ھمان منبع. -٣
جزاه  -ین آلبانیخ ناصرالدیش ین إسنادھا را برایه اکد یگو یخ سلمان العوده میش -٤

ره یح لغیح، حسن و صحین صحیب ند. او آنھا راک یفرستادم تا آنھا را بررس -رایالله خ
صدر اإلسالم)  یأحداث الفتنه ف یتاب (عبدالله بن سبأ وأثره فکقرار داد. برگرفته از 

 .۹۸(ص) 



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٦

 

ه جزو رافضه بوده و به عبدالله بن سبأ منسوبند. ید: سبأیگو یم یجرجان
ان یجھان یخدا یه علکگفت  ید و میفر ورزکه کبود  ین فرد رافضیاو اول

 .١ارانش را آتش زدیاو و  یجه علیاست در نت
روان عبدالله بن سبأ یآنھا پ«د: یگو یه میدر ھنگام پرداختن به سبأ یملط

ھستم؟ گفتند:  کیتو. گفت: من  ییتو گفتند: أنت أنت:  ÷یھستند، به عل
نند. اما آنھا کاز آنھا خواست توبه  یننده! حضرت علکجاد یننده و ایآفر

ت ین بیبرافروخت و آنھا را سوزاند و ا یل آتش بزرگین دلیبازنگشتند. به ھم
 را سرود:

نكراً ملَّا  َمرَ اَمراً مُ أَيْتُ األَ  رَ
 

تُ ناري وَ   جْ نْرباً أجَّ وتُ قَ عَ  ٢دَ
 

و قنبر را صدا   ردهکدم، آتشم را روشن یر دکار منیار را بسکه ک یھنگام
 دم (تا آنھا را در آتش بسوزاند).ز

 آنھا را سوزانده است. س یه امام علک ین رأیح ایترج
ه او کابن سبأ را نسوزاند بل س یه علکاند  ن رفتهیاز مورخان بر ا یبعض

ا یاز دن یه علکرد کادعا  س یرد و او بعد از وفات علکد یرا به مدائن تبع
ه خبر وفات او را آوردند، گفت: اگر مغز او را داخل ک یسانکنرفته است و به 

د قول ی. شا٣ردکم ید باز ھم مرگ او را باور نخواھیاوریمان بیسه براکیھفتاد 
مطابقت دارد: از  یح بخاریه با آثار وارده در صحکباشد  یلدرست، ھمان او

آوردند و او آنھا را آتش  س یش علیرا پ ییھا قیه زندکت است یرمه رواکع
بودم آنھا را  ید و گفت: اگر من مین خبر به ابن عباس رسیزد، و ا

                                           
 .۱۰۳فات ص یالتعر -١
 .۱۸أھل اال ھواء والبدع ص  یه والرد علیالتنب -٢
لمرتدین.... فصل المرتد و المرتده) فتح الباری کتاب (استتابه ا -صحیح البخاری -٣

 .۶۹۲۲ح۱۲/۲۶۷



 ١٧ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 « مردم را »یبا عذاب الھ«فرموده است:  ج سوزاندم چون رسول خدا ینم
ھر «د: یفرما یم ج را رسول خدایشتم. زک یه آنھا را مک، بل»دیعذاب ندھ

 .١»دیشکر دھد او را بیینش را تغید یسک
ن یمربوطه به ا یتھایر رواکث بعد از ذین حدیحجر در شرح ا ابن
 یدند، و در بعضیپرست یه بت مکبودند  یسانکد: آنھا یگو یشدگان م   سوخته

ه مرتد شده و از اسالم برگشته کبودند  یسانکھا آمده است آنھا  تیاز روا
ھا وجود دارد سپس  تیان روایه در مکاست  ین امر اختالفیبودند، علت ا

 یه علک یسانکدر (الملل و النحل) معتقد است  ینید: ابوالظّفر اسفرایگو یم
ت یالوھ یه درباره او ادعاکان بودند یاز رافض یآنھا را سوزانده است گروھ

 ه ھستند.یھمان سبأ ردند و آنھاک یم
ن یرد و اک یه به اسالم تظاھر مکبود  یھودیرھبرشان عبدالله بن سبأ 

ه ما در کباشد  یتین مطلب رواید اصل ایبود، و شا  ردهکھا را جعل  گفته
 یعامر یکت عبدالله بن شریث ابوطاھر مخلص و روایبخش سوم از حد

مقابل درب مسجد  یدنجا افرایگفته شد در ا ید: به علیگو یه مکم یآورد
بر  یشما ھستند، آنھا را صدا زده و گفت: وا ییخدا یه مدعکوجود دارند 

. ٢دیدھنده ما ھست ید؟ گفتند شما پروردگار، خالق و روزییگو یشما! چه م
سه بار از آنھا درخواست  یه بر اساس آن علکت را آورده یه روایسپس بق

ه در کانداخت  ییآنھا را در آتشھا جهیردند. در نتکرد. اما آنھا توبه نکتوبه 
 شده بود، و شعر مشھورش را سرود. روشنھایی  ورهک

 .٣ت (حسن) استین رواید سند ایگو یحجر م ابن
                                           

 ۱۲۳، التبصیر فی الدین: اسفراینیی ص ۵/۳۶الفصل فی الملل و النحل، ابن حزم  -١
 .۷/۴۶، االنساب، سمعانی ۱/۱۷۷الملل و النحل، شھرستانی 

 .۱۲/۲۷۰فتح الباری  -٢
 ھمان منبع. -٣



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٨

 

ثابت شده است خواه  یامر یه توسط علین سوزانده شدن سبأیبنابرا
 باشد. /ابن حجر  یا بنا به رأی، یرمه در بخارکت عیبراساس روا
 اول است. یش او به رایانگر گرایز بیه نیمیت بنخ االسالم ایسخن ش

انگر یه بکان در آن زمان است یده رافضیردن عقکار کنجا ھدف آشیدر ا
مجازاتشان به شدت  یبرا س یه علکنیبوده و ا س یغلوشان در حق عل

 خود را چنین اعالم کرد. یه ابن عباس رأک ییرده است تا جاکبرخورد 
ع ظاھر شد، مانند یه در لباس تشکرا  یدیھمه عقا ین علیھم چن

ان یر آنھا در میاز صحابه و تحق یین، نشر بدگویخیل او بر صحابه و شیتفض
 ح و مردود دانست.یآن گمراھان را تقب

در  یعیشھای  ه بدعتک ید: ھنگامیگو یم /ه یمیت خ االسالم ابنیش
ح یآنھا راتقب یرخ داد عل س طالبیبن اب ین علیر المومنیدوران خالفت ام

له و دشنام دھندگان.یرد، که آنھا سه گروه بودند: غالکوم کو مح  ان، ُمَفضِّ
نده خارج شد، ک» از درب  یروز«ند و سوزاند کان را به آتش افیغال یعل
د. سه بار ییست؟ گفتند: شما خداین چید ایردند، پرسکبر او سجده  یگروھ

زدند. بار سوم به دستور او  نند. اما آنھا سر بازکاز آنھا خواست توبه 
ردند. سپس آنھا را در آتش کرده شد و در آنھا آتش روشن کحفر  ییگودالھا

 یث بخاریه حدیمیت انداخت و آن شعر مشھور خودش را سرود و سپس ابن
 رده است.کر شد، نقل که قبًال ذکرا 

ر و عمر را دشنام داده کابوب ید فردیه شنک یدھندگان: زمان دشنام
جه درباره او با یرد، در نتکا فرار یسیاو را فراخواند. اما او به طرف قرقاست، 

در تعامل با  یه علکرد و از آنجا ک یرد، او با آنھا مدارا مکانش صحبت یوال
 ردند.ک یش مستبد نبود، آنان در ھمه اوامرش از او اطاعت نمیامرا

له (برتر ش من یپ یسک د اگریگو یدرباره آنھا م ی: علدھندگان) یُمَفضِّ
 یدھد بر او حد افترا جار یح میر و عمر ترجکمرا بر ابوب هکآورده شود 



 ١٩ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

اند، سپس گفت:  ردهکاز او نقل  یشتر از ھشتاد راویت را بین رواینم. اک یم
 .١ر است و سپس عمر...)کامبرش ابوبین امت بعد از پین ایبھتر

 ها یش رافضیدایمراحل پ
دامنه آن  یرد ولکظھور  س یدوران علان در ید رافضیبه ھر حال عقا

ه کنیبدان شناخته نشده بود تا ا یچ فرقه و گروھیار محدود بود و ھیبس
 پایان یافت. س یدوران خالفت عل

ش یدایع و اتفاقات بعد از آن را در پیه آن وقایمیت خ االسالم ابنیش
ظاھر شدند  یافراد یسپس در زمان عل«دھد:  یح مین توضیان چنیرافض

 یاجتماع و قدرت یدارا س نیسخن از رفض گفتند و تا شھادت حس هک
ن بعد از یبن حس ید بن علیلمه رفض تا قبل از خروج زکه کنشده بودند، بل

احترام  س و عمر س رکه او به ابوبکافته بود. از آنجا یقرن اول انتشار ن
ل رافضه ین دلیدانستند. به ھم ین عمل را ناروا میگذاشت، رافضه ا یم

ه یه محمد باقر امام معصوم است. اما بقکده شدند. آنان معتقد بودند ینام
 .٢»ده شدندینام» هیدیز«ردند و با انتساب به او ک یروید پیان از زیعیش

ه با کنیاند تا ا ردهک یرا ط یش خود مراحلیدایان در پیه رافضکنیخالصه ا
وان آن را به ت یامت جدا شدند. م یھا ر فرقهیده خود مستقل و از سایعق

 م نمود.یتقس یچھار مرحله اصل
 انیشه رافضیاند ی: دعوت ابن سبأ برامرحله اول

ان بر آن یرافض  دهیه عقکرد کدعوت  یعبدالله بن سبأ مردم را به اصول
و طعن نسبت به  س یت درباره علیبنا شد. مانند رجعت، جعل قول وصا

                                           
 .۱۸۵-۳۵/۱۸۴مجموع الفتاوی  -١
 .۲۸/۴۹۰ یمجموع الفتاو -٢



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٢٠

 

 ن.یشیپ یخلفا
 ننده و دور از روح اسالم شد:ک گمراهار کن افیج ایباعث ترو دو امر

ده بود، چون دعوتش یدعوتش برگز یرا برا یط مناسبی: ابن سبأ محاوالً 
 یرد و آن بعد از سفرھاکشام و مصر و عراق منتشر  یھا نیرا در سرزم
 نقل نمود. آن را یه طبرکن شھرھا بود. ھمچنانیمتعدد در ا

فھم درست اسالم نبودند و ه قادر به کرد کرشد  ین دعوت در جوامعیا
ن خدا ھنوز ثابت قدم نشده بودند. علت آن تازه یو شناخت د ینیدر علوم د

 س شورھا در دوران عمرکن یھا بود. چون ایمسلمان بودن مردم آن سرزمن
امبر در حجاز دور یاران پینھا از جامعه ین سرزمیفتح شده بودند. به عالوه ا

صحابه  یآنھا از جامعه  یرده بودند. دورکبودند و از محضر آنھا استفاده ن
 از فقه آنان است. یدر حجاز و عدم بھره بردار

شتر، یر بکله و میھا و به خاطر ح : ابن سبأ با انتخاب آن جامعهاً یثان
در  یسکداد و آن را با ھر  یانجام م یو پنھان یمخف یا وهیدعوتش را به ش

خردان  مکدانست آنھا از  یه مکد یگز یرا برم یسانکه کگذاشت، بل یان نمیم
ب به اسالم تظاھر یر و فرکث بوده و فقط با ھدف میاغراض خب یو دارا

شان را یران و تاج و تختھایظالمانه آنھا را و کردند. چون اسالم امالک یم
ه گفت: کم یردکر کباره ذ نیرا در ا ینجا سخن طبریبرانداخته بود. در ا

رده بودند که در شھرھا فساد بر پا ک یسانکو با   ردهکفرستادگانش را منتشر 
ف یرد و در توصک یخود دعوت م یانه آنھا را به رایرد و مخفک ینگار نامه

ر از آنچه یغ یزیردند، و به چکغات یا را پر از تبلید: (دنیگو یآنھا م
 .١ردند)ک یخواستند تظاھر م یم

 

                                           
 .۴/۳۴۱تاریخ طبری  -١



 ٢١ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 آنھا یان علنیردن اعتقادات و بکار کمرحله دوم: آش
بعد از  یعنیح به آنھا بود ین آرا و تصریار ساختن اک: آشمرحله دوم
ه ک یا ردن فتنهکامبر به خاموش یاران پیو سرگرم شدن  س شھادت عثمان

 یافتند و آن باورھای یط فرصتین شراین گمراھان در ایبعد از آن رخ داد، ا
 یفقط به گروھ ارکن افین احوال ایت شد، اما با ھمه اینشان تقویفاسد در ب
 ییرویرده بود و قدرت و نکه ابن سبأ آنھا را گمراه کشد  یمحدود م

شتن کت در که به مشارک یسانکان خودشان و ینداشتند.آنان جز در م
ش کن خوارج سرینداشتند ھمچن یمبتال شده بودند، طرفداران س عثمان

گفتگو، قبل  یکه مورخان در خالل کبودند و آنچه را  یکز در خون او شرین
ند: ک ینقل م ١ین امر داللت دارد. طبریاند، بر ا  ردهکاز جنگ جمل نقل 

د و با یبود ر مییگ ه شما گوشهکدوست دارند  .. گفت: مردم.ابن السوداء
 ربود. ز شما را مییبود ھمه چ ن میید و اگر چنیبیگناه نبود یگروھھا

د یترد یب«گفت:  د: ابن السوداء (ابن سبا)یگو یم یگرید یو در جاھا
 .٢»دینکا آنھاست، پس با آنھا مدارا عزت شما در اختالط ب

ند. ک ینم یرو باشد، بر زبان جاریقدرت و ن یه داراک یسکن گفته را یا
ن یجاد آتش جنگ بیه و قاتالن عثمان را در این، نقش سبایاما با وجود ا

حوادث آن  ق درباره فتنه ویتحق ه بهک یسانکه کند، بلک ینم یصحابه نف
 اند. ردهکن امر اعتراف یاند به ا پرداخته
ن جنگ یطرف یعنیه آنھا (کن است یل آن ای.. دل.د:یگو یحزم م ابن

د ترس و یه شب فرا رسک یدند. اما ھنگامیجمل) با ھم گرد آمدند و نجنگ
ه یسه علیم سپاه دسیه تصمکافتند یخوف قاتالن عثمان را فرا گرفت، در

                                           
 .۴/۴۹۴تاریخ طبری  -١
 .۴/۲۳۹الملل و االھواء و النحل  يالفصل ف -٢



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٢٢

 

ر به صبح رساندند و در یر طلحه و زبکل شب را در لشیدلن یآنھاست. به ھم
 .١»ردندکز از خود دفاع یردند و آنھا نکم یر تقسیانشان شمشیم

قرار گرفتند و با  ین شبید: قاتالن عثمان در بدتریگو یر میثک ابن
 .٢نندکجنگ را شروع  یکیم گرفتند در تاریو تصم  ردهکگر مشورت یھمد

 ش قدرت آنھای و افزارو گرفتن یمرحله سوم: ن
و آن بعد از  یفرماندھ یک: قدرت گرفتن و اجماع آنھا تحت مرحله سوم

ن را از دشمنانش یه انتقام حسکنیبود تا ا س ین بن علیشھادت حس
 رند.یبگ

ن ید: در ایگو یم یدر ضمن حوادث سال شصت و چھارم ھجر یطبر
ه در کان بستند میپ »لهینخ«ت در آمده و در کوفه به حرکان در یعیسال ش

فتند و در ین به راه بیانتقام از خون حس یرفتن به شام برا یھـ برا ۶۵سال 
 .٣ردندکاتبه کن باره میا

ت یروا یاز عبدالله بن عوف بن احمر ازد یه طبرکارشان چنان بود کآغاز 
اد از یز شته شد و ابنک ین بن علیه حسک ید: ھنگامیگو یند و مک یم

گر را یھمد یمانیان با پشیعیوفه شد، شکله بازگشت و وارد یپادگانش در نخ
نرساندن به او و  یارین و یردند، و به اشتباه خود در دعوت حسک یسرزنش م

 یار بزرگیه اشتباه بسکافتند یبردند و در یشھادت او در جوارشان پ ،جهیدر نت
راه آن، شته شدن در کا یشتن قاتالن او که جز با کاند و گفتند  ب شدهکمرت

وفه نزد پنج نفر کل در ین دلیشود. به ھم ینم کن ننگ و عار از دامن آنھا پایا
امبر را یه پک یمان بن صرد خزاعیه عبارت بودند از سلکاز رھبرانشان رفتند 

                                           
 ھمان منبع. -١
 .۷/۲۵۱ یةالنھایة والبدا -٢
 .۵/۵۵۱ یخ طبریتار -٣



 ٢٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

بود، و عبدالله  یاران علین یه از بھترک یب بن نجبه فزاریده بود و مسیز دین
ن ی. ایو رفاعه بن شداد بجل یمیوال التو عبدالله بن  یل ازدیبن سعد بن نف

بودند  یاران علین یمان بن صرد گرد آمدند و آنھا از بھتریپنج نفر در منزل سل
 .١ز حضور داشتندیعه نیر سران شیو ھمراه آنھا افراد و سا

شد، و در نزد  یان را شامل میعیه ھمه شکبود  یاجتماع عموم یکن یا
تعداد  یمکمان از یھزار نفر گرد آمدند. سلب به ھفده یمان بن صرد قریسل

بلند خود در  یم بن منقذ را فرستاد تا با صداکیآنھا ناخشنود شد. پس ح
د)، یزیخ ن به پاین : به انتقام خون حسیا لثارات الحسیه ( کوفه ندا دھد ک
آمده و در حدود  »لهینخ«وفه به که اشراف اھل کن یداد تا ا یوسته ندا میپ
  .٢نفر در آنجا جمع شدندست ھزار یب

ان یعید: (شیوفه رسکبه  یدة ثقفیعب یه مختار بن ابکن ھنگام بود یدر ا
و   ردهکم یار تعظیمان بن صرد گرد آمده و او را بسیرامون سلیه پکد یرا د

وفه مستقر شد مردم را کدر  نه مختار، نزدشاک یآماده جنگ ھستند، ھنگام
ه او ھمان کطالب دعوت نمود  یبن اب یت محمد بن علیبه امامت و مھدو

از  یاریل بسین دلیلقب داد. به ھم یفه بود و او را مھدیمحمد بن حن
ان دو یعیجه شیگفتند. در نت کمان بن صرد را تریرو او شده و سلیان پیعیش

مان خواستار خروج و گرفتن انتقام خون یت آنھا ھمراه سلیثرکگروه شدند، ا
دعوت به امامت  یبا مختار خواستار خروج برا بودند و دسته دوم س نیحس

ه کفه بود، بلیحن ت و خواست ابنیبدون رضا ن امریفه بودند. ایمحمد بن حن
دن به اھداف یرس یان مردم و برایج و سوء استفاده از نام او در میترو یبرا

 .٣بستند می شوم خود بر او دروغ
                                           

 .۵/۵۵۱ یخ طبریتار -١
 .۸/۲۵۴ر یثک، ابن یةالنھایة والبدا -٢
 .۸/۲۵۱ھمان منبع  -٣
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مان بن صرد و یمورخان خروج سل نان بود، سپسیعین آغاز اجتماع شیا
ن الورده) یه (عک یا ه در چشمهکنند ک یر مکھمراھانش را به طرف شام ذ

ردند کبه پا  یان روبرو شده و در مدت سه روز جنگ بزرگینام داشت با شام
ده یران و جوانان مثل آن را ندیپ«د: یگو ین میر در شرح آن چنیثکه ابن ک

ارزار آنھا کمانع ادامه  یزیات نماز چبودند، و تا شب ھنگام جز اوق
 .١»شد ینم

اران او و یاز  یاریو بس /مان بن صرد یشته شدن سلکو جنگ با 
 .٢وفه بازگشتندکه به یرفت و بقیان پذیست آنھا پاکش

وفه بازگشتند و خبر آنھا به مختار کمان به یان سلیرکه لشیه بقک یھنگام
و گفت: اگر خدا   ردهکمان و ھمراھانش ترحم ید، بر سلیدة رسیعب یبن اب

محفوظ و قاتل ظالمان و مفسدان ھستم. پس آماده  یریبخواھد من ام
 .٣دیارزار باشک

ست کقبل از بازگشت آنھا، از طرف خداوند خبر ش«د: یگو یر میثک ابن
قًا یرد دقک یم یآمد و بر او وح یبر او م یطانیداد، و ش یآنھا را به مردم م

 .٤»ردک یم یذاب وحکلمه یه به مسک یطانیھمان شمانند 
خراسان  یمختلف و شھرھا و روستاھا یبه نواح ییرھایسپس مختار ام«

ن یشتن قاتالن حسکبرافراشت، سپس شروع به ھا  و عراق فرستاده و پرچم
 .٥»نمود کوچکاعم از بزرگ و 

                                           
 .۸/۲۵۷منبع ھمان  -١
 .۲۵۶و۸/۷ البدایة والنھایة ، ۵۹۸و۵/۹تاریخ طبری  -٢
 .۸/۲۵۸ ةالنھایالبدایه و -٣
 .ھمان منبع -٤
 .۸/۲۷۱ البدایة والنھایة  -٥
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 هی دی ان از زی مرحله چھارم: انشعاب رافض
عه و اختصاص آن یه فرق شیه و بقیدیانشعاب رافضه از ز :مرحله چھارم

و  یھجر ۱۲۱قًا در سال ین امر دقیه اکده خاص خودشان است یو عق به نام
 که ھشام بن عبدالملین بر علیبن حس ید بن علیه زکداد  یرو یھنگام

ر و عمر کابوب رش بودند نسبت بهکه در لشک یانیعیاز ش ی. بعض١ام نمودیق
ردند ک کار منع نمود و لذا او را ترکن یند، آنھا را سرزنش و از اردک ییبدگو

ه یدیه با او ماندند، زک یاز آن زمان به بعد آنھا رافضه نام گرفتند و گروھ
 ده شدند. ینام

لمه رافضه که در اسالم ک ین باریاول«د: یگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
و در آغاز قرن دوم بود. از او درباره  ید بن علیافت ھنگام خروج زیانتشار 

جه یرد. در نتکآنھا را اظھار  یت و دوستیر و عمر سؤال شد. او والکابوب
 .٢»ده شدندیل رافضه نامین دلیردند. به ھمکار کاو را رّد و ان یگروھ

ه و یدیان به دو فرقه زیعید شیام زیاز زمان ق«د: یگو ین میھمچن
ده شد او یر و عمر پرسکه از او درباره ابوبک یم شدند. ھنگامیھا تقس یرافض

او را رفض و رّد  یل گروھین دلیرد. به ھمکنسبت به آنھا اظھار ارادت 
ل به آن گروه رافضه ین دلیردند. به ھمکشان گفت: مرا رّد یردند. او بدک
، ید بن علیردند به علت انتسابشان به زکه او را رّد کرا  یانیعیند. شیگو یم
 .٣»نامند یه میدیز

عه جدا و یش یھا گر فرقهیاز د یان رافضیعیخ به بعد، شیاز آن تار
 ل شدند.یتبد یشناخته شدند و از نظر نام و اعتقاد به فرقه مستقل

                                           
 .۷/۱۶۰تاریخ طبری  -١
 .۱۳/۳۶مجموع الفتاوی  -٢
 .۱/۳۵منھاج السنة  -٣



 
 

 

 

 

  ١امام محمد بن عبدالوهاب  ی مختصری از زندگینامه
 و دعوت پربرکتش

ھا  است که پس از مدت ھای اسالمی  جنبش سلفیت، سردمدار حرکت
عقب ماندگی و جمود فکری در جھان اسالم پدیدار گشت، ھمگان را به 

به اصول روشن و آشکارش فرا خوانده و بر  اسالمی  ی سوی بازگشت عقیده
 پاکسازی مفھوم توحید از انواع شرک، تأکید و اصرار دارد.

 /حمد بن عبدالوھاباز جمله پیشوایان حرکت سلفیت، امام مجدد شیخ م
 گیریم: ی ایشان را در ذیل به نگارش می است که ترجمه

                                           
عبدالوھاب را  تعداد زیادی از علماء و دانشمندان سوانح زندگی شیخ محمد بن -١

، و ابن بشر در کتاب: ۳۶/ ۱، از جمله: ابن غنام در روضة األفکار واألفھام اند نگاشته
، و عبدالرحمن بن حسن در کتاب الدرر السنیة، و »عنوان المجد فی تاریخ النجد«

عبدالله بن عبدالرحمن البسام در کتاب: علماء نجد خالل ثمانیة قرون، و زرکلی در 
ای از زندگی ایشان را آورده چنانکه در  هگوش /األعالم. و ھم چنین شیخ ابن باز 

آمده است. و برادر فاضل و دانشمند محمدبن علی  ۳۵۴/ ۱مجموع فتاوی ابن باز 
کتاب مستقل در زندگی و سوانح شیخ محمدبن  ۵۲الضالعی برایم گفت که 

عبدالوھاب تألیف شده است، و در تراجم عامه نیز در بیش از سی جا سوانح او نوشته 
ی ماستری/ فوق لیسانس  ی او و دعوت مبارکش بیش از بیست رساله در بارهشده، و 

 ی تحریر آمده است. و دکترا به رشته
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ایشان شیخ اإلسالم و امام مجدد محمدبن عبدالوھاب بن سلیمان بن 
-۱۱۱۵علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن مشرف تمیمی (

که از شھرھای نجد بوده و ھفتاد » عیینه«. ق) است که در شھر ھ۱۲۰۶
غرب شھر ریاض قرار دارد به دنیا آمده است. وی در سن  مالکیلومتری ش

ده سالگی نزد پدرش مقداری از فقه حنبلی و تفسیر و حدیث را فرا گرفت و 
 حافظ قرآن کریم شد.

سپس به قصد حج راھی مکه شده و پس از آن جھت کسب علوم شرعی 
ولد سال السندی (مت ةبه مدینه منوره رفت و در آنجا با استادش، محمد حیا

ق) دیدار کرد؛ کسی که بر صحیح بخاری حاشیه نوشته، و امام . ھ۱۱۶۵
 محمد بن عبدالوھاب از او بسیار متأثر شده است.
ھـ ق راھی عراق شد ۱۱۳۶مدتی بعد به عیینه برگشت و سپس به سال 

تا از شھرھای بصره و بغداد و موصل دیدن نماید. او در ھر یک از این شھرھا 
کرد. بصره  کرد و از آنان علم و دانش کسب می بزرگانی مالقات میبا علما و 

ترک کرد. حریمالء » حریمالء«و پس از آن به مقصد » احساء«را به قصد 
جایی بود که پدرش برای امر قضاوت بدانجا انتقال یافت. محمد بن 

سوی توحید و  ا آشکارا شروع به انتشار دعوت بهعبدالوھاب در آنج
ق بود. اما مدت زیادی در آنجا  ھ۱۱۴۳ود و این در سال یکتاپرستی نم

 نماند؛ زیرا افرادی از نزدیکانش برای کشتن وی توطئه چیدند.
عثمان بن «آنگاه به عیینه روی آورد و دعوتش را بر فرمانروای آنجا، 

کسی که محمد بن عبدالوھاب ھمراه او اقدام به خراب  ،عرضه کرد» معمر
کرده و به کمک او زن زناکاری را که به گناه خود کردن قبرھا و گنبدھا 

 اعتراف کرده بود، سنگسار نمود.
محل امارت آل سعود روی آورد » درعیه«ھـ. ق به ۱۱۵۸سپس در سال 

و آنجا مھمان محمد بن سویلم عرینی شد. جایی که شاگردان محمد بن 
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ام سویلم از محمد بن عبدالوھاب به گرمی استقبال کردند و وی را اکر
 نمودند.

کرد،  ھـ ق حکومت می ۱۱۷۹تا  ۱۱۳۹ھای  محمد بن سعود که در سال
از آمدن محمد بن عبدالوھاب مطلع شد، از این رو به قصد خوش آمدگویی 

 اش داد. حمایت و یاری ی نزد وی رفت و وعده
محمد بن سعود در حالی درگذشت که محمد بن عبدالوھاب دعوتش را 

ساخت و پس از وفات محمد بن سعود، پسرش  در سرزمین نجد منتشر می
عبدالعزیز بن محمد جانشین او شد تا اینکه نصرت و یاری دعوت را به ھمراه 
محمد بن عبدالوھاب ادامه دھد. سرانجام محمد بن عبدالوھاب در درعیه 

 وفات یافت و ھمانجا به خاک سپرده شد.
 :/اساتید شیخ محمد بن عبدالوھاب 

 لیمان (والد گرامی ایشان)شیخ عبدالوھاب بن س -١
شیخ عبدالله بن ابراھیم بن سیف، و او پدر شیخ ابراھیم بن عبدالله  -٢

 است.» العذب الفائض فی علم الفرائض«صاحب 
 شیخ محمد حیات بن ابراھیم سندی. -٣
 شیخ محمد مجموعی بصری. -٤
 شیخ مسند عبدالله بن سالم بصری. -٥
 شیخ عبداللطیف عفالقی احسائی. -٦

 محمدبن عبدالوھاب:شاگردان شیخ 
اند،  شیخ بزرگوار زانوی تلّمذ گذاشته ی علم نزد این تعداد زیادی از طلبه

 از جمله:
 .امام عبدالعزیز بن سعود -١
 .امیر سعود بن عبدالعزیز بن محمد -٢
 فرزندانش: شیخ حسین، شیخ علی، شیخ عبدالله و شیخ ابراھیم. -٣
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 ».دفتح المجی«اش: شیخ عبدالرحمن بن حسن مؤلف:  نواده -٤
 .شیخ محمدبن ناصر بن معمر -٥
 شیخ عبدالله الحصین. -٦
 شیخ حسین بن غنام. -٧

 تألیفات ایشان:

ی آن جھان اسالم را  تألیفات زیادی دارد که خداوند به وسیله /ایشان 
 نفع بخشیده است، از جمله:

 .»التوحید«کتاب  -١
 .»اصول اإلیمان« -٢
 .کشف الشبھات -٣
 .ثالثة أصول -۴
 .التوحید كمفید المستفید فی کفر تار -٥
 .مختصر فتح الباری -٦
 .مختصر زاد المعاد -٧
 .الجاھلیةمسائل  -٨
 .ةالصال فضائل -٩

 .کتاب االستنباط -١٠

 که ھمین رساله است.» رسالة فی الرد علی الرافضة« -١١
توان به  ھای فکری و اعتقادی این دعوت پر خیر را می ترین شاخص عمده

 صورت زیر خالصه کرد:
سلفیت، در احکـام و مسـایل محمد بن عبدالوھاب بنیانگذار دعوت  -١

فقھی پیرو مذھب حنبلی بود، اما او در فتواھا و آرای اجتھادی خود 
شد، بـه مـذھب  ھرگاه دلیلی خالف مذھب حنبلی برایش آشکار می

کـرد. بنـابراین حرکـت  حنبلی ملتزم نبوده بلکـه از آن عـدول مـی
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سلفیت در اصول اعتقادی و حرکتی تابع ھیچ مذھبی نبوده ولی در 
 روع و مسائل فقھی تابع مذھب حنبلی بود.ف

حرکت سلفیت، به گشودن باب اجتھاد دعوت کـرد پـس از آنکـه از  -۲
ای بـه بسـته شـدن  ھــ ق عـده٦٥٦زمان سـقوط بغـداد در سـال 

 ی آن فتوا داده بودند. دروازه
به ضرورت بازگشت به کتاب و سنت و عدم قبول ھر امر اعتقادی تا  -۳

 کرد. معتبر باشد، تأکید میزمانی که مستند به دلیل 
شرعی و بنا کردن احکام و مسایل شرعی بر آن ادله،  ی در فھم ادله -۴

 نمود. بر منھج اھل سنت و جماعت تکیه می
جھت پاکسازی مفھوم توحید از ھمـه مسـلمانان خواسـت کـه بـه  -۵

 منھج و روشی که مسلمانان صدر اول اسالم بر آن بودند، باز گردند.
را از لحـاظ فکـری بیـدار نمـود بعـد از آنکـه  اسالمیاین حرکت، امت  -۶

 عقب ماندگی و سستی و تقلید کورکورانه آن را فرا گرفته بود. ی پرده
فکـران  اھتمام به تعلیم و آموزش ھمگانی، و باز کردن اذھان روشن -۷

و دانشمندان، و متوجه کردن افکار و نظراتشان به تحقیق و تفحص 
ژوھش در منابع و مراجـع دسـت اول و استدالل، و دعوت آنان به پ

 پیش از قبول ھر نوع رأی و نظر و عمل کردن به آن.
محمد بن عبدالوھاب تصنیفات زیادی دارد که ما به ترتیـب آنھـا را  -۸

امـام  ذکر کردیم و مسؤلین انتشارات دانشگاه (: پوھنتون) اسـالمی
محمد بن سعود در ریاض، اقـدام خیلـی خـوبی انجـام دادنـد کـه 

تألیفات امام محمد بن عبدالوھاب را به عموم مسلمانان،  ی مجموعه
ھدیه دادند. امید است که مسؤلین انتشارات مذکور دوباره مجموعه 
تألیفات محمد بن عبدالوھاب را چاپ کنند؛ ھمـراه بـا اھتمـام بـه 

 ھای گرانقدر. آن نوشته ی تحقیق شایسته
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ســه محمــد بــن عبــدالوھاب در دعــوت خــویش، از مــنھج و روش  -۹
شخصیت بزرگ پیروی نمود که اینان عبارتنـد از: امـام احمـد بـن 

خداونـد  –حنبل، شیخ اإلسالم ابن تیمیه و حافظ ابن قـیم جوزیـه 
پـس در  .رد مرحمت و مغفرت خـویش قـرار دھـدرا مو شان  ی ھمه

واقع، دعوت محمد بن عبدالوھاب انعکاس و بازتـاب افکـار آن سـه 
 ھدافشان بود.شخصیت بزرگ و تبیین و توضیح ا

خداوند متعال امام محمد بن عبدالوھاب را مورد رحمت خویش قرار دھد 
و بھترین پاداش را به وی عطا نماید. و توفیق عمل به نشر دعوتش را نصیب 

زمین از آن  ی مسلمانان در سراسر کره علمای معاصر ما گرداند تا تمامی 
 مند شوند. بھره



 
 

 

 

 

 مقدمه کتاب

 ��م اهللا ا����ن ا����م

أكمل  يجعلنا من أهل السنة والصالة والسالم علی عبده الذ يهللا الذ احلمد

 :تباع آثارهم أقوی جنّة. أما بعداِ ن حبهم ويمنة وعلی آله وأصحابه الذـنا به اليعل
ای  رحمه الله است، نوشتهاین کتابچه که اثر شیخ محمد بن عبدالوھاب 

تبعیت  ج در رد بعضی از رافضیانی که از سنت پیامبر ١مختصر و مفید است
ھای شیطان پیروی  نکرده و در اکثر امور خویش از گامھا و وسوسه

اند. که در نتیجه ھم خود از راه راست گمراه شده و ھم دیگران را  نموده
و تباھی و سرکشی را در مناطق اند که فساد  اند و سعی ورزیده گمراه کرده

مختلف ایجاد کنند. آنان با اھل جھنم پیمان دوستی داشته و با اھل بھشت 
ھا و اعمال  خواھیم که ما را از بدی دشمنِی شدیدی دارند. از خداوند می

 ناشایست آنان محفوظ گرداند.

                                           
 این مقدمه از سخنان ناسخ است. -١



 
 

 

 

 

 جانشینی ایشاندر مورد وصیت و سفارش پیامبر 

نوشته است: » ٢روضة الواعظني«در کتابش  ١ابن معلم مشھور به مفید

سوی مدینه بازگشت، خداوند  الوداع به حجةپس از  ج زمانی که پیامبر
محمد، ھمانا خداوند متعال بر تو ای  جبرئیل را بر وی فرو فرستاد و گفت:

منصوب کرده و امت گوید: علی را برای امامت  فرستد و به تو می سالم می
یل! ھمانا فرمود: برادرم جبرئ ج خود را بر جانشینی او مطلع گردان. پیامبر

ترسم که  را دشمن علی گردانیده است. می م اباصحبا این کار  –خداوند 
آنان به من ضرر برسانند، پس از جانب من از پروردگارم معذرت خواھی کن. 

را به او عرض کرد. خداوند  ج پیامبرآنگاه جبرئیل نزد خداوند رفت و پاسخ 

                                           
کتاب  ۲۰۰او ابوعبدالله محمدبن محمد بن نعمان مشھور به شیخ مفید است که حدود  -١

د گستاخی سلف صالح تألیف نمود، گرایان و تردی ھا و بدعت ی بدعت در تأیید و تقویه
ھای زیادی در تأیید  ھجری بمرد. خطیب بغدادی گفته: کتاب ۴۱۳مفید به سال

ی کرام، تابعین و  ھای روافض و دفاع از عقاید باطل آنان نوشته، و بر صحابه گمراھی
ی زیادی را به وادی  ی مجتھدین طعن فراوان وارد کرده، و با این کتابھایش عده ائمه
 کت کشاند تا اینکه خداوند متعال مردم را از شر او راحت ساخت. (لسان المیزان)ھال

کتاب مذکور تألیف محمدبن قتال نیشابوری است، و شاید نسبت دادن کتاب به ابن  -٢
معلم (مفید) اشتباه ناسخ باشد. به ھر حال کتاب از روافض است چه آن را ابن قتال 

 تألیف کرده باشد یا دیگری.



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٣٤

 

اول را تکرار فرمود  ی ھمانند گفته ج دوباره جبرئیل را فرو فرستاد و پیامبر
و مجددًا از خداوند معذرت خواھی کرد. سپس جبرئیل نزد خداوند رفت و 

را تکرار نمود. آنگاه خداوند بار دیگر جبرئیل را فرو فرستاد و  ج پاسخ پیامبر
 فرماید: را مورد سرزنش و عتاب قرار داد؛ آنجا که می ج یامبربا این آیه پ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

 .]۶۷[المائدة:  ﴾رَِساَ�َهُ 
ای فرستاده (خدا، محمد مصطفی!) ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو « 

نازل شده است (به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی، به 
مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا 

ای، چرا که تبلیغ  ای (و ایشان را بدان فرا نخوانده را (به مردم) نرسانده
کتمان توست، و کتمان جزئی از جانب تو،  ی جمیع اوامر و احکام بر عھده

 .»کّل به شمار است
مردم! ھمانا علی، امیر ای  یارانش را جمع کرد و فرمود: ج آنگاه پیامبر

مؤمنان و جانشین من از طرف پروردگار جھانیان است. غیر از علی ھیچ 
کس دیگری بعد از من خلیفه نیست. ھر کس که من موالی او ھستم پس 

ست بدار و دشمنانش را دوعلی ھم موالی اوست. خداوندا، دوستان علی را 
 دشمن بدار.

ای برادر مؤمن! نگاه کن به روایت این دروغگویان، روایتی که ضعف و 
کند و غیر  سستی الفاظ و بطالن مقاصدش، بر ساختگی بودن آن داللت می

صحت  ج ھیچ یک از الفاظ آن روایت از پیامبر ١»من کنت مواله«از عبارت 

                                           
، و امام احمد در ۳۷۲۲ی:  ین اندازه از حدیث را ترمذی در سنن خود به شمارها -١

آورده که از  ۹۹ی:  ، و نسائی در خصائص، صفحه۲۲۸۴۱مسند، حدیث شماره: 
 .. و این جزءاند وقاص روایت نموده ی کرام از جمله: سعدبن ابی تعدادی از صحابه



 ٣٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

را باور داشته باشد، قطعًا ھالک و بدبخت ندارد. و ھر کس صحت این روایت 
گردد؛ چون به طور قطع در آن، پیامبر معصوم متھم شده به دلیل آنکه  می

ابتدا از دستور پروردگارش اطاعت نکرده و این نسبت دادن نقص به 
کفر است. ھمچنین بنا  ÷است و نسبت دادن نقص به پیامبران  ج پیامبر

 ج سانی را به عنوان اصحاب و یاران پیامبربه این روایت، خداوند متعال ک
اند، و در آن  برگزیده که با بھترین فرد از اھل بیت پیامبر دشمنی ورزیده

و مخالفت با آیاتی است که خداوند، پیامبر و  ج عیب گرفتن از پیامبر
 فرماید: یارانش را ستوده است؛ آنجا که می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  لُۡكفَّ
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن  �َّ

ثَرِ 
َ
� ٱ� ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج  ۡ�ِ

َ
َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ِ�َغِيَظ  لزُّ
ۗ ٱبِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

ۡجًرا َعِظيَمۢ�
َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ
ی الله است؛ و آنان که با او ھستند، در برابر کافران  محمد، فرستاده«

سرسختند و با یکدیگر مھربان. آنان را در حال رکوع و سجده 
کاری)  (ی درست جویند. نشانه بینی؛ فضل و حشنودی الله را می می

ھایشان پیداست؛ این، وصف آنان در تورات  آنان از اثر سجده در چھره
ن در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و است. و وصفشا

                                                                                           
و شیخ  ۶۵۲۳حدیث شماره: حدیث صحیح است که شیخ آلبانی در صحیح الجامع، 

آن را  ۲۵۹ی  صفحهجلد اول، » الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین«وادعی در 
 اند. صحیح گفته



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٣٦

 

ھایش ایستاده است  تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقه
ی آنان کافران را به  وسیله سازد تا به زده می و کشاورزان را شگفت

خشم آورد. الله به اینھا که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام 
 .»دھد بزرگی میاند، نوید آمرزش و پاداش  داده

باشد، کفر  ج معلوم است که اعتقادی که مخالف قرآن و حدیث پیامبر
 است.

از ضرر رسانیدن مردم به وی،  ج ھمچنین بنا به روایت مذکور، پیامبر

ُ ٱوَ ﴿فرماید: ترسیده در حالی که خداوند می [المائدة:  ﴾�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ

احتمالی کافران و اذیت و آزار) مردمان محفوظ  و خداوند تو را از (خطرات« .]٦٧

به  ج . و ھمان طور که معلوم است اعتقاد به عدم توکل پیامبر»دارد می
پروردگارش، نسبت دادن نقص به ایشان است و نسبت دادن نقص به او کفر 
است. ھمچنین در این روایت، بر خداوند دروغ بسته شده، و این ظلم بسیار 

ِن ﴿:فرماید د متعال میبزرگی است؛ خداون ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَوَمۡن أ َّ� 

َب  ۡو َكذَّ
َ
چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا « .]٢١[األنعام:  ﴾َكِذبًا أ

دروغ بسته شده، و ھر کس آن  ج و در این روایت، بر پیامبر ؟»بندد دروغ می
 شده است.دید کفر ورزیده و گمراه تر را جایز بداند، بی

صحت دارد)،  ج (که تنھا این لفظ از پیامبر» من كنت مواله«در عبارت 

وجود ندارد و اگر نصی در این زمینه  س ھیچ نصی برخالفت بالفصل علی
کرد؛ زیرا او در این مورد از ھمه  بود، قطعًا خود ایشان آن را ادعا می می

بود. ھر کس ادعا کند که علی ادعای خالفت  ج تر به منظور پیامبر عالم
کرده، ضرورتًا ادعایش باطل و پوچ است و ادعای اینکه علی علم داشته به 

نص بر خالفت وی ھست، و ادعایش را به  ج پیامبر ی اینکه در فرموده



 ٣٧ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 خاطر تقیه ترک نموده، ادعای بسیار باطلی است.
ن را به ترس و سستی این شیعیان چه قوم بسیار بدی ھستند که امامشا

ترین  ترین و قوی شجاعدھند در حالی که او از  و ضعف در دین نسبت می
 مردمان بود.

 انکار خالفِت خلفای راشدین

. و انکار آن ١کنند را انکار می س اھل تشیع صحت خالفت ابوبکر صدیق
شود که با ابوبکر بیعت نمودند و  کسانی می منجر به فاسق دانستن تمامی 

معتقد بودند که خالفتش حق و صواب است. ھمه صحابه حتی علی با 
معتقدند که خالفتش حق و  ابوبکر بیعت کردند و جمھور امت اسالمی 

الھی  ی . اعتقاد به فاسق دانستن صحابه مخالف این فرموده٢صواب است

 ﴿فرماید: است که می
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 .»اید شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید آمده«
چون کدام خیر و خوبی در میان امتی وجود دارد که با یاران پیامبرشان 

کنند و به  کنند و با غصِب منصب خالفت به اھل بیتش ظلم می مخالفت می

                                           
 ھای ذیل مراجعه فرمائید: به طور مثال به کتاب -١

 ۴۳۴/ ۱، کتاب الکافی اثر کلینی ۲۰۲ -۱۹۴، منھاج الکرامة ۶۱ی:  رجال الکشی، صفحه
 .۲۹۳/ ۱و تفسیر البرھان  ۱۷۸/ ۱ھجری، تفسیر عیاشی ۱۴۱۳طبع داراألضواء، سال 

بلکه اجماع امت اسالمی بر تقدیم ابوبکر و عمر ب در خالفت است، شیخ ابن  -٢
ی شیخ اإلسالم ابن  ھنگام شرح گفته ۷۲/ ۲ی واسطیه:  عثیمین در شرح عقیده

: و از نوشته» ی خالفت است و این اجماع اھل سنت و جماعت در مسأله«تیمیه: 
ی مسلمین نیز کسی با این اجماع اختالف نکرده است، به جز روافض  ھا سایر فرقه

 که اختالف آنان ارزشی ندارد.



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٣٨

 

دانند؟!  این امت، باطل را حق میرسانند و جمھور  آنان اذیت و آزار می

سبحان الله! این بھتان بزرگی « .]١٦[النور:  ﴾ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ ﴿

. ھر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد که مخالف قرآن است، ھمانا »است
کفر ورزیده است. احادیث وارده در صحت خالفت ابوبکر صدیق و اجماع 

بنی بر، حق بودن خالفت او خیلی زیاد است. و ھر صحابه و جمھور امت م
کس جمھور اصحاب پیامبر را به فسق و ظلم نسبت دھد و اتفاق آنان را بر 

را حقیر داشته و حقیر داشتن او  ج امری باطل قرار دھد، بدون شک پیامبر
ھای این قوم چقدر مسخره و پوچ است که فسق  کفر است. دروغ و ساختگی

دھند!  نسبت می ج و سرکشی را به جمھور اصحاب پیامبرو گناه و طغیان 
در حالی که خیلی آشکار و بدیھی است و عقل سالم داللت دارد بر اینکه 
خداوند متعال تنھا برگزیدگان و پاکان مخلوقاتش را جھت مصاحبت و 

) و نصرت و یاری دینش، ج اش (محمد مصطفی ھمراھی بھترین بنده
واتر مؤید این مطلب است؛ اگر یک ذره خیر و . و نقل مت١کند انتخاب می

                                           
از عبدالله  ۳۶۰۰در مسند، حدیث شماره:  /و چه زیبا است روایتی که امام احمد  -١

 روایت نموده که گفت: خداوند متعال به دلھای بندگان نگاه کرد، پسس  بن مسعود
را بھترین دلھای بندگان یافت و آن را برای خود برگزید و او را به  ج قلب محمد

ی  ھای صحابه اش انتخاب کرد، سپس به دلھای بندگان نگاه کرد و دل پیامبری
 .یافت، و در نتیجه آنان را وزیران ج نثار را بھترین دلھا بعد از قلب پاک پیامبر جان

ی الله رزمیدند، و ھر آنچه را  اه اعالی کلمهی خویش قرار داد که در ر فرستاده
مسلمانان نیک ببینند آن کار در نزد الله پسندیده است، و ھرچه را نپسندند در نزد 

 اجلامع الصحيح مما ليس يف«الله زشت است. و این روایت را شیخ ما شیخ وادعی در 

اش  ) آورده، و در حاشیه۹-۸ی:  صفحه ۴(جلد:  ش در فضائل الصحابة» الصحيحني
پسندان نیست؛ زیرا مسلمانان کامل  گفته است: در این حدیث دلیلی برای بدعت



 ٣٩ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

و  ج اصحاب پیامبر ی بود، درباره خوبی در میان این قوم (رافضیان) می
گفتند، اما خداوند آنان را  یاری کنندگان دینش جز خیر و نیکی چیزی نمی

 ی بدبخت گردانیده و با سخنان باطل و پوچ و روایات ساختگی درباره
 س اسالم، آنان را خوار و رسوا ساخته است. از علیکنندگان دین  یاری

رسول خدا! ای  داخل شدیم و گفتیم: ج بر رسول الله«روایت است که گوید: 
کسی را جانشین خود گردان. فرمود: اگر خداوند خیر و نیکی را در شما 

گفت:  س گمارد. علی ببیند، بھترینتان را به عنوان خلیفه بر شما می
کی را در ما دید و در نتیجه بھترینمان؛ ابوبکررا به عنوان خداوند خیر و نی

 . ١دارقطنی آن را روایت کرده» خلیفه انتخاب کرد.
ترین دلیلی است علیه کسانی که مدعی دوستی با  این روایت، قوی

 ھستند. س علی
آمد،  ج زنی نزد پیامبر«از ُجبیر بن مطعم روایت است که گوید: 

به او دستور دادند که دوباره نزد وی برگردد. آن زن گفت: اگر  ج پیامبر
فوت کند)  ج آمدم و تو را نیافتم، چی؟ (منظورش این بود که اگر پیامبر

 .٢»اگر مرا نیافتی، نزد ابوبکر بیا فرمودند:
آمد و از  ج زنی نزد رسول الله«روایت است که گوید:  س از ابن عباس

فرمودند: دوباره برگرد. آن زن  ج چیزی سؤال کرد. پیامبر ی ایشان درباره

                                                                                           
موقوف س  پسندند، و دیگر اینکه این روایت بر عبدالله بن مسعود ھرگز بدعت را نمی

 است.
ف است، در روایت نموده و آن ضعی ۴۷۶۱حاکم آن را در مستدرک، حدیث شماره:  -١

گو دانسته. ابوحاتم،  سند آن موسی بن مطیر آمده که یحیی بن معین او را دروغ
 آمده.» المیزان«: او متروک است، چنانچه در اند نسائی و جماعتی دیگر گفته

 اند. امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کرده -٢



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٤٠

 

بود)  ج گفت: اگر برگشتم و شما را نیافتم، چی؟ (منظورش وفات پیامبر
بیا، چه او بعد از من خلیفه  فرمودند: اگر آمدی و مرا نیافتی، نزد ابوبکر

  .١»است
شنیدم که  ج از رسول الله«روایت است که گوید:  باز ابن عمر 

خالفت  آیند. ابوبکر تنھا مدت کمی گفت: پس از من دوازده تا خلیفه می می
 .٢»کند می

فرمود: به آن دو که  ج رسول الله«روایت شده که گفت:  س از حذیفه
به روایت امام احمد، و  .»اقتدا کنیدببعد از من اند؛ ابوبکر و عمر 

ترمذی نیز آن را روایت نموده و گفته که حسن است، ابن ماجه و حاکم ھم 
که اخیرالذکر آن را صحیح دانسته، و طبرانی از اند آن را روایت کرده

                                           
روایت  ۶۳۳۲شماره:  ی ابوبکر صدیق، ابن عساکر آن را در تاریخ دمشق در ترجمه -١

نموده که بسیار ضعیف است، و در سند آن چند راوی ضعیف وجود دارد، از جمله: 
گفته: او دروغھای فاحشی روایت » المیزان«ی او در  غالم خلیل که ذھبی درباره

پنداشت. و حدیث جبیر بن مطعم که قبال ذکر شد  کرد و جعل حدیث را روا می می
سازد و آن حدیثی صحیح است که در صحیحین  نیاز می انسان را از این حدیث بی

 دارد.  آمده و به خالفت ابوبکر صدیق اشاره
آورده، و ھم چنین  ۱۳۸۹ابوالقاسم بغوی آن را در معجم الصحابه، حدیث شماره:  -٢

و در معجم األوسط  ۱۲) حدیث شماره: ۵۶ -۵۴/ ۱طبرانی در معجم الکبیر (
، و ابن عدی در الکامل ۶۴شماره:  »معرفة الصحابة« ) و ابونعیم اصفھانی در۸۷۴۶(

ی عبدالله بن صالح کاتب لیث آورده و آن روایت  ) در ترجمه۱۵۲۴ی:  / صفحه۴(ج 
ی او  ضعیف است که در سند آن ربیعه بن سیف معافری آمده و امام بخاری در باره

قسمت اول  آمده و» المیزان«کند چنانکه در  گفته: او احادیثی منکری روایت می
و  ۷۲۲۲حدیث صحیح است، که از جابر بن سمره در صحیح بخاری حدیث شماره: 

 روایت شده است. ۱۸۲۱صحیح مسلم، حدیث شماره: 



 ٤١ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 .٢اند وایت کردهو حاکم از ابن مسعود آن را ر ١ابودرداء
فرمود: ھمانا من  ج رسول الله«روایت است که گوید:  س باز از حذیفه

مانم، پس بعد از من به ابوبکر و  دانم که تا چه زمانی در میان شما می نمی
عمار پیروی کنید و ھر آنچه که عبدالله  ی عمر اقتدا کنید، و از روش و سیره

احمد و دیگران آن را  امام .»بن مسعود به شما گفت، وی را تصدیق کنید

                                           
) ط مؤسسة الرسالة، و ابن عساکر آن را ۵۷ص  ۲طبرانی آن را در مسندالشامیین (ج -١

دارند.  ) روایت نموده که در سند آن مجاھیل وجود۳۰/۲۲۹در تاریخ دمشق (
) گفته: در سند راویانی وجود دارند که من آنھا را ۵۳/ ۹ھیثمی در المجمع (

) آورده که ۲۳۳۰» (سلسلة األحادیث الضعیفة«شناسم، و شیخ آلبانی آن را در  نمی

ممدود، ومن ـبكر وعمر، فإهنام حبل اهللا ال اقتدوا باللذين من بعدی أبی«لفظ آن: 

 باشد. می» الوثقی ال انفصام هلابالعروة  كهبام فقد متس كمتسّ 
)، و امام احمد در مسند، حدیث ۹۷ابن ماجه آن را در سنن خود، حدیث شماره: ( -٢

)، و حاکم در ۳۶۷۱)، و ترمذی در سنن، حدیث شماره: (۲۳۱۳۸شماره: (
) از طریق ربعی بن حراش از حذیفه روایت ۴۵۱۶المستدرک، حدیث شماره: (

، و ربعی آن را از حذیفه نشنیده است، چنانکه مناوی در فیض القدیر اند نموده
) ذکر کرده. و به روایت ابن مسعود س در مستدرک حاکم، حدیث شماره: ۲/۵۶(

، و در المعجم الکبیر طبرانی، حدیث ۳۸۱۴، و در سنن ترمذی، حدیث شماره: ۴۵۱۸
ه بن کھیل آمده، و از طریق اسماعیل بن ابراھیم بن یحیی بن سلم ۸۴۲۶شماره: 

یحیی بن سلمه و فرزندش اسماعیل ھر دو متروک اند، و ابراھیم بن اسماعیل ضعیف 
أحادیث معلة «آمده، و شیخ ما امام وادعی / آن را در » التقریب«است چنانکه در 

طبع داراآلثار ذکر کرده، و بعد از اینکه حدیث  ۱۱۸ی:  ، صفحه»ظاھرھا الصحة
اند که حدیث ابن مسعود و حدیث انس برای آن  و اینکه گفته حذیفه را آورده گفته:

، و الله اند اند صحیح نیست؛ زیرا این حدیث منقطع و آن دو نیز خیلی ضعیف شاھد
 داناتر است.



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٤٢

 

 .١اند روایت نموده
فرمود: پس از من به  ج رسول الله«روایت شده که گفت:  س و از انس

عمار پیروی کنید و به عھد  ی اقتدا کنید و از روش و سیره بابوبکر و عمر 
 .٢ابن عدی آن را روایت نموده .»فای عبدالله بن مسعود متمسک شویدو و

فرستادند  ج مصطلق مرا نزد رسول الله و از او روایت شده که گفت: بنی
یشان سوال کنم بعد از شما صدقات خویش را به چه کسی بپردازیم؟ تا از ا

حاکم آن را روایت کرده و صحیح دانسته ». به ابوبکر«ایشان فرمودند: 
 .٣است

ھنگام  ج رسول الله«روایت است که گوید:  لی صدیقه  از عایشه
ای که در آن وفات یافت، فرمودند: پدرت و برادرت را برایم صدا بزن  بیماری

ترسم  تا اینکه چیزی را [مبنی بر خالفت ابوبکر پس از خود] بنویسم؛ زیرا می
و سزاوارترم در   که کسی آرزو کند و بگوید: من [برای خالفت از ھمه] اولی

امام » شودر از ابوبکر، خلیفه دارد که کسی غی حالی که خداوند ناپسند می

                                           
ابن حبان چنانکه در اإلحسان،  ، و۲۲۷۶۵امام احمد آن را در مسند، حدیث شماره:  -١

از طریق ربعی  ۳۶۶۳حدیث شماره:  آمده، و ترمذی در سنن، ۶۹۰۲حدیث شماره: 
 ، و چنانکه گذشت این حدیثی است منقطع.اند روایت نمودهس  بن حراش از حذیفه

) روایت نموده که از طریق عمروبن ھرم از ۶۶۶ص ۲ابن عدی آن را در الکامل (ج -٢
 شی کرام  ی ششم است که مالقات با ھیچ کدام از صحابه است، و از او طبقهس انس

گفته  ۱/۶ی تقریب التھذیب  برای آنان ثابت نیست، چنانکه حافظ ابن حجر در مقدمه
 است.

) روایت نموده و در سندش نصربن ۴۵۲۲حاکم آن را در المستدرک، حدیث شماره: ( -٣
در تتبع اوھامی که ذھبی بر آن سکوت نموده  /منصور مروزی است، شیخ مقبل 

بن منصور در حدیث انس آمده که ھیچ کس چنانکه در المستدرک است گفته: نصر 
 شناسم او را توثیق نموده باشد. را نمی



 ٤٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

. این حدیث، ھر آن کس را که ١اند ه لم و امام احمد آن را روایت نمودمس
 سازد. دارد، از مؤمنان خارج می را ناپسند می س خالفت ابوبکر صدیق

به من گفت: سه بار از  ج رسول الله«روایت شده که گفت:  س از علی
خداوند خواستم که تو را [در امر خالفت بر ھمه] مقدم بدارد، اما خداوند از این 

و در  .»کار امتناع ورزید و تنھا ابوبکر را [برای خالفت بر ھمه] مقدم داشت
اما من خاتم پیامبران، و تو ھم خاتم «روایت دیگری این عبارت اضافه شده: 

 .٢اند ب و ابن عساکر آن را روایت نمودهی و خطیدارقطن .»خلفاء ھستی
مسجد (مسجد  ج که رسول الله از سفینه روایت است که گوید: ھنگامی

سنگت را در «النبی) را بنا کرد، سنگی را در دیوار نھاد و به ابوبکر گفت: 
کنار سنگ من قرار بده. سپس به عمر گفت: سنگت را در کنار سنگ ابوبکر 

به روایت ابن ». رمود: این دو پس از من خلیفه ھستندقرار بده. سپس ف
باشد، و  حبان، ابوزرعه گفته: اسنادش قوی است که مشکلی در آن نمی

                                           
 اند. امام مسلم و امام احمد آن را روایت کرده -١
الفوائد المجموعة فی «روایت نموده چنانکه شوکانی در » افراد«دار قطنی آن را در  -٢

ی  ) در ترجمه۲۱۳ص ۱۱)، و خطیب در تاریخ بغداد (ج۳۴۶» (األحادیث الموضوعة
)، و ابن جوزی در ۳۲۲ص ۴۵عمربن محمد بن حکم، و ابن عساکر در تاریخ دمشق (ج

ثابت  جروایت نموده سپس گفته: این روایت از رسول الله ۲۲۹العلل المتناھیة، شماره: 
گویم: علی ھمان ابن حسن کلبی است، و  . میاند نیست، علی و یحیی ھر دو مجھول

باشد. ذھبی در المیزان گفته: علی بن حسن کلبی با  یحیی ھمان ابن ضریس می
اخبار باطلی از یحیی بن ضریس به خبر باطل که شاید او آفتش باشد، از مالک بن 

 ج ِمغَول از عون بن ابی جحیفه از پدرش مرفوعا روایت نموده (که آنحضرت
ای علی! از الله خواستم که تو را (در خالفت) مقدم بدارد اما خداوند از «فرمودند:) 

المیزان  .»این کار امتناع ورزید و تنھا ابوبکر را [برای خالفت بر ھمه] مقدم داشت
  ).۱۲۲/ ص۳(ج



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٤٤

 

 .١حاکم نیز روایت نموده و آن را صحیح دانسته، و بیھقی نیز روایت کرده

َ�َّ  �ذۡ ﴿ ی تفسیر آیه: درباره
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  َ�ۡعِض  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
و « .]۳م: ی[التحر ﴾أ

روایت شده که این راز،  »ھنگامی که پیامبر، رازی را به یکی از ھمسرانش گفت
. بعضی ٢بوده است باز خالفت ابوبکر و عمر  ج خبر دادن پیامبر

 :ی اند که آیه گفته
                                           

ی:  ی حشرج بن نباته، شماره در ترجمه» المجروحین«ابن حبان آن را در کتاب  -١
، و ابن جوزی در العلل المتناھیه فی ۴۳۴۳شماره: » المستدرک«م در )، و حاک۲۹۱(

روایت نموده اما صحیح نیست، در سند آن حشرج  ۳۳۱األحادیث الواھیه، شماره: 
اش گفته: امام احمد و ابن معین و علی  در باره» المیزان«بن نباته آمده که ذھبی در 

شود، و  حاتم گفته: به او احتجاج نمی. و ابواند بن مدینی و غیره او را توثیق نموده
نسائی گفته: قوی نیست، و در جای دیگر گفته: به او پروای نیست، و ابن عدی در 
الکامل او را ذکر کرده و چند حدیث منکر و غریب او را آورده و گفته: اینھا بعد از من 

؛ زیرا عمر و ابعی نداردگفته: روایت او مت» الضعفاء«. امام بخاری در کتاب اند خلیفه
گویم:  . میاند ی برای خویش تعیین نکرده ھنگام وفات، خلیفه جاند: پیامبر  علی گفته

اشاره  باحادیث صحیحی آورده که به خالفت ابوبکر صدیق و عمر فاروق  /مؤلف 
سازد، و به حمدالله  نیاز می دارد که احادیث صحیح ما را از احادیث ضعیف بی

کنند، آنھا  عمل نموده و احادیث ضعیف را ترک میسنت به احادیث صحیح  اھل
ھمانند روافض نیستند که احادیث و روایات صحیح را ترک کرده و به روایات 

کنند و آن را  بلکه روافض ھمیشه روایاتی وضع میاند  موضوعی و نادرست چسپیده
از دھند. حمادبن سلمه گفته: شیخی  به دروغ به پیامبر و اھل بیت ایشان نسبت می

شیوخ روافض برایم گفت که آنھا با یکدیگر جمع شده و احادیث و روایات موضوعی 
 ، طبع المعارف). ۲۵۷کردند. (الباعث الحثیث، ص ی ھم درست می به کمک و مشوره

) آن را ضمن روایت طویلی آورده و محل شاھد ۱۲۶۴۰» (المعجم الکبیر«طبرانی در  -٢
فرمودند: پدر تو بعد از ابوبکر امر  لصه آنست که ایشان برای ام المؤمنین حف

گیرد، و در سند این روایت اسماعیل بن عمرو بجلی است،  خالفت را به عھده می
آمده و در آن انقطاع » المیزان«: ضعیف است چنانکه در اند ابوحاتم و دارقطنی گفته



 ٤٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�فِرٞ  وَُهوَ  َ�َيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿
ُ
 َحبَِطۡت  فَأ

ۡعَ�ٰلُُهمۡ 
َ
ۡ�َياٱ ِ�  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ أ ُ�ِٰ�َ_ 

 .]۲۱۷[البقرة: 
و اعماِل آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، « 

اند و برای ھمیشه شود و چنین افرادی دوزخیدر دنیا و آخرت بر باد می

 .»مانند دوزخ میدر 
 به خالفت ابوبکر صدیق اشاره دارد؛ زیرا او بود که با اھل رده جنگید. 

ۡعَرابِ ٱ ِمنَ  ّلِۡلُمَخلَّفِ�َ  قُل﴿:ی ھمچنین گفته شده که آیه
َ
 إَِ�ٰ  َسُتۡدَعۡونَ  ۡ�

ْوِ�  قَۡو�ٍ 
ُ
ٖس  أ

ۡ
وۡ  تَُ�ٰتِلُوَ�ُهمۡ  َشِديدٖ  بَأ

َ
متخلفان به « .]١٦[الفتح:  ﴾�ُۡسلُِمونَ  أ

صحرانشین بگو: به سوی گروه جنگاوری فرا خوانده خواھید شد و با آنان 

به خالفت ابوبکر صدیق اشاره دارد؛ زیرا او  .»شوند جنگید یا مسلمان می می
؛ کسانی که ھنگام ارتداد از ١بود که اقدام به جنگ علیه بنوحنیفه نمود

 نیرومندترین مردمان بودند.
کند این  بر خالفت حضرت ابوبکر صدیق داللت مییکی دیگر از آیاتی که 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ آیه است: ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت ٱ وََعِملُوا  لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهمۡ  ل�َّ

                                                                                           
 ۴نشنیده است. دارقطنی در (ج بنیز وجود دارد؛ زیرا ضحاک از ابن عباس 

) آن را روایت نموده که در سندش محمدبن سائب کلبی آمده و او ۱۵۴ -۱۵۳ص
باشد چنانچه  متروک است، او از ابوصالح روایت کرده و او باذام است که ضعیف می

در التقریب آمده است. و ابن مردویه نیز آن را در تفسیرش روایت نموده چنانچه در 
اثر حافظ جمال » لکشاف للزمخشریتخریج األحادیث واآلثار الواقعة فی تفسیر ا«

) آمده و در آن موسی بن جعفر انصاری از عمویش روایت ۶۰ص ۴الدین زیلعی (ج
 گفته: او شناخته شده نیست و خبرش ساقط است. » المیزان«کرده، ذھبی در 

 این یکی از تفاسیر است چنانچه در تفسیر حافظ ابن کثیر آمده، و آیت کریمه عامتر است. -١
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�ِض ٱ ِ� 
َ
ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ َكَما ۡ� ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن �َّ  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ

 َ الله به آن دسته از شما که ایمان آوردند و کارھای شایسته « .]٥٥[النور:  ﴾ُهمۡ ل
بخشد، چنانکه به  دھد که حتما در زمین به آنان خالفت می کردند، نوید می

پیشینیانشان حکومت بخشید. و دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار 

پابرجا و استوار شد. پس این ی ابوبکر و عمر  زیرا اسالم به وسیله »سازد می
خداوند تحقق  ی اند تا صدق و درستی وعده بر حقی بوده ی دو نفر، دو خلیفه

 پیدا کند.
که بر صحت خالفت ابوبکر  ج یکی دیگر از احادیث صحیح پیامبر

خالفت « :»اخلالفة بعدی ثالثون«داللت دارد، این حدیث است:  س صدیق

خالفة «و در بعضی روایات، عبارت  »انجامد بعد از من، سی سال به طول می

: (خالفت ١»خالفة النبوة«و در بعضی دیگر، عبارت » خالفِت رحمت« »رمحة
 ، آمده است.»بعد از من)، خالفت بر منھج نبوت

                                           
خالفة « ) به لفظ:۴۶۴۶ی: ( )، و ابوداود به شماره۴۷۶۰ی: ( حاکم آن را به شماره -١

ی:  ، و ترمذی به شماره»: خالفت بر منھج پیامبری سی سال استالنبوة ثالثون سنة

، و امام احمد به »كبعد ذل كأمتی ثالثون سنة ثم مل اخلالفة يف«به لفظ:  ۲۲۳۱

، و ابن »كملـال كالثون عاما ثم يكون بعد ذلاخلالفة ث«به لفظ:  ۲۲۲۶۴ی:  شماره

اخلالفة بعدی ثالثون «به لفظ:  ۶۹۴۳ی:   حبان چنانچه در اإلحسان آمده به شماره

آن را روایت نموده. و این روایت صحیح است که راوی آن سفینه صحابی  »سنة

مما مسند ـالصحيح ال«آن را در  /باشد، و شیخ ما عالمه وادعی  می ج رسول الله

را ابن  »خالفة رمحة«) روایت نموده، اما لفظ ۳۱۵ص ۱(ج» ليس فی الصحيحني

إن هذا األمر بدأ رمحة «) از معاذ و ابوعبیده به لفظ: ۱۱۳۰» (السنة«عاصم در  ابی
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یکی دیگر از احادیثی که بر صحت خالفت ابوبکر صدیق داللت دارد، 
ه ابوبکر دستور در بیماری وفات خویش ب ج حدیث صحیحی است که پیامبر

ترین  از قوی ج . این کار پیامبر١دادند تا برای مردم امامت نماز کند
باشد. و بزرگان صحابه از  می س ھای حق بودن خالفت ابوبکر صدیق نشانه

برای خالفت ابوبکر بدان  أجمعین شقبیل عمر و ابوعبیده جراح و علی 
 استدالل نمودند.

رافضیان و فاسقانی که منکر  ی چھرهپس این دالیل قوی و امثال آن، 
 ھستند، را سیاه نموده است. س خالفت ابوبکر صدیق

 
 

 

                                                                                           
آورده و در آن لیث بن ابی سلیم آمده که ضعیف است، و در  »ونبوة ثم خالفة ورمحة

  یز وجود دارد.آن بین مکحول و ابوثعلبه انقطاع ن
که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث س  شیخ به حدیث ابوموسی اشعری -١

اشاره دارد، که اند  ) روایت نموده۴۲۰ی: ( ) و امام مسلم به شماره۶۷۸شماره: (

مروا أبابكر «ی خویش فرمودند:  شدت گرفت به صحابه ج چون بیمارِی رسول الله

ی  المؤمنین عائشه ام» ر کنید که برای مردم امامت دھد: به ابوبکر امفليصلّ بالناس

دل است و چون به جای شما ایستاد شود  گفت: ابوبکر شخصی نرم لصدیقه 
المؤمنین دستور دادند:  به ام ÷افتد)، پیامبر  تواند (به گریه می امامت داده نمی

امامت : به ابوبکر دستور بده مری أبابكر فليصل بالناس؛ فإنكن صواحب يوسف«
پس ابوبکر صدیق در زندگی » مردم را بدھد؛ شما ھمانند اصحاب یوسف ھستید

المؤمنین  برای مردم امامت داد. این حدیث به طریق دیگری از ام ج رسول مھربان
) ۶۸۲ی: ( و از ابن عمر به شماره ۶۷۹عائشه در صحیح بخاری، حدیث شماره: 

 روایت شده است.
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 شادعای رافضه مبنی بر ارتداد صحابه 

که از نظر آنان، از ھمه به احوال  –از میان شیعیان  ١»کشی«از جمله 
گاه روایت کرده است که او  / ٢از جعفر صادق–تر است  تر و موثق راویان آ

وفات یافت، ھمه اصحاب مرتد شدند، به جز  ج که پیامبر ھنگامی«گفت: 
. به او گفته شد: وضعیت عمار بن شچھار نفر: مقداد، حذیفه، سلمان و ابوذر

به کرد و به دامن اسالم یاسر چگونه بود؟ گفت: مرتد شد و سپس تو
 ».بازگشت

است در حالی که  ج بیت پیامبراین روایت مقتضی ارتداد علی و اھل 
دین اسالم را ویران  ی ای ندارند. و این اساس و پایه اھل تشیع چنان عقیده

کند؛ زیرا اساس دین، قرآن و حدیث است؛ پس اگر به فرض  می
اند، مرتد شده  دریافت نموده ج کسانی که آیات و احادیث از پیامبر تمامی

رسد پس در آن صورت  اتر نمیباشند جز چند نفری که خبرشان به حد تو

                                           
او ابوعمرو محمدبن عمر بن عبدالعزیز کشی از علمای شیعه در قرن ھفتم است، و  -١

) سوانح ۲۸۲/ ۲اش مرکز روافض بوده. نجاشی در کتاب رجال خود ( که خانهاند  گفته
 او را ذکر کرده است.

طالب ملقب به صادق است، و  او جعفربن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی -٢
نت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق بوده، و مادرش اسماء بنت فروه ب مادرش اّم 

گفت: ابوبکر صدیق دوبار مرا تولد کرده است.  عبدالرحمن بن ابوبکر است، و لذا می
، و جعفر صادق از اند ھا بسته و اشیای ناروای را به او نسبت داده روافض بر او تھمت

اش گفته: او از  در ترجمه) ۲۵۵/ ۱» (السیر«روافض سخت نفرت داشت. ذھبی در 
دانست که روافض جدش  دید؛ زیرا می رافضه نفرت عجیبی داشت و آنان را زشت می

گفتند. در این سخن ھیچ تردیدی وجود ندارد اما روافض  ابوبکر صدیق را بد می
 نادان که ھوا و ھوس آنان را به جھنم کشانیده است.اند  گروھی
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آید. پناه به خدا از اعتقادی که موجب ریشه  شک در قرآن و حدیث پیش می
دینان از سخن این رافضیان به  شود. ملحدان و بی کن کردن دین اسالم می

گویند: چگونه است که خداوند  نفع خود سوء استفاده کرده و می

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿گوید: می مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
شما بھترین « .]١١٠آل عمران: [ ﴾لِلنَّاِس  أ

در حالی که بعد از وفات پیامبر  »اید امتی ھستید که برای مردم پدید آمده
ھمه صحابه جزء پنج نفر یا شش نفر از دین اسالم برگشتد به سبب آنکه 
ابوبکر را بر علی مقدم داشتند در حالی که پیامبر توصیه کرده بود که بعد از 

 وفات او، علی خلیفه و امیر مؤمنان باشد.
نگاه کن به سخن این ملحد که آن را از سخن رافضیان گرفته است. پس 
اینان از یھود و نصارا، ضرر و زیان بیشتری برای دین اسالم دارند. این 

کن کردن دین و  اینکه موجب ریشه -۱روایت از چندین جھت، باطل است: 
کتمان آنچه را که قرآن بدان اشارت دارد،  -۲شود.  ایجاد شک در آن می

مخالف این آیات  -۴داند.  تحریف قرآن را جایز می -۳داند.  جایز می

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿است: یقین الله از مؤمنان (که  به« ]۱۸[الفتح:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ َعنِ  �َّ

ُ ٱرَِّ�َ ﴿: ، راضی شده است»زیر درخت با تو بیعت کردند) َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  �َّ
 .»الله از آنان خشنود شد و آنان نیز از الله راضی گشتند« .]۱۱۹[المائدة:  ،﴾َ�ۡنهُ 

کسانی  ی فرموده خداوند درباره )۲۲و مجادله:  ۱۰۰:ة، التوب۱۱۹: ة(المائد
اند؛ آنجا که  که قبل از فتح مکه و کسانی که پس از فتح مکه ایمان آورده

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿فرماید:  می دو  و الله به ھر یک (از این«  ]۱۰د: ی[الحد ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ �َّ

 .»گروه) بھشت را وعده داده است

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ مھاجرین و انصار نازل شده: ی آیاتی که درباره 
ُ
 ُهمُ  أ

ِٰدقُوٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿و .»ایشان، ھمان راستگویانند« ]٨[الحشر:  ﴾نَ ل�َّ
ُ
 ُهمُ  َوأ
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 َوَ�َ�ٰلَِك ﴿آیه .»و چنین کسانی رستگارند« ]١٠٤[آل عمران:  ﴾لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  مَّ

ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا چنین  و این« ]١٤٣[البقرة:  ﴾�َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

 .»دادیم تا بر مردم گواه باشید رو) قرارشما را امتی برگزیده (و میانه

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: ی آیه و مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
شما « .]١١٠[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس  أ

و مخالف دیگر آیات و  ،»اید بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید آمده
بر دین  شان  احادیث وارده درباره افضل بودن صحابه و استقامت و پایداری

 باشد. و ھر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد که مخالف قرآن و سنت می
است، ھمانا کفر ورزیده است. اعتقاد و باور این گروه چقدر شنیع و  ج نبوی

زشت است که معتقد به ارتداد کسانی ھستند که خداوند آنان را جھت 
 مصالح و ھمراھی رسولش و نصرت و یاری دینش برگزیده است.

 ادعای روافض مبنی بر نقص قرآن

ھای  ست که در کتاباز جمله ادعایشان مبنی بر نقص قرآن، روایتی ا
قرآن را تحریف  س النورین اند که عثمان ذی خود ذکر کرده  حدیثی و کالمی

انشراح بعد  ی نموده و آیاتی از آن را در مصحف نیاورده است؛ زیرا در سوره

 .»ات را برایت بلند کردیم و آوازه« ]۴[الشرح:  ﴾٤ذِۡكَركَ  لََك  َوَرَ�ۡعَنا﴿ ی: از آیه

بود که عثمان به خاطر  »و علی را داماد تو گردانیدیم»: «كصهروعلياً «عبارت: 
 حسادت در ھم دامادی آن را حذف کرده است.

انعام بود که  ی سوره ی احزاب به اندازه ی ھمچنین آنان معتقدند که سوره
 ج فضیلت خویشاوندان و اھل بیت پیامبر ی عثمان آیاتی از آن را که درباره

بوده، حذف کرده است. گفته شده که رافضیان در این روزھا دو سوره را 
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پندارند جزو قرآن بوده و عثمان آن را حذف نمود. ھر  اند که می اظھار کرده
باشد که رافضیان آن را به آخر  یک جزء می ی یک از این دو سوره به اندازه

 .١اند نامیده» والء«و » نورین«اند. این دو سوره را  مصحف ملحق کرده
شود، چون بدان راضی  این باور مستلزم تکفیر صحابه حتی علی می

�ِيهِ ﴿فرماید: الھی است که می ی اند و مستلزم تکذیب این فرموده بوده
ۡ
�َّ يَأ

[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� مِۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ

یابد؛ از سوی پروردگاِر  باطل (تحریف و دگرگونی) از ھیچ سو به آن راه نمی« .]٤٢

 ی . ھمچنین مستلزم تکذیب این فرموده»حکیم و ستوده نازل شده است

ۡ�َا ﴿خداوند است: ما « .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
باشیم (و تا روز رستاخیز آن  خود ما پاسدار آن میایم و  خود قرآن را فرو فرستاده

                                           
یف قرآن است، و اگرچه برخی از آنان این قول را از از عقائد فاسد شیعه قول به تحر -١

اند، چنانکه صباح بیاتی رافضی که بر این  قیه و فریب مسلمانان انکار نمودهباب ت
ھای آنان  ی شیخ ردیه نوشته نیز این گمان باطل را کرده است، کتاب رساله
ھای  کتاب کند، بلکه برخی از آنان مبنی بر تحریف قرآن را ثابت می شان  ی گفته

إثبات  فصل اخلطاب يف«، مانند کتاب: اند مستقلی در قول به تحریف قرآن نوشته

تألیف حسین نوری طبرسی رافضی که شیعیان او را » حتريف كتاب ربّ األرباب
 ۱کنند. و ھم چنین قول به تحریف قرآن در کتاب الکافی (ج تعظیم و اکرام می

یز آن را در تفسیرش، و طبرسی در ) و بعد از آن وجود دارد، و قمی ن۴۱۳ص
. به نقل از بطالن اند آورده ۱۱، و مال حسن در تفسیر صافی ص۲۲۵االحتجاج ص

تألیف  الشیعة والقرآن). و برای تفصیل بیشتر به کتاب ۳۹ -۳۷(ص الشیعةعقائد 
شھید عالمه احسان الھی ظھیر مراجعه فرمائید که او از کتب روافض با ذکر مرجع و 

شان که قرآن ناقص است را آورده. و  قاد آنان مبنی بر تحریف قرآن و گمانصفحه اعت
) مراجعه الشیعة وتحریف القرآنھم چنین به کتاب دوست فاضل ما محمد مال الله (

 کنید که طعن شیعه مبنی بر تحریف قرآن را آورده است.
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. »داریم را از دستبرد دشمنان و ھر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می
و ھر کس معتقد باشد که قرآن از تحریف و حذف مصون نمانده و معتقد به 
چیزی باشد که جزو قرآن نیست، بدون شک کفر ورزیده است. این اعتقاد 

کن ساختن  دم اطمینان به ھمه قرآن است و این منجر به ریشهمستلزم ع
شود. و این اعتقاد رافضیان مستلزم عدم استدالل به قرآن و عدم  دین می

شود، چون احتمال تحریف آن وجود دارد. چه زشت  تعّبد به تالوت قرآن می
 گردانند. است سخن و باور کسانی که دینشان را نابود می

اند:  که ابن عباس و محمدبن حنفیه گفتهت نموده روای /امام بخاری 
بعد از وفات خویش جز ما بین ھر دو غالف قرآن را برای ما  ج رسول الله

 .١ترک نکردند

 موضوع سّب و لعن صحابه

(ابوبکر، عمر و  ٢رافضیان سب و لعن صحابه به ویژه خلفای سه گانه
ھای معتبر خویش  کتابدانند. (پناه به خدا). اینان در  عثمان) را واجب می
اند که گفت: روزی نزد  روایت کرده» ھشام أحول«از مردی از پیروان 

ابوعبدالله جعفر بن محمد بودم، مرد خیاطی که از پیروان او بود نزدش آمد 

                                           
بیان  ، گفته: قتیبه بن سعید برای ما حدیث۵۰۱۹صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

کرد، گفت: سفیان برای ما حدیث گفت، و او از عبدالعزیز بن رفیع روایت کرد که 
گفت: من و شدادبن معقل بر ابن عباس داخل شدیم، شداد بن معقل برایش گفت: 

چیز (خاصی برای کسی) ترک نمود؟ گفت: بجز آنچه در بین دو غالف  ج آیا پیامبر
، و گفت: و بر محمدبن حنفیه وارد قرآن است چیز دیگری برای کسی ترک نکرد

 شدیم او نیز گفت: به جز بین ھر دو غالف چیز دیگری ترک نکرد.
 ) طبع داراألضواء.۴۳۴ص ۱)، اصول کافی، کلینی (ج۳۸۵/ ۴بحاراألنوار، مجلسی ( -٢
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یکی از این دو  ج پسر رسول اللهای  و دو تا پیراھن در دستش بود. گفت:
توحید و » الله اکبر«ی، با ذکر پیراھن را دوختم و به ازای ھر سوراخ سوزن

یگانگی خداوند را به جای آوردم. و دیگری را دوختم و به ازای ھر سوراخ 
سوزنی، ابوبکر و عمر را لعنت کردم. سپس ھر کدام از این دو پیراھن را که 

خواھی،  دوست داشته باشی، برای تو نذر نمودم. پس پیراھنی را که می
واھی برگردان. جعفر صادق گفت: پیراھنی را خ بردار و پیراھنی را که نمی

خواھم و پیراھنی را که با ذکر الله  که با لعن ابوبکر و عمر دوخته شده، می
 .»گردانم أکبر دوخته شده، به تو بر می

نگاه کن به این دروغگویان فاسق که چه سخنان زشت و ناروائی را به 
و ناروا به دورند. دھند که آنان از این سخنان زشت  بیت نسبت می اھل

 َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿فرماید:  می شی کرام  خداوند متعال در وصف صحابه
ةٗ  مَّ

ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا چنین شما را  و این« .]۱۴۳[البقرة:  ﴾�َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

پس اگر اصحاب . »ر دادیم تا بر مردم گواه باشیدرو) قراامتی برگزیده (و میانه
رو و عادل نباشند، چه کسی میانه رو و عادل است؟ خداوند  میانه ج پیامبر

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿فرماید:  متعال در جای دیگری می مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
[آل  ﴾لِلنَّاِس  أ

پس اگر  »اید شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید آمده« .]۱۱۰عمران: 
 بھترین امت نباشند، چه کسانی بھترین امت ھستند؟ ج اصحاب پیامبر

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿فرماید: ھمچنین خداوند می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ٰٖت َ�ۡرِي  ش�ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َورَُضوا

نَۡ�ٰرُ ٱَ�َۡتَها 
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

پیشگامان نخستین مھاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم 
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ان بھشت را آماده ساخته است که در زیر از خدا خشنودند، و خداوند برای آن
مانند. این  ھا جاری است و جاودانه در آنجا می ھای) آن رودخانه (درختان و کاخ

 .»است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ
و ھر کس، افرادی را سب و لعن نماید که خداوند از آنان راضی است، 

 ھمانا او با خدا و رسول خدا جنگیده است.

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿فرماید: میباز خداوند  إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ
ِ ٱ َجَرة خداوند از مؤمنان راضی گردید ھمان دم که در زیر « .]١٨[الفتح:  ﴾لشَّ

 .»درخت با تو بیعت کردند
شود کسی را سب و لعن نمود که خدا از او راضی است و  پس چگونه می

 است؟او را برگزیده 

ٞد رَُّسوُل ﴿فرماید: ھمچنین خداوند در جای دیگری می َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا محمد « .]٢٩[الفتح:  ﴾لسُّ

خداست، و کسانی که با او ھستند در برابر کافران تند و سرسخت و  ی فرستاده
بینی.  نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می

ی ایشان بر  طلبند. نشانه جویند و رضای او را می آنان ھمواره فضل خدای را می

. چگونه سب و لعن کسی جایز است »اثر سجده در پیشانیھایشان نمایان است
 کند؟ که پروردگارش او را مدح و ستایش می

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿فرماید:  باز خداوند می
َ
ۡن أ َوَ�َٰتَلۚ  ۡلَفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن أ ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا

َ
ُ ٱوََعَد  أ َّ� 

کسانی از شما که پیش از فتح (مکه، به سپاه اسالم « .]١٠د: ی[الحد ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ
اند، (با دیگران)  اند و (درراه خدا) جنگیده اند و از اموال خود) بخشیده کمک کرده



 ٥٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی برابر و 
اند. اما  اند و جنگیده است که بعد از فتح (مکه، در راه اسالم) بذل و بخشش نموده

 .»دھد پاداش نیکو می ی به ھر حال خداوند به ھمه، وعده
بھشت به او داده چگونه سب و لعن  ی و کسی که خداوند وعده

 د؟.شو می

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿فرماید: ھمچنین خداوند متعال می ۡخرُِجواْ  �َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ غنائم از آِن فقرای مھاجرینی  ھمچنین« .]٨[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

اند؛ آن کسانی که فضل  است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده
دھند. اینان  خواھند، و خدا و پیغمبرش را یاری می خدا و خشنودی او را می

 .»راستانند

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿: فرماید انصار می ی و درباره
ُ
 .]٩[الحشر:  ﴾لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 .»ایشان قطعًا رستگارند«
است، پس کسی که آنان  ش قرآن کریم سرشار از مدح و ستایش صحابه

را سب و لعن نماید، با دستور خداوند مبنی بر تجلیل و احترامشان، مخالفت 
اند،  ھای بدی بوده ورزیده است. و ھر کس معتقد باشد که ھمه صحابه انسان

از کمال و نیکی و فضائل آنان خبر داده  بدون تردید خدا را تکذیب نموده که
 س خدا را تکذیب نماید، کافر است.است و ھر ک

اء فإذا ذهبت ـالنجوم أمنة السم«فرماید:  ھم در وصف صحابه می ج پیامبر

اء ما وعد، وأنا أمنة ألصحايب، فإذا ذهبتُ أتی أصحايب ما ـالنجوم أتی السم

 »أصحايب أتی أمتي ما يُوعدونيُوعدون، وأصحايب أمنة ألمتي، فإذا ذهب 
ستارگان نگھدار آسمان ھستند، پس ھرگاه ستارگان ناپدید شدند، آنچه که «
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آید. و من نگھدار اصحابم ھستم،  به آسمان وعده داده شده، سراغ آسمان می
ھرگاه من از میانشان رفتم، آنچه که به اصحابم وعده داده شده، سراغشان 

تم ھستند، ھرگاه اصحابم از دنیا رفتند،آنچه که آید. و اصحابم نگھدار ام می
 .١به روایت امام مسلم .»آید به امتم وعده داده شده، سراغشان می

خ� أميت قر� ثم اثلا� ثم «اند:  ثابت شده که فرموده ج از رسول الله
بھترین افراد امتم، کسانی « »اثلالث، وخ� أميت أوهلا وآخرها و� وسطها الكدر

دوم و سپس  ی کنند. پس از آنان، افراد دوره در عصر من زندگی میھستند که 
باشد. و در  سوم، ھستند. و بھترین افراد امتم، اول و آخر امتم می ی افراد دوره

 .٢به روایت حاکم و ترمذی .»وسط آنان، تیرگی وجود دارد

                                           
 .س از ابوموسی اشعری ۲۵۳۱صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
خريالناس قرنی، ثم «نموده به این لفظ: ) روایت ۴۹۳۷ی: ( حاکم آن را به شماره -٢

: بھترین مردمان قرن من استند، الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم اآلخرون أردی
یند، سپس آ آیند، سپس کسانی که بعد از آنھا می سپس کسانی که بعد از آنھا می

، و در سند آن یزیدبن عبدالرحمن اودی آمده که »اند آیند که بدتر دیگران می
، سلسلة األحادیث الضعیفةمستورالحال است، و این حدیث را شیخ آلبانی در 

) آورده، و اما اصل آن در صحیحین است که در صحیح بخاری، ۳۵۶۹ی: ( شماره
آمده. و این حدیث در  ۲۵۳۳، و صحیح مسلم، حدیث شماره: ۳۶۵۱حدیث شماره: 

قرنی، ثم الذين يلوهنم،  خري الناس«به این الفاظ:  ۳۸۶۸سنن ترمذی، حدیث شماره: 

: تسبق أيامهنم شهادهتم، وشهادهتم أيامهنم كثم الذين يلوهنم، ثم يأتی قوم من بعد ذل
آیند، سپس آنانی که  بھترین مردمان قرن من ھستند، سپس آنانی که بعد از آنھا می

شان از گواھی ای شان  آیند که قَسمھای آیند، سپس بعد از آنھا قومی می بعد از آنھا می
س  از ابن مسعود» خورند) (خیلی قسم می شان  از قسم شان  گیرد و گواھی سبقت می

روایت شده. و ھمانند آن از عمران بن حصین در نزد امام بخاری، حدیث شماره: 
 /روایت شده، اما لفظی که شیخ  ۲۵۳۵، و صحیح مسلم، حدیث شماره: ۳۶۵۰
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به ثبوت رسیده که خداوند متعال به برکت وجود  ج ھمچنین از پیامبر
 گرداند. فتح و پیروزی را شامل مردم می ،١صحابه

ال �سبّوا «فرمودند:  ج از ابوسعید خدری روایت شده که رسول الله
حد�م أنفق مثل أحد ذهباً ما أدر

ُ
مّد  كأصحايب فواذلي نفيس بيده لو أن أ

اصحاب و یاران من را ناسزا مگویید. سوگند به کسی که « .٢»أحدهم أو نصيفه
اوست اگر ھر کدام از شما به اندازه کوه احد، انفاق کند، جانم در قبضه قدرت 

مسلم و دیگران امام  .»رسد ھرگز به پای یک مد یا نیم مد ھر یک از صحابه نمی
 اند. آن را روایت نموده

                                                                                           
 /است که شیخ آلبانی » وسطها الكدر خري أمتی أوهلا وآخرها، ويف«ذکر کرده و آن: 

 آورده است. ۳۵۷۲ی:  ، شمارهسلسلة األحادیث الضعیفةآن را در 
فرمودند:  جاشاره دارد که گفت: رسول الله س به حدیث ابوسعید خدری  /شیخ  -١

 جگویند: آیا فردی از اصحاب رسول الله  روند و می آید که مردم به جنگ می زمانی می«
شود، سپس بر  گویند: بلی، پس فتح نصیب آنان می در بین شما ھست؟ در پاسخ می

شود: آیا در بین شما  روند، و گفته می آید که گروھی به جنگ می مردم زمانی می
گویند: بلی، پس  مصاحبت کرده باشد؟ می ج کسی است که با اصحاب رسول الله
) و ۳۶۴۹خاری، حدیث شماره: (یابند. صحیح ب آنان نیز به فتح و نصرت دست می

 .۲۵۳۲صحیح مسلم، حدیث شماره: 
)، و ۲۵۴۰)، و صحیح مسلم، حدیث شماره: (۳۶۷۳صحیح بخاری، حدیث شماره: ( -٢

: قسم به ذاتی که جان من در دست فوالذی نفسی بيده«در صحیح بخاری لفظ: 
 نیامده. » اوست
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را  ج اصحاب و یاران محمد«گوید:  روایت شده که می س از عمر فاروق
ناسزا نگویید؛ چون یک ساعت از مقام و منزلت ھر یک از آنان، از عمل و 

 .١ماجه به روایت ابن .»کردار یک عمر ھر کدام از شما، بھتر است

لعّل اهللا اطلع ىلع أهل «فرماید:  ثابت شده که می ج ھمچنین از پیامبر
 ٢»جنة أو قد غفرُت ل�مـ�م الـبدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت ل

اند، مشرف شود و  شاید خداوند بر مسلمانانی که در جنگ بدر شرکت داشته«
خواھید، بکنید ھمانا بھشت برای شما واجب گردیده یا  بگوید: ھر کاری که می

 .»ھمانا گناھان شما بخشوده شده است
ال يدخل انلار من حرض «اند:  ثابت شده که فرموده ج باز از رسول الله

ھر کس در حدیبیه حضور داشته، انشاء الله داخل « .٣»اهللاحلديبية إن شاء 

 .»گردد جھنم نمی

                                           
) روایت نموده و گفته: ۵۷ص ۱اثر صحیحی که ابن ماجه آن را در سنن خویش (ج -١

علی بن محمد و عمرو بن عبدالله برایم حدیث گفتند که وکیع برایمان گفت که 
گفت: اصحاب  سفیان برایم حدیث بیان کرد از ُنسیر بن ُذعلوق که گفت: ابن عمر می

ی یکی از آنان (در راه خدا) از  هشدن یک لحظ را دشنام ندھید، ایستاده ج محمد
 عمل تمام عمر یکی از شما برتر است.

بلتعه روایت نموده، و  در داستان حاطب بن ابیس  قسمتی از حدیث طویلی که علی -٢
 .اند ) آورده۲۴۹۴ی: ( )، و امام مسلم به شماره۴۲۷۴ی: ( امام بخاری آن را به شماره

 ج ) از مبّشر روایت نموده که او از رسول الله۲۴۹۶ی: ( امام مسلم آن را به شماره -٣
إن شاء الله ھیچ فردی از اصحاب شجره (بیعت «شنید که برای حفصه فرمودند: 

، حفصه گفت: وارد »شوند الرضوان) که در زیر آن بیعت کردند وارد جھنم نمی
او را سرزنش کردند، حفصه گفت: (به این  ؛، پیامبر »!شوند یا رسول الله می

و « .]۷۱م: ی[مر ﴾َوارُِدَها إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿گویم که خداوند فرموده است:)  خاطر می
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 ج از چندین طریق که اسناد بعضی از این طرق صحیح است، از پیامبر
 ١»ال �سبّوا أصحايب لعن اهللا من سّب أصحايب«روایت شده که فرمودند: 

ناسزا  اصحاب و یارانم را ناسزا مگویید. لعنت خدا بر کسی که اصحابم را«

 .»گوید می
در روایتی که بعضی از اسناد آن حسن است، از ابن عباس نقل شده که 

به علی  ج ھم آنجا بود. پیامبر س بودم و علی ج نزد پیامبر«گوید:  می

يا يلع سيكون يف أميت قوم ينتحلون حب أهل ابليت هلم نزب �سمون «گفت: 
ای علی! در میان امت من، گروھی پیدا « .٢»الرافضة، قاتلوهم فإنهم مرش�ون

                                                                                           
فرمودند:  ج پیامبر »کس از شما نیست مگر آنکه بر دوزخ گذر خواھد کرد ھیچ

ِينَ ٱ ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ ﴿خداوند متعال فرموده است:« ْ ٱ �َّ نََذرُ  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱ وَّ  ﴾٧٢اِجثِيّٗ  �ِيَها ل�َّ
دھیم و ستمگران را که به زانو  گاه پرھیزکاران را نجات می آن« ]۷۲م: ی[مر

س  ) از جابر۳۸۶۹ی: ( و ترمذی آن را به شماره .»کنیم اند، در دوزخ رھا می درآمده
یک از کسانی که زیر درخت  ھیچ«فرمودند:  ج روایت نموده که گفت: رسول الله

 ».شود به آتش دوزخ داخل نمیاند  بیعت نموده
به لفظ:  ۲۳۴۰، حدیث شماره: سلسلة األحادیث الصحیحةآن را در  /شیخ آلبانی  -۱

ھر که اصحابم را دشنام  :مالئكة والناس أمجعنيـمن سبّ أصحابی فعليه لعنة اهللا وال«
روایت نموده، مجموع طرق این » ی مردم بر او باد ان و ھمهدھد، لعنت الله و فرشتگ

 ی َحسن ارتقا داده است. حدیث آن را به درجه

األحاديث  متناهية يفـالالعلل «این حدیث ضعیف است، ابن جوزی آن را در  -٢

صحیح نیست.  ج ) آوده و گفته: این روایت از رسول الله۱۶۶ص ۱(ج» الواهية
است، این حدیث از چند طریق روایت شده که گویم: حدیث ضعیف  من می

ی دوستِی  خالی از گفته نیست، اما این حال روافض است که در زیر پرده
 پوشانند.  بیت خود را می اھل
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دھند. آنان لقبی دارند  شوند که دوستی اھل بیت را به خود نسبت می می
 .»شوند، با آنان بجنگید؛ زیرا آنان مشرک ھستند که رافضه نامیده می

به طور متواتر احادیثی روایت شده که بر کمال و فضایل  ج از پیامبر
 ی داللت دارند. ھمانا آنچه که درباره به ویژه خلفای راشدین، ش صحابه

مدح و ستایش ھر یک از صحابه روایت شده، مشھور و بلکه متواتر است؛ زیرا 
اند که اتفاقشان بر دروغ محال و بعید  افرادی آن احادیث را روایت کرده

است و مجموع روایاتشان، مفید علم یقینی مبنی بر کمال صحابه و فضیلت 
 باشد. ن، میو برتری خلفای راشدی

فضایل صحابه زیاد ھستند و  ی پس وقتی دانستی که آیات وارده درباره
 ی کمال و فضایلشان وارد شده، روی ھم رفته به درجه ی احادیثی که درباره

صحابه یا اغلب  ی اند، بنابراین ھر کس معتقد باشد که ھمه تواتر رسیده
اند، یا معتقد به سب  آنان یا اکثرشان از دین برگشته ی اند و ھمه صحابه فاسق

در آنچه  ج و لعن آنان و مباح دانستن آن باشد، بدون تردید به خدا و پیامبر
اند کفر ورزیده است؛ فضایل و  که خبر از فضایل و کماالت صحابه داده

کماالتی که مستلزم برائت و به دور بودن آنان از فسق و ارتداد و حق بودن 
باشد. و ھر کس آیات و احادیث قطعی الصدور  حالل بودن سب و لعن، می و

را تکذیب نماید، کفر ورزیده است. جھل و عدم اطالع از متواتر و قطعی، عذر 
شود و تأویل و برگرداندن آن بدون دلیلی معتبر، ھیچ فایده و  محسوب نمی

ای ارزشی ندارد. چنین فردی ھمانند کسی است که فرض بودن نمازھ
ھا جاھل است. ھمانا  پنجگانه را انکار نماید با این بھانه که به فرض بودن آن

او با چنین جھلی کافر شده است. و ھمچنین اگر آن را به معنایی غیر از 
معنای متعارفش تأویل کند، کفر ورزیده است؛ زیرا علم حاصل از نصوص 

است. و ھر کس قرآن و احادیثی که بر فضیلت صحابه داللت دارند، قطعی 
ای از صحابه را سب و لعن کند، در این صورت اگر این تعداد از  فقط عده
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صحابه، از جمله کسانی باشند که نقل متواتر راجع به فضیلت و کمالشان 
وجود دارد (مانند خلفای راشدین)، اگر او معتقد به حق بودن یا مباح بودن 

ین صورت او احادیثی را سب و لعنشان باشد، کفر ورزیده است؛ زیرا در ا
ھا  اند و ھر کس آن به طور قطع ثابت شده ج تکذیب نموده که از رسول الله

را تکذیب نماید، کافر است. و اگر او آنان را سب و لعن کند ولی معتقد به 
حق بودن یا حالل بودن آن نباشد، در این صورت او فاسق است؛ زیرا سب و 

به طور مطلق حکم  ١. بعضی از علماءناسزاگویی انسان مسلمان، فسق است
گویند، والله اعلم،  اند که ابوبکر و عمر را ناسزا می به کافر بودن کسانی داده

کند، از جمله کسانی  و اگر این تعداد از صحابه که او آنان را سّب و لعن می
فضیلت و کمالشان وجود ندارد، ظاھر آن  ی باشند که نقل متواتر درباره

سق است مگر آنکه آنان را بدین خاطر ناسزا گوید که با رسول است که او فا
اند، که چنین عملی کفر است. اغلب این  ھمنشین و ھمراه بوده ج الله

به ویژه خلفای راشدین را سّب و لعن  ی کرام رافضیانی که صحابه
، معتقد به حق بودن یا حالل بودن و بلکه واجب بودن آن ٢نمایند می

                                           
 الرایة) طبع دار۴۹۳ص (» الّسنة«مانند امام احمد و امام مالک، چنانچه خّالل در  -١

ی کسی که  روایت نموده و گفته: ابوبکر مروزی به ما گفت که از ابوعبدالله درباره
را دشنام دھد پرسیدم؟ گفت: او را بر دین  شالمؤمنین عائشه  ابوبکر و عمر و ام

گفت: امام مالک گفت: آنکه  بینم. گفت: و از ابوعبدالله شنیدم که می اسالم نمی
ای ندارد. و این روایت  در اسالم ھیچ حصهدھد  را دشنام می ج اصحاب پیامبر
 صحیح است. 

، و برخی از اند دھند به خطر بزرگ مواجه را دشنام می ج آنانی که اصحاب رسول الله -٢

) فصلی در رابطه به ۱۳۲۷/ ۷» (أصول اعتقاد أهل السنة«در مؤلفین مانند اللکائی 
و ھم چنین عقوبات  دھد منعقدکرده، عقوبت آنکه اصحاب بزرگوار را دشنام می

: آنکه اند شود را بر شمرده. و علمای کرام گفته ای که شامل حال او می دنیوی
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ی صدیقه را دشنام  المؤمنین عائشه و به ویژه شیخین و ام ج اصحاب رسول الله

 گردد. دھد به سوء خاتمه مبتال می می
سلول علی شاتم الصارم الم«در کتاب  /ی شیخ اإلسالم ابن تیمیه  در اینجا نوشته

کنیم:  ی گرامی تقدیم می ، طبع دار الحدیث را خدمت شما خواننده۴۳۷ص» الرسول
ی  ی کرام: اما آنکه به ھمراه سب صحابه صحابه دادن فصل: در تفصیل قول در دشنام

بوده و یا پیامبر است و جبرئیل در کرام این ادعا را نیز داشته باشد که علی اله 
ه او اشتباه کرده این شخص کافر بوده، بلکه ھر که در کفر او رساندن پیغام الھی ب

تردید روا دارد نیز کافر است، و ھم چنین ھر که گمان کند که برخی از آیات قرآن 
کم شده و یا کتمان شده، و یا گمان کند که آیات قرآنی تأویالت باطنی داشته و 

مطه و باطنیه نامیده کند، و آنھا قرا اعمال مشروعه و ھمانند آن را ساقط می
، و در کفر آنھا ھیچ شکی وجود ندارد، و اما ھر اند شوند، و برخی از آنان تناسخیه می

که آنان را دشنام دھد که در عدالت و در دین آنان ایرادی وارد نکند، مثل توصیف 
کردن آنان به بخل و ترس و یا قلت علم و زھد و ھمانند آن، که چنین شخصی باید 

شود، و  ھا بر کفرش فتوا داده نمی تعزیر شود، و صرف به مجرد این گستاخیتأدیب و 
کنند بر ھمین قسم  ی کرام را تکفیر نمی کالم آن عده از اھل علم که گستاخ صحابه

این گروه مورد  ی کرام را لعن کند و بد بگوید، شود، و اما آنکه مطلقا صحابه حمل می
خشم و لعن اعتقاد فرق است. و اما آنکه سخن  اند؛ زیرا بین لعن اختالف علمای دین

رسند  ی اندکی که به چند ده نفر نمی را به حدی بکشاند که بگوید آنان به جز عده
مرتد شدند، و یا به طور عموم فاسق شدند، در کفر این شخص  ج بعد از رسول الله

در چند  نیز ھیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا او نص قرآن کریم را که خداوند متعال
جای آن رضایت خویش را از آنان اعالم نموده است تکذیب کرده، بلکه ھر که در کفر 

اش این است که  این شخص تردیدی داشته باشد خود کافر است، و مضمون گفته

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ی کریمه:  ای کافر و فاسق بوده، و این آیه ناقلین قرآن و سنت عده مَّ
ُ
 أ

ۡخرَِجۡت 
ُ
شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید « ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس  أ

اند، و  شان کافر و فاسق بوده و بھترین آنھا که ھمان قرن اول بودند عموم »اید آمده
ھا است، و سابقین این امت  مضمون این سخن اینست که این امت بدترین امت
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بینیم  در دین است، و لذا میو کفر این قائل از لوازم و امور بدیھی اند  بدترین آن

، و بیشتر اند دینان آورند زنادقه و بی بیشتر کسانی که این سخنان را بر زبان می
و از این راه خویشتن را به اسالم منسوب اند  زنادقه تابع مذھب تشیع و رفض

دانند، و برخی از آنان مثال برای دیگران شده و در زندگی و بعد از مرگ  می
ھا را  ی خنزیر گشته است، و برخی از علماء این نمونه م چون چھرهھایشان ھ چھره

اند، از جمله حافظ صالح ابوعبدالله محمدبن عبدالواحد  ھای مستقلی آورده در کتاب

خالصه ». النهی عن سبّ األصحاب وما جاء فی اإلثم والعقاب«مقدسی در کتابش: 
شوند که  د بخش تقسیم میدھند به چن اینکه کسانی که اصحاب کبار را دشنام می

شوند، و  در کفر برخی از آنان ادنی تردیدی وجود ندارد، و برخی محکوم به کفر نمی
خواھیم تفصیل موضوع  ، و در این جا ما نمیاند برخی از علماء در کفر آنان شک کرده

ی موضوعی است  کننده را بیاوریم، و این مسائل را نیز به این دلیل آوردیم که تکمیل
 خواستیم آن را توضیح دھیم. ما می که

» ج مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال«و آنچه را که قاضی عیاض در کتابش: 
کنم: فصل: و دشنام  ) (ط دار ابن رجب) نوشته را برای شما نقل می۳۰۱-۲۹۹ص(

بیت پیامبر، ازواج و اصحاب ایشان حرام بوده و ھر که این کار زشت را انجام  دادن آل
را  ج تا آنجا که نوشته: و امام مالک گفته است: و ھر که پیامبر .»است...دھد ملعون 

شود. و ھم  رسد و ھر که اصحابش را دشنام بدھد تأدیب می دشنام دھد به قتل می
؛ ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ج چنین گفته: و ھر که یکی از اصحاب پیامبر

بگوید: آنھا بر گمراھی و کفر بودند را دشنام دھد و  شمعاویه و یا عمروبن عاص 
ھای مردم را بدھد به سختی عذاب  شود، و اگر دشنامی دیگر از دشنام کشته می

س  النورین عده از شیعیان که در بغض عثمان ذی شود. و ابن حبیب گفته: آن می
جویند باید به سختی تأدیب شوند، و ھر که گستاخی را  و از او برائت میاند  غلو نموده

تر است، و  را به دل راه دھد عقوبت او سختبیشتر کند و بغض ابوبکر و عمر ب
باید مورد مورد لت و کوب قرار گرفته و در زندان باقی بماند تا ھم در آنجا بمیرد، و 

است. و سحنون گفته: ھر که یکی از  ج دادن پیامبر اما قتل مستقیم صرف در دشنام
دیگران را تکفیر کند باید مورد لت و کوب قرار  ؛ علی یا عثمان و یاج اصحاب پیامبر
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بگیرد. و ابومحمدبن ابوزید از سحنون حکایت نموده که گفت: ھر که بر این رأی 

به قتل اند  باطل باشد که ابوبکر و عمر و عثمان و علی بر گمراھی و کفر بوده
راھی آنان ی صحابه غیر این بزرگواران را دشنام دھد و بر گم رسد، و ھر که بقیه می

شود. و ھمانند این از امام مالک نیز روایت  عقیده داشته باشد به سختی تأدیب می
ی  شود و ھر که عائشه شده است: ھر که ابوبکر صدیق را دشنام دھد شالق زده می

ی  شود، برایش گفته شد: چرا؟ فرمود: ھر که عائشه صدیقه را دشنام دھد کشته می
کریم مخالفت کرده است. و ابن شعبان از او روایت  صدیقه را دشنام دھد با قرآن

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿:نموده: زیرا الله متعال فرموده ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
 ُكنُتم إِن �

ؤۡ  دھد که اگر مؤمن ھستید، ھرگز چنین  الله، پندتان می« ]۱۷[النور:  ﴾١٧ِمنِ�َ مُّ

). و ابوالحسن صقلی حکایت نموده که قاضی ۱۷(النور:  .»عملی را تکرار نکنید
دھد یاد  ابوبکر بن طیب گفته: الله متعال چون در قرآن آنچه مشرکان به او نسبت می

ْ ﴿:اش کند، مانند فرموده کند پاکی خویش را بیان می می َذَ ٱ َوقَالُوا  �ۗ َوَ�ٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ �َّ
گفتند: (پروردگار) رحمان (از فرشتگان) فرزندی برگزیده و « .]۲۶[األنبیاء:  ﴾َ�َٰنهُ ُسبۡ 

) آیات مشابه فراوانی در این مورد وجود ۲۶(األنبیاء:  .»است. او پاک و منزه است
ذکر اند  ی صدیقه روا داشته دارد. و ھم چنین خداوند متعال تھمتی را که به عائشه

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ نموده و فرمود: ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
 َ�َٰذا َ�َٰنَك ُسبۡ  بَِ�َٰذا �ََّتَ�َّمَ  أ

و چرا ھنگامی که این تھمت بزرگ را شنیدید، نگفتید: « ]۱۶[النور:  ﴾١٦َعِظيمٞ  َ�ٰنٌ ُ�هۡ 
باره سخن بگوییم؛ (پروردگارا!) تو پاک و منّزھی و این،  سزاوارمان نیست که در این

ی صدیقه الله متعال پاکی و تنزیه  در ھنگام بیان پاکِی عائشه ؟»تھمت بزرگی است
خویش را بیان فرمود، چنانکه در تبرئه و تنزیه ذات خویش نیز پاکِی خود را بیان 

ی  دھنده ی الھی دلیلی بر قول امام مالک مبنی بر قتل دشنام کرد، و این فرموده
این است که  -والله اعلم–ی امام مالک  ی صدیقه است، و معنای این گفته عائشه

چون الله متعال دشنام دادن عائشه را بزرگ پنداشت چنانکه دشنام دادن خویش را 
ی صدیقه در واقع دشنام پیامبر است و خداوند  بزرگ پنداشت، و تھمت زدن به عائشه

دشنام و اذیت رساندن به پیامبر خویش را به دشنام و اذیت خود مقترن ساخت و 
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یت خویش دانست، و حکم آن که الله را اذیت کند قتل است پس ھمین اذ اذیت او را
رسد چنانکه قبال نیز تذکر دادیم. و  نیز به قتل می ج ی پیامبر کننده طور اذیت

المؤمنین عائشه را دشنام داد و او را نزد موسی بن عیسی عباسی  شخصی در کوفه ام
لیلی  را گفته است؟ ابن ابی بردند، پس او گفت: چه کسی شاھد است که او این سخن

ھا  گفت: من، پس او را ھشتاد دّره شالق زدند و سرش را تراشید و او را به حجام
روایت شده که او نذر کرد زبان عبیدالله بن عمر که به س  سپردند. و از عمر فاروق

مقداد بن اسود دشنام داده بود را قطع نماید و در این باره سخن گفت و فرمود: 
را  ج دم زبانش را قطع نمایم تا اینکه بعد از این ھیچ فردی اصحاب محمدبگذاری

را به بدی یاد  ج فرموده: ھر که یکی از اصحاب پیامبر /دشنام ندھد. امام مالک 
ای ندارد؛ زیرا خداوند فیئ را به سه حصه تقسیم نموده است، و  کند در این فیئ بھره

ٓ لِلۡ ﴿ فرمود: ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ مۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن رُِجوا

َ
 ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  َ�ٰلِِهمۡ َوأ

ِ ٱ ونَ  اَ�ٰنٗ َورِۡض  �َّ َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱ ُهمُ  �َِك أ (و نیز « .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

دیار و اموالشان بیرون رانده ء) از آِن فقیران مھاجری است که از  بخشی از اموال فی
طلبند و الله و پیامبرش را یاری  اند؛ فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را می شده

ِينَ ٱوَ ﴿ ، سپس فرمود:»کنند. ایشان، ھمان راستگویانند می ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  يَ�ٰنَ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
 ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ

 ٰٓ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
(و ھمچنین از آِن) کسانی (است)  .]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

که پیش از مھاجران در سرای ھجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را 
ھایشان دغدغه و نیازی به  دوست دارند و در دلاند،  که به سویشان ھجرت کرده

» ددھن کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می آنچه به مھاجران داده شده، احساس نمی
 اند. نان ھمان انصاریان وفادارو ای

ِينَ ٱوَ ﴿ سپس فرمود: َّ�  ٓ ِينَ ٱ َ�ٰنَِناَوِ�ِخۡ  َ�َا ِفرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا  َسَبُقونَا �َّ
 ِ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  يَ�ٰنِ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا [الحشر:  ﴾١٠رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

پروردگارمان! ما و ای  گویند: و (نیز از آِن) آیندگان ایشان است که می« .]۱۰
ای  ھایمان ھیچ کینه برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل
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جویند که این کار را از  با چنین کاری به خداوند تقّرب می ھستند؛ زیرا آنان
دانند بر اساس آنچه که از آنان نقل شده است.  می شان  ترین امور دینی مھم

جویند  عقل و گمراه ھستند که با چیزی به خداوند تقرب می اینان چقدر بی
 که خسران و ھالکتشان را در پی دارد.

کسی نیستم که از نظر خدا مسلمان است البته من معتقد به کافر بودن 
و معتقد به مسلمان بودن کسی نیستم که از نظر خدا کافر است، بلکه 
معتقد به کافر بودن کسی ھستم که از نظر خدا ھم کافر است. و آنچه از 
علما نقل شده که اھل قبله کافر نیستند، کالمشان حمل بر کسی است که 

اتفاق نظر دارند که ھر کس بدعتش، کفر  بدعتش، کفرآور نباشد؛ زیرا آنان
در احادیثی که به  ج آور باشد، کافر است. و بدون شک تکذیب رسول الله

طور قطع و یقین از او ثابت شده، کفر است و جھل در چنین مواردی عذر به 
 آید. حساب نمی

  

                                                                                           
 .»ی مھرورزی گمان تو، بخشاینده پروردگارمان! بیای  نسبت به مؤمنان قرار مده؛

ی کرام بکاھد در فیئ متعلق به  و بزرگِی صحابه شان  ). پس ھر که از۱۰(الحشر: 

 .»مسلمانان حقی ندارد
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 ١موضوع تقیه

 /یکی دیگر از عقاید خرافی رافضیان، موضوع تقیه است؛ از جعفر صادق 
تقیه، آئین من و آئین آباء و « »اتلقية دي� ودين آبايئ«اند که:  روایت کرده

ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ ﴿ :ی بعضی از آنان آیه ٢»اجدادم است
َ
ِ ٱ ِعندَ  أ ۡ�َقٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
�﴾ 

چنین  .»نزد خدا، پرھیزگارترین شماست ترین شما گمان گرامی بی« .]١٣[الحجرات: 
ترین شما در نزد خداوند، کسی است که بیشتر تقیه  اند که گرامی تفسیر کرده

فرماید:  می ج ترسد. این در حالی است که پیامبر کند و از مردم بیشتر می می

ھر کس قرآن را به میل و رأی خود « ٣»من فرّس القرآن برأيه فقد �فر«

علمای شیعه از یکی از راویان موثق و مورد  .»یده استورزتفسیر کند، کفر 
در خلوت خاص  س شبی جعفر صادق«اند که گفت:  اعتمادشان نقل کرده

خود نزد ما خوابید و کسی آنجا بود که ما در شیعه بودنش شک داشتیم. 
آنگاه جعفر صادق برای نماز تھجد برخاست و وضو گرفت که در وضویش، 

                                           
آورند ھمان دروغ محض و نفاق آشکار است،  شیعه از آن سخن به میان میی که   تقیه -١

(ملحق به کتاب اوائل المقاالت) با  ۲۶۱چنانچه مفید آن را در شرح عقائد صدوق ص
اش تعریف نموده: تقیه کتمان حق و پوشیدن اعتقاد و پنھان ساختن امور از  این گفته

مخالفین و ھمنوائی با آنان است که اگر ضرری دینی یا دنیوی از آنان برای شخص 
 ).۳۱۷شد. (ص کننده متوجه می تقیه

از ابن  ۱۱۵) طبع داراألضواء، و شرح عقائد الصدوق ص۲۲۸/ ۲کافی، کلینی ( -٢
 المفید.

أ مقعده من النار«لفظ حدیث:  -٣ ن فرسّ القرآن برأيه فليتبوّ و آن ضعیف است، شوکانی » مَ
 آورده. ۳۱۷ص المجموعةآن را در الفوائد 
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کرد و پاھایش را شست و موقع نماز خواندن بر نمد ھایش را مسح  گوش
سجده نمود و ھنگام ایستادن دستانش را گرفت. ما گفتیم شاید درست، 
ھمین باشد تا اینکه فریادی را شنیدیم. مردی را دیدیم که خود را به طرف 

کرد و معذرت  آن دو (جعفر صادق و آن مرد ناشناس) انداخت و گریه می
فر صادق از علت این کارش پرسید. او در جواب گفت: نمود. جع خواھی می

اند و من ھم از  مذھب تو به شک افتاده ی خلیفه و ارکان دولت درباره
مذھبت دودل  ی آنان بودم، پس راجع به تحقیق و تفحص درباره ی جمله

که این شب بودم و مدتی طوالنی است که به دنبال فرصتی ھستم تا این
ات شدم و مخفی شدم و کسی بر من اطالعی  فرصت کردم و داخل خانه

شکر و سپاس برای خدایی که این  ج دخترزاده رسول اللهای  نداشت. پس
شک و گمان را از من دور کرد و حسن ظن به من داد و سوءظن را از من 
دور کرد. راوی گوید: پس پی بردیم که خداوند ھیچ چیز را از معصوم مخفی 

 .»امام، تقیه بود ن عملدارد و پی بردیم که ای نمی
شود، این است که تقیه از نظر آنان به معنای  فھم می شان   ی آنچه از گفته

کتمان حق، یا ترک کاری واجب و یا انجام دادن کاری حرام است از ترس 
بر  س مردم. نگاه کن به جھل و حماقت این دروغگویان. اینان معتقدند که علی

شوم، منصوص بودن خالفتش را کتمان نمود و با سه   ی اساس این تقیه
به زعم  –اش  را از ارث پدری لدیگر بیعت کرد و حق فاطمه  ی خلیفه

که عمر دخترش را از وی به زور  باز پس نگرفت و ھنگامی –خودشان 
گرفت، متعرض نشد و ھیچ عکس العملی از خود نشان نداد. اینان بر این 

ا را از روی تقیه انجام داده است. خدا آنان را این کارھ س باورند که علی
رسوا کند! ھمانا نصوص فراوانی از علی و اھل بیتش وارد شده که ھمگی 
داللت دارند بر اینکه علی و اھل بیت او از تقیه مبرا و به دور ھستند. و 

ھا فقط به خاطر ترویج عقاید باطل خود، آن را به این بزرگواران دروغ  رافضی
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د. چنین عملی (تقیه) مقتضی عدم اطمینان به گفتار و کردار امامان ان بسته
رود که آنان از روی تقیه چنان چیزی را  اھل بیت است؛ زیرا این احتمال می

ھا از  گفته باشند یا چنان کاری را انجام داده باشند. اگر منظور رافضی
باشد، در این  ج پیامبر» و دین آبائی: و (تقیه) دین پدران من است«عبارت 

اند که از ترس مردم رسالت خود را به  جایز دانسته ج صورت برای پیامبر
صورت کامل تبلیغ نکرده باشد و از ترس مردم در گفتار و کردارش با دستور 

 ج خداوند مخالفت کرده باشد. و این مستلزم عدم اطمینان به نبوت پیامبر
است). و ھر کس چنین عملی  باشد (ایشان از چنین کاری مبرا و به دور می

جایز بداند، نقص را به او نسبت داده، و نسبت دادن نقص  ج را برای پیامبر
ی این قوم چقدر زشت و مزخرف است که  به پیامبران، کفر است. گفته

مستلزم نقص امامانشان است، در حالی که آنان از چنین کاری مبرا و به 
 دورند.

 دامنپاک ی ناسزاگویی آنان به عایشه

و  ١یکی دیگر از عقاید باطل و مزخرف رافضیان، نسبت دادن فاحشه
پاکدامن است. بر اساس آنچه که از آنان نقل شده،  ی تھمت زنا به عایشه

 امروزه چنین باوری در میانشان وجود دارد.
و مبرا بودن وی  ی صدیقه المؤمنین عایشه خداوند متعال در پاکدامنی ام

 فرماید: از آن تھمت ناروا می

                                           
)، االحتجاج طبرسی، ۵۷و  ۵۶و  ۵۵(ھای: رجال الکشی ص  به طور نمونه به کتاب -١

الیقین  ، و کتاب حق۴۱ص السنة والشیعة) به نقل از کتاب ۱۳۰۲طبع ایران ( ۸۲ص
 .۵۴اثر عالمه تونسوی، صالشیعة تألیف مال باقر مجلسی به نقل از بطالن عقائد 
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو  ۡ�ِ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  ۡمرِيٖٕ ٱَخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ٱِمَن  ۡ�تََسَب ٱّمِۡنُهم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ۥتََو�َّ
 لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَل إِۡذ َسِمۡعُتُموه َظنَّ  ١١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ 

بِ�ٞ  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا � َوقَالُوا نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعةِ  ١٢بِأ

َ
لَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

 ِ  ب
ْ تُوا

ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� َهَدآءِ ٱُشَهَدآَء ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد  لشُّ

ُ
ِ ٱفَأ  ١٣لَۡ�ِٰذبُونَ ٱُهُم  �َّ

ِ ٱَولَۡوَ� فَۡضُل  ۡ�َياٱِ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ ِ ٱوَ  �ُّ ُ�ۡم ِ� َمآ  �ِخَرة لََمسَّ
فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
ۡونَهُ  ١٤أ لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن  ۥإِۡذ تَلَقَّ

َ
بِ�

ا لَۡيَس لَُ�م بِهِ  ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
ِ ٱَهّيِٗنا وَُهَو ِعنَد  ۥَوَ�َۡسُبونَهُ ِعۡلٞم  ۦبِأ َّ� 

ن �ََّتَ�ََّم بَِ�َٰذا  ١٥َعِظيمٞ 
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

ُ ٱيَعُِظُ�ُم  ١٦ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ  ْ لِِمۡثلِهِ  �َّ ن َ�ُعوُدوا
َ
بًَدا  ۦٓ أ

َ
�

ۡؤِمنِ�َ  ُ  ١٧إِن ُكنُتم مُّ ُ ٱَو�ُبَّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱلَُ�ُم  �َّ إِنَّ  ١٨َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ
ِينَ ٱ ن �َِشيَع  �َّ

َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ َءاَمُنوا

ۡ�َياٱ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
َ
ِ ٱ فَۡضُل َولَۡوَ�  ١٩َ�ۡعلَُم َوأ َّ� 

نَّ  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ 
َ
َ ٱَوأ َها  ٢٠رَُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

ْ ُخُطَ�ِٰت  ۡيَ�ِٰن� ٱتَتَّبُِعوا ۡيَ�ٰنِ ٱَوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت  لشَّ ُمُر  ۥفَإِنَّهُ  لشَّ
ۡ
يَأ

 ِ ِ ٱَولَۡوَ� فَۡضُل  لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱب َما َزَ�ٰ ِمنُ�م  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ
بَٗدا وَ 

َ
َحٍد �

َ
َ ٱ َ�ِٰ�نَّ ّمِۡن أ ُ ٱيَُزّ�ِ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ [النور:  ﴾٢١َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

۱۱-۲۱[. 
المؤمنین عایشه) به  ی ام راستی کسانی که آن تھمت بزرگ را (درباره به«

گروھی از شما بودند. این تھمت را شر و زیانی برای خود  میان آوردند،
مپندارید؛ بلکه این تھمت، برای شما سراسر خیر و نیکی است. برای ھر 
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اند، (محفوظ) است. و  یک از آنان سھمی از گناھی که مرتکب شده
شخصی که بیشترین سھم را در این تھمت داشت، مجازات بزرگی (در 

ه این تھمت را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به پیش) دارد. چرا ھنگامی ک

؟ »این دروغ بزرگ و آشکاری است«خودشان گمان نیک نبردند و نگفتند: 
راستی   چرا چھار گواه بر ادعایشان نیاوردند؟ و چون گواھانی نیاوردند، به

که آنان نزد الله دروغگو ھستند. و اگر فضل و رحمت الله در دنیا و آخرت 
طور قطع در جریان تھمتی که میان شما رد و بدل شد،  به بر شما نبود،

گرفتید و  گاه که آن را به زبان می رسید. آن عذاب بزرگی به شما می
شد که به آن علم و دانشی نداشتید و  ھایتان به سخنانی گشوده می دھان

پنداشتید و حال آنکه این بھتان نزد الله  آن را سخن معمولی و آسانی می
ود. و چرا ھنگامی که این تھمت بزرگ را شنیدید، نگفتید: بس بزرگ ب

باره سخن بگوییم؛ (پروردگارا!) تو پاک و  سزاوارمان نیست که در این
دھد که اگر مؤمن  منزھی و این، تھمت بزرگی است؟. الله، پندتان می

خویش) را ( ھای ھستید، ھرگز چنین عملی را تکرار نکنید. و الله، آیه
راستی آنان که دوست  کند. و الله، دانای حکیم است. به میبرایتان بیان 

دارند کارھای خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذاب دردناکی در 
دانید. و اگر فضل و  داند و شما نمی دنیا و آخرت خواھند داشت. و الله می

ی مھرورز است، (مجازات  رحمت الله بر شما نبود و اینکه الله، بخشاینده
ھای شیطان پیروی نکنید. و ھر کس  مؤمنان! از گامای  شدید). ی میسخت

کند، بداند که شیطان به کارھای بسیار زشت و  ھای شیطان پیروی  از گام
دھد. و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، ھرگز  ناپسند فرمان می

گرداند. و  شد؛ ولی الله ھر که را بخواھد، پاک می ھیچیک از شما پاک نمی

 .»الله، شنوای داناست

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: و در دنباله می  ۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ ٱ لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱيَۡرُموَن  �َّ
ْ ِ�  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ ۡ�َياٱلُعُِنوا ِ ٱوَ  �ُّ يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم  ٢٣َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  �ِخَرة
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رُۡجلُُهم بَِما
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
ْ َ�ۡعَملُونَ  � ُ ٱيَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم  ٢٤َ�نُوا دِيَنُهُم  �َّ
نَّ  ۡ�َقَّ ٱ

َ
َ ٱَوَ�ۡعلَُموَن أ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ ٢٥لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ا  لطَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ
ُ
ّيَِ�ِٰت� أ لِلطَّ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ۡغفَِرة گمان کسانی که به  بی« .]۲۶-۲۳[النور:  ﴾٢٦َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ
زنند، در دنیا و آخرت نفرین  خبر از بدکاری، تھمت می دامن، مومن و بی زنان پاک

ھا و دستان و پاھایشان بر  انروزی که زب شدند و عذاب بزرگی (در پیش) دارند.
دھند. در آن روز الله، سزای  شدند، گواھی می ضد آنان به اعمالی که مرتکب می

دھد و خواھند دانست که الله، ھمان پروردگار  قطعی و ثابتشان را به آنھا می
راستین و ظاھر است. زنان ناپاک، سزاوار مردان ناپاک و مردان ناپاک، سزاوار 

و زنان پاک، سزاوار مردان پاکند و مردان پاک، سزاوار زنان پاک.  زنان ناپاکند.
گویند، مبّرا و به دور ھستند و آمرزش و روزی نیکی  ایشان از آنچه (مردم) می

 .»دارند
عبدالرزاق، امام احمد، عبد بن حمید، امام بخاری، ابن جریر، ابن منذر، 

المؤمنین  از ام» انـشعب اإليم«ابن ابی حاتم، ابن مردویه و بیھقی در 

این آیات از آن  ی اند که او به وسیله روایت کرده لی صدیقه  عائشه
 . ١تھمت ناروا تبرئه شده است

                                           
) روایت نموده، و در چند جای ۲۶۶۱ی: ( امام بخاری آن را در صحیحش، به شماره -١

ی:  ) به اختصار، و به شماره۲۸۷۹دیگر آن را تکرار کرده، از جمله: حدیث شماره: (
ی:  )، و شماره۴۶۹۰ی: ( ) و شماره۴۱۴۱ی: ( ماره) به اختصار، و به ش۴۰۲۵(
ی:  )، و شماره۶۶۷۹ی: ( ) به اختصار، و شماره۶۶۶۲ی: ( )، و شماره۴۷۵۰(
). و امام مسلم نیز آن را در صحیح مسلم، کتاب التوبه، حدیث شماره: ۷۳۶۹(
)، و نسائی در ۳۱۹۳)، و ترمذی در سنن، کتاب التفسیر، حدیث شماره: (۲۷۷۰(

، و ۲۴۱۹۸)، و امام احمد در مسند، حدیث شماره: ۴۵ری، حدیث شماره: (سنن کب
، و ابن جریر طبری در تفسیرش در ذیل ۹۷۴۸عبدالرزاق در مصنف، حدیث شماره: 



 ٧٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

ام  سعید بن منصور، امام احمد، امام بخاری، ابن منذر و ابن مردویه از
 لکند بر اینکه عائشه  اند که داللت می حدیثی را روایت کرده لرومان 

 .١آیات فوق الذکر تبرئه شد ی ی مورد نظری است که به وسیله ھمان فرده
ی قبل را  بزار و ابن مردویه با سند حسن از ابوھریره چیزی ھمانند گفته

 .٢اند روایت نموده
قبل را روایت  ی ھمانند گفته س ابن مردویه و طبرانی ھم از ابن عباس

 .٣اند کرده
قبلی را روایت  ی ھمانند گفته بطبرانی و ابن مردویه ھم از ابن عمر 

 .٤اند کرده

                                                                                           
ی افک،  حاتم در تفسیرش ذیل آیه ، و ابن ابی۲۵۸۵۴ی افک، حدیث شماره:  آیه

 .اند روایت کرده ۷۰۲۸، و بیھقی در شعب اإلیمان، شماره: ۱۴۲۰۶حدیث شماره: 
) روایت نموده، و در چند جا ۳۳۸۸امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: ( -١

)، و حدیث شماره: ۴۶۹۱)، و حدیث شماره: (۴۱۴۳از جمله: حدیث شماره: (
 اند. روایت کرده ۲۶۹۴۹د، حدیث شماره: )، و امام احمد در مسن۴۷۵۱(

) روایت نموده چنانکه در کشف األستار آمده، و ۲۶۶۳ی: ( بزار آن را به شماره -٢
در معجم الکبیر آورده. ھیثمی در مجمع الزوائد  ۱۶۵ی:  طبرانی آن را به شماره

) گفته: و در سند آن محمدبن عمرو آمده که حسن الحدیث است، و ۲۳۰ص ۹(ج
 .گویم: حدیث صحیح است . میاند رجال دیگر آن ثقه

در معجم الکبیر آورده. ھیثمی در مجمع الزوائد  ۱۶۲ی:  طبرانی آن را به شماره -٣
) گفته: و در سند این حدیث اسماعیل بن یحیی بن سلمه بن کھیل ۲۳۷ص ۹(ج

 آمده که متروک است.
در معجم الکبیر آورده. ھیثمی در مجمع الزوائد  ۱۶۴ی:  طبرانی آن را به شماره -٤

برانی آن را روایت کرده و در سند این حدیث اسماعیل بن ) گفته: ط۲۴۰ص ۹(ج
 یحیی بن عبیدالله تیمی آمده که کذاب است.



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٧٤

 

انصاری حدیثی را مانند مضمون  ١ابن مردویه و طبرانی از ابو إیاس
 .٢اند حدیث قبل روایت نموده

ابو حاتم و طبرانی نیز از سعید بن جبیر حدیثی را ھمانند مضمون 
 .٣اند حدیث قبل روایت کرده

 .٤از حکم بن عتیبه ھم، ھمانند حدیث قبل را روایت کرده استطبرانی 
بن زبیر و  ه، ھمچنین از عرو٥و از عبدالله بن زبیر مانند آن روایت شده 

سعید بن مسیب و علقمه بن وقاص و عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن 

                                           
در اصل چنین آمده، و درست آن: ابوالیسر است، و اسم او کعب بن عمروبن عباد  -١

ھجری در مدینه  ۵۵سلمی انصاری ابوالَیَسر، صحابی جلیل القدر و بدری، به سال: 
وفات یافت که عمرش از صد گذشته بود، امام بخاری و امام مسلم احادیث او را 

 است.، چنانکه در التقریب آمده اند روایت کرده
در معجم الکبیر آورده. ابن مردویه چنانکه در  ۱۶۳ی:  طبرانی آن را به شماره -٢

) آورده است. ھیثمی ۴۷۵۰ی: ( آمده آن را در شرح حدیث افک به شماره» الفتح«
) گفته: طبرانی آن را روایت کرده و در سند این ۲۸۰، ۲۷۹ص ۹در مجمع الزوائد (ج

 ه تیمی آمده که کذاب است.حدیث اسماعیل بن یحیی بن عبیدالل
) آورده و آن ۱۴۲۰۷ی افک، حدیث شماره: ( حاتم آن را در تفسیرش ذیل آیه ابن ابی -٣

) ۱۸۴را در چند قسمت ذکر کرده، و طبرانی نیز آن را معجم الکبیر، حدیث شماره: (
) گفته: در ۷۷ص ۷آورده و در چند جا تکرار کرده است. ھیثمی در مجمع الزوائد (ج

ن است، و این حدیث ابن لھیعه آمده که در او ضعف بوده و گاھی حدیثش حسسند 
 اند. رجال دیگر آن رجال صحیح

در معجم الکبیر به طور مرسل آورده. ھیثمی در  ۲۵۱ی:  طبرانی آن را به شماره -٤
رسل روایت کرده و راویان آن ) گفته: طبرانی آن را م۸۲ص ۷مجمع الزوائد (ج

 اند. صحیح
) مرفوعا از روایت ۲۶۶۱ی: ( بخاری آن را بعد از حدیث طویل افک، به شمارهامام  -٥

ی صدیقه و عبدالله بن زبیر  المؤمنین عائشه ُفَلیح از ھشام بن عروه از عروه از ام
 ھمانند آن را آورده است. 



 ٧٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

بنت عبدالرحمن، و عبدالله بن ابوبکر بن حزم، و ابوسلمه  همسعود، و عمر
عبدالرحمن بن عوف، و قاسم بن محمد بن ابوبکر، و اسود بن یزید، و بن 

المؤمنین  ابن عباس و دیگران از ام  ی عباد بن عبدالله بن زبیر و ِمقسم برده
 .١اند مانند آن را روایت کرده لعایشه 

                                           
ی کبری  المؤمنین صدیقه به حدیث طویل افک و به رواتی که آن را از ام /شیخ  -١

 کند. اشاره میاند  هروایت نمود
و اما روایت عروه بن زبیر و سعیدبن مسیب و علقمه بن وقاص و عبیدالله بن عبدالله بن عتبه 

) از روایت زھری از آنان ۴۷۵۰بن مسعود را امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: (
ن حجر المؤمنین عائشه، حافظ اب ی صدیقه آورده است. و اما روایت عمره از ام از عائشه

در تشریح حدیث افک در فتح الباری گفته: مصنف آن را در کتاب شھادات از روایت عمره 
آورده، و ابوعوانه نیز آن را در صحیحش، و طبرانی از  لبنت عبدالرحمن از عائشه 

طریق ابواویس ذکر کرده، و ھم چنین ابوعوانه و طبری از طریق محمدبن اسحاق، ھر دو 
. و ھم چنین اند از عبدالله بن ابوبکر بن حزم از عمره بنت عبدالرحمن روایت کرده

/ ۸ه آورده است. فتح الباری ابوعوانه آن را از روایت ابوسلمه بن عبدالرحمن از عائش
از روایت عبدالله  ۱۵۱. و آن نزد طبرانی در المعجم الکبیر، حدیث شماره: ۵۸۰ -۵۷۹

) به روایت ابوسلمه بن ۱۵۵ی: ( بن ابوبکر از عمره از عائشه آمده است، و به شماره
بن ) آورده. و ا۲۵۸۵۶ی: ( ی صدیقه. و طبری نیز آن را به شماره عبدالرحمن از عائشه

) آمده از روایت عبدالله بن ابوبکر از ۳۲۵/ ۳ی ابن ھشام ( اسحاق آن را چنانکه در سیره
ی صدیقه آورده است. و اما روایت قاسم بن محمدبن ابوبکر را امام بخاری  عمره از عائشه

) آورده و گفته: فلیح از ربیعه بن ابوعبدالرحمن و ۲۶۶۱ی: ( به دنبال حدیث افک، شماره
عید از قاسم بن محمد بن ابوبکر برای ما ھمانند آن را حدیث بیان کرد. و اما یحیی بن س

) تخریج کرده و در آن ابوسعد بقال ۱۵۳ی: ( روایت اسودبن یزید را طبرانی به شماره
آمده. و اما روایت » التقریب«سعیدبن مرزبان آمده که ضعیف و مدّلس است چنانکه در 

/ ۳ی ابن ھشام ( اسحاق تخریج نموده چنانکه در سیرهعبادبن عبدالله بن زبیر را ابن 
) آمده. و روایت ِمقَسم موالی ابن عباس را طبرانی به ۱۵۹)، و طبرانی، شماره: (۳۲۵

) گفته: و در سند آن ۲۳۰/ ۹) تخریج نموده. ھیثمی در مجمع الزوائد (۱۵۲ی: ( شماره



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٧٦

 

 ی اینکه حضرت عایشه ھمان زن تبرئه شده مورد نظر قرآن به وسیله
 باشد. ور و بلکه متواتر مینور است، مشھ ی آیات سوره

ھرگاه این را دانستی، پس بدان ھر کس تھمت زنا به وی بزند در حالی 
بوده و اینکه او بعد از این عمل  ج که معتقد باشد که او ھمسر رسول الله

بوده است، ھمانا او دروغ آشکاری سِر ھم کرده  ج ناروا ھمچنان زن پیامبر
و مرتکب گناه شده و مستحق عذاب الھی است و نسبت به مؤمنان گمان 
بدی داشته و دروغگوست و کاری کرده که به گمان خود، چیزی نیست در 
حالی که از نظر خداوند کار بس بزرگی است. و تھمت گناه و بدی به 

چنین تھمتی مستلزم نسبت دادن نقص به زده است.  ج پیامبر ی خانواده
بدھد ھمانند آن است که  ج است و ھر کس نسبت نقص به پیامبر ج پیامبر

به خداوند نسبت نقص داده باشد و ھر کس نقص را به خداوند و پیامبرش 
ایمان خارج شده و جزو  ی نسبت دھد، کفر ورزیده و با این کارش از دایره

ھای شیطان پیروی نموده و در دنیا و آخرت  سوسهمنان نیست و از گامھا و ومؤ

ّيَِ�ُٰت ٱوَ ﴿ملعون است و خداوند را در این فرموده: ّيِبِ�َ  لطَّ و « .]۲۶[النور:  ﴾لِلطَّ

تکذیب نموده، و ھر کس خدا را تکذیب  .»زنان پاک، سزاوار مردان پاکند
 نماید، ھمانا کفر ورزیده است. 

زند و به گمان او، ایشان ھمسر  لاما اگر کسی تھمت زنا را به عایشه 
نبود، در  ج نبوده، و یا بعد از این عمل ناروا دیگر ھمسر رسول الله ج پیامبر

این صورت اگر قائل به این باشیم که به طور قطع و یقین ثابت شده که 
متھم  ستو ظاھر ھمین احضرت عائشه ھمان زن مورد نظر این آیات بوده 

 کردن او به زنا مستلزم ھمان اعمال ناشایست و زشِت مذکور است.

                                                                                           
، و راویان دیگر آن اند کرده ای از علماء او را توثیق و برخی تضعیف خصیف آمده که عده

 .اند راویان صحیح



 ٧٧ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

به ھر صورتی  لشه یتوان گفت تھمت زنا به عا و به طور خالصه می 
که باشد، موجب تکذیب خداوند متعال در آیاتی است که از مبّرا بودن عایشه 

اند: اما  از آن تھمت ناروا خبر داده است. بعضی از محققین بزرگوار گفته
شود و  ، کفر و ارتداد محسوب میلشه یاکنون تھمت زنا به حضرت عا

ت؛ زیرا چنین کاری اجرای حد تھمت (ھشتاد ضربه شالق) بر او کافی نیس
تکذیب ھفده آیه از قرآن است، پس باید به جرم ارتداد کشته شود و اینکه 

در حیات خود یک بار یا دو بار به شالق زدن تھمت زنندگان اکتفا  ج پیامبر
عایشه نازل نشده بود و  ی کرده، تنھا بدین خاطر بود که آیات قرآن درباره

اما اکنون چنین تھمتی، تکذیب قرآن آنان آیات قرآن را تکذیب ننمودند؛ 

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿فرماید: است. در این آیه تأمل کنیم که خداوند متعال می ن �َّ
َ
 أ

 ْ بًَدا ۦٓ لِِمۡثلِهِ  َ�ُعوُدوا
َ
دھد که ھرگز چنین عملی را  الله، پندتان می« .]۱۷[النور:  ﴾�

قرآن کافر است و باید با شمشیر گردنش  ی و تکذیب کننده. »تکرار نکنید
 .١زده شود

ُ ٱَ�ََب ﴿ فرماید: این امر مخالف این آیه نیست که می ِيَن  �َّ َمَثٗ� ّلِ�َّ
 ْ َت ٱَ�َفُروا

َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن مِۡن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ  ۡمَرأ

ِ ٱَ�ۡنُهَما ِمَن  فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا خداوند از میان « .]١٠م: ی[التحر ﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
ی دو تن از بندگان  کافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است. آنان در حباله

خوب ما بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بدیشان) 

                                           
که اگر اند  گفته: جمھور علمای امت بر این امر اجماع نموده /حافظ ابن کثیر  -١

ی کریمه متھم کند و دشنام بزند  ی صدیقه را بعد از این آیه المؤمنین عائشه کسی ام
ی نور،  به تفسیر سوره کافر است؛ زیرا با قرآن کریم معانده نموده. برای تفصیل بیشتر

 مراجعه فرمائید. ۲۴ی:  آیه



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ٧٨

 

ترین کاری برای  پیشگاه الھی کمبه آن دو خیانت کردند و آن دو نتوانستند در 
ایشان بکنند و (آنان را از عذاب خانمان سوز دنیوی، و سخت کمرشکن اخروی 

زیرا عبدالرزاق و فریابی و سعید بن منصور و عبد بن حمید و  .»)نجات دھند
ابن ابی دنیا و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و حاکم (که حاکم آن را 

:  ی خداوند متعال فرموده  ۀدربار ب ریق ابن عباسصحیح دانسته) از ط

اند که: خیانت زن نوح این بود که به مردم  روایت کرده ﴾َخاَ�َتاُهَما�َفَ ﴿
گفت: نوح دیوانه است. و خیانت زن لوط این بود که به مھمان گستاخی  می
. ابن عساکر از اشرس که آن را به ١نمود، خیانت این دو زن تنھا این بود می

َما َ�َغت امَرأُة «اسناد داده، روایت کرده که آن حضرت فرمودند:  ج پیامبر
و ابن  .»استزن ھیچ پیامبری ھیچ گاه مرتکب عمل فاحشه نشده « ٢»نىَِبًّ َ�ّط 

برای زن ھیچ پیامبری سزاوار نیست که «جریر از مجاھد روایت کرده که: 
 .٣»مرتکب عمل فاحشه شود

                                           
)، و ابن ۳۴۴۶۱ی: ( ) و طبری در تفسیرش، شماره۳۸۹۰ی: ( حاکم آن را به شماره -١

ی:  ، شماره»الصمت«)، و ابن ابودنیا در ۸۹۲۷ابوحاتم در تفسیرش، روایت شماره: (
 ، و آن روایتی صحیح است.اند روایت نموده ۲۷۱

) آمده که روایتی معضل ۳۱۸ص ۵۰د ابن عساکر در تاریخ دمشق (جاین روایت نز -٢
» الجرح والتعدیل«است. اشرس ھمان ابن ابی اشرس است که ابن ابوحاتم در 

ی او را آورده و گفته: از معاویه بن ُقّره روایت نموده، و از او سفیان ثوری  ترجمه
ت، طبری آن را در روایت کرده است. و این روایت موقوف بر ابن عباس صحیح اس

چنانکه اند  و عبدالرزاق در تفسیرش آورده ۴۶ی شماره:  ی ھود ذیل آیه تفسیر سوره
) آمده، و ۶۶ص ۴اثر حافظ جمال الدین زیلعی (ج» تخریج أحادیث وآثار الکشاف«در 

 جمیع اھل علم اتفاق دارند که این روایت از ابن عباس موقوفا صحیح است. 
ی  ی ھود به این روایت اشاره نموده در ذیل فرموده فسیر سورهحافظ ابن کثیر در ت -٣

گفته:  »و نوح، فرزندش را صدا زد« ]۴۲[ھود:  ﴾ۥَنهُ �ۡ ٱ نُوحٌ  �ََونَاَدىٰ ﴿ خداوند متعال:



 ٧٩ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

ھمسر رسول الله در دنیا و آخرت ھمان ؛ ی طاھره ھر کس به عایشه
تھمت زنا بزند، وی از امثال عبدالله  ١به ثبوت رسیده ج گونه که از پیامبر

با  ج که رسول الله منافقان است. و در حالی  ی بن ُابی بن سلول، سردسته
دارد از  ای جماعت مسلمانان! چه کسی مرا معذور می«گوید:  زبان حال می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ »؟٢کنند ام اذیت می به خانواده کسانی که مرا راجع َ ٱيُۡؤُذوَن  �َّ َّ� 
ُ ٱلََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ۡ�َياٱِ�  �َّ ِهيٗنا �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

َ
ِينَ ٱوَ  ٥٧َوأ َّ� 

ْ ٱبَِغۡ�ِ َما  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱيُۡؤُذوَن  ْ ٱَ�َقِد  ۡ�تََسُبوا  ﴾ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما ۡحَتَملُوا
کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا) « .]٥٨-٥٧[األحزاب: 

                                                                                           
اند: ھرگز زن ھیچ پیامبری مرتکب فحشاء نشده است. و از  برخی از علماء گفته

الدر «الدین سیوطی آن را در مجاھد بن جبر نیز این گفته روایت شده، و جالل 
ی تحریم از ابن جریج روایت کرده، و آن را به ابن منذر  در تفسیر سوره» المنثور

 نسبت داده است.
) این حدیث را روایت کرده و ۳۷۷۲امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: ( -١

ئل گفته: برای ما محمدبن بشار حدیث گفت از شعبه از الحکم که گفت: از اباوا
عمار و حسن را به کوفه فرستاد تا اھل آن شھر را س  شنیدم که گفت: چون علی

(برای جنگ) بیرون آورند، عمار در بین آنان سخنرانی کرد و گفت: من خوب 
ی صدیقه ھمسر پیامبر شما است در دنیا و آخرت، اما خداوند شما  دانم که عائشه می

 شه پیروی کنید. را به او مبتال کرد تا از علی و یا از عائ
) از ۷۰۹۵ی: ( ) و ابن حبان، به شماره۶۸۰۸حاکم در المستدرک، حدیث شماره: (

پسندی که در  آیا نمی«برای من فرمودند:  ج که پیامبراند  روایت نموده لعائشه 
تو «پسندم. فرمودند:  ، گفتم: سوگند به خدا که می»دنیا و آخرت ھمسر من باشی؟
 و آن روایتی صحیح است.». ھمسر دنیا و آخرت من ھستی

)، و امام مسلم به ۴۷۵۰ی: ( جزئی از حدیث افک که امام بخاری آن را به شماره -٢
 اند. ت نموده) روای۲۷۷۰ی: ( شماره
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کند (و از رحمت خود  رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین می آزار می
ه بیند. کسانی ک ای برای ایشان تھیه می گرداند) و عذاب خوار کننده نصیب می بی

آزار  –بدون اینکه کاری کرده باشند و گناھی داشته باشند  مردان و زنان مؤمن را

 .»اند رسانند، مرتکب دروغ زشت و گناه آشکاری شده می
ای  داریم پس کجایند یاریگران دین خدا تا بگویند ما تو را معذور می

رسول خدا، پس با شمشیرھایشان به سوی این بدبختانی که خدا و رسول 
کنند،  کنند و خدا و پیامبر و دیگر مؤمنان را اذیت می را تکذیب می خدا

نزدیک شوند و  ج حمله کنند و آنان را بکشند و بدین وسیله به رسول الله
این منحرفان و  ی شفاعت او را شامل خودشان گردانند. خدایا! ما از گفته

 جوییم. گمراھان برائت و بیزاری می

 اند جنگیده س لیموضوع تکفیر کسانی که با ع

یکی دیگر از عقاید و باورھای باطل رافضیان، تکفیر کسانی است که با 
المؤمنین عایشه، طلحه، زبیر و  اند. منظورشان ام جنگیده س علی

باشد. این در حالی است که  و ھمراھانش می شھمراھانشان و امیر معاویه 
این بزرگان و  ١احادیث متواتری روایت شده که بر ایمان راستین ج از پیامبر

                                           
 سشنیدم که بر منبر در حالی که حسن  جکه گفت: از پیامبر س مانند حدیث ابوبکره  -١

کردند،  در پھلوی ایشان نشسته بود، و ایشان گاھی به حسن و گاھی به مردم نگاه می
ی او بین دو  این فرزندم سردار است، و شاید که خداوند متعال به وسیله«فرمودند: 

، امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: »نان صلح آوردگروه از مسلما
 اند. ) روایت نموده۱۰۶۵ی: ( به شماره )، و امام مسلم۳۷۴۶(

گروھی سرکش «فرمودند:  جروایت شده که گفت: رسول الله س و از ابوسعید خدری 
ترین این دو گروه به حق با آن  شود که نزدیک ھنگام اختالف مسلمین بیرون می
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به بھشت، داللت دارند. و تکفیر این بزرگواران در واقع  شان  مژده بعضی
است. پس اگر اینان به خاطر این  ج تکذیب آن احادیث متواتر پیامبر

شوند و ھمین برای خسارتشان در  تکذیب، کافر نشوند بدون شک فاسق می
 خود کافی است. تجارت

  شهای صحابه  اهانت کردن به نام

به ویژه  ١ھای صحابه یکی دیگر از عقاید رافضیان، اھانت کردن به نام
احادیث متواتری نقل  ج باشد، در حالی که از پیامبر می ١مبشره ی عشره

                                                                                           
پس دو گروه درگیر که از یک جھت علی، و از جھت دیگر ». کنند مارقین جنگ می

اند، و یا از یک طرف علی، و از جھت دیگر معاویه بوده،  بوده شعائشه، طلحه و زبیر 

ٓ  �ن﴿اند، چنانکه خداوند متعال فرموده است:  ھمه مسلمان ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا  ِمنِ�َ ؤۡ مُ ل
ْ �ۡ ٱ ۡص  تََتلُوا

َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا  ٱ َ�َ  َدٮُٰهَماإِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما

ُ
ْ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ فََ�ٰتِلُوا  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

مۡ  إَِ�ٰٓ 
َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ ِ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ٩ِسِط�َ ُمقۡ ل

ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�ََّما ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
ْ ٱوَ  أ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار « .]۱۰-۹[الحجرات: 
تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا  کنید. و اگر یکی از این دو گروه، به گروه دیگر

به حکم الله بازگردد. و اگر (به حکم الله) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح 

 .»برقرار کنید. و تقوای الله پیشه نمایید تا مشمول رحمت شوید
بدان  ج به وقوع پیوسته موضوعی است که رسول الله ب آنچه بین علی و معاویه

زنندگان بدبخت به  ی ایشان زبان روافض؛ این طعنه ده، و با این فرمودهخبر دا
خواھم که مسلمانان را از  شود، از خداوند متعال می بسته می ج ی رسول الله صحابه

 شر روافض راحت گرداند.
 مراجعه شود. ۲۱۴/ ۱به طور مثال به تفسیر قمی:  -١
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شده که بر وجوب احترام و تکریمشان داللت دارند، و خداوند متعال در 
چندین جا از قرآن بدان رھنمود کرده است. از اھانت کردن به اصحاب کبار، 

آید. و ھر کس به  پیامبر و رھنمودھای خداوند الزم می ی اھانت به فرموده
شود، ھمانا رسول  شبه صحابه چیزی اعتقاد داشته باشد که سبب اھانت 

را در احادیثی که به وجوب احترام و تکریمشان خبر داده، تکذیب  ج الله
را در آنچه که به طور قطعی از وی ثابت شده،  ج نموده، و ھر کس پیامبر

تکذیب نماید،ھمانا کفر ورزیده است. جای بسی شگفت است که آنان از 
کنند در حالی که از نامھای سگھا  نامگذاری به نامھای صحابه اجتناب می

کنند. اینان چقدر از راه راست به دورند و چقدر  جھت نامگذاری استفاده می
 .به اھل ضاللت و عقاب شباھت دارند!

                                                                                           
به روایت ترمذی در سنن، س  د بن زیدکه در حدیث سعیاند  آنھا ھمان ده یار بھشتی -١

که اند  ) آمده۴۶۴۹)، و به روایت ابوداود، حدیث شماره: (۳۷۵۶حدیث شماره: (
اند: ابوبکر در بھشت است،  این ده فرد در بھشت«فرمودند:  ج رسول گرامی اسالم

عمر در بھشت است، عثمان در بھشت است، علی در بھشت است، طلحه در بھشت 
بھشت است، عبدالرحمن بن عوف در بھشت است، سعد در بھشت  است، زبیر در

و آن روایتی است صحیح، ». است، سعید در بھشت است و ابوعبیده در بھشت است
صحیح دانسته. و  ۴۰۱۰آن را در صحیح الجامع، حدیث شماره:  /و عالمه آلبانی 

 اند: نصیب در این قول شاعر جمع شده وشی خ این صحابه
 صحب نّص أنھمللمصطفی خیر 

 

 جنة الخلد نصا زادھم شرفا يف 
 

 ھم طلحة وابن عوف والزبیر مع
 

 عبیـده والسعـدین والخلفـا ابی  
 

اند  بھترین اصحابی است که ایشان به صراحت بیان فرموده ج برای محمد مصطفی«
، و این نص پیامبر عزت و شرافت آنھا را بیشتر کرده است؛ اند آنھا در بھشت جاودان

آنان: طلحه بن عبیدالله، عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام با ابوعبیده و سعد بن 
ابی وقاص و سعیدبن زید و خلفای راشدین (ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان 

 باشند. النورین و علی مرتضی) می ذی



 ٨٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 ١منحصر کردن خالفت در دوازده تن

کنند خالفت در دوازده  یکی دیگر از عقاید شیعیان این است که ادعا می
امام قبلی  ی که ھر یک از این امامان به وسیلهتن از ائمه منحصر است و این

 .٢است برای امامت منصوب شده
این ادعای بدون دلیل، باطل و کذب محض است. بطالن آن آشکارتر از  

این ادعا، خالفت دیگر خلفا را  ی آن است که بیان شود. اھل تشیع به وسیله
خالفت  . چنین ادعایی مستلزم تکذیب نصوص وارده در٣دانند باطل می

 باشد. ، می٤خلفای راشدین و خالفت قریش

                                           
 ی دوازده امامی به امامت این دوازده تن اعتقاد دارند: شیعه -١
زین العابدین بن  -۴حسین بن علی،  -۳حسن بن علی،  -۲ب، طال علی بن ابی -۱

جعفربن محمد مشھور به  -۶محمدبن علی بن حسین مشھور به باقر،  -۵حسین، 
 -۹علی بن موسی مشھور به رضا،  -۸موسی بن جعفر مشھور به کاظم،  -۷صادق، 

 حسن بن -۱۱علی بن محمد مشھور به ھادی،  -۱۰محمدبن علی مشھور به جواد، 
  محمدبن حسن مشھور به مھدی، که امام دوازدھم روافض است. -۱۲علی عسکری، 

/ ۱، اثر شیخ اإلسالم ابن تیمیه : (السنة النبویةبرای تفصیل بیشتر به کتاب: منھاج 
 ) مراجعه شود. ۱۲۴

کنند که تعیین  در اصل کتاب چنین آمده است، و معنایش این است که گمان می -٢
 .۷۸ی:  ، صفحهالکرامةبه نص بوده است. نگا: منھاج  شان  ی ائمه

) طبع ۴۳۴ص ۱برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به: اصول کافی، کلینی (ج -٣
 داراألضواء.

)، و امام مسلم به ۳۶۶۴ی: ( از آنجمله روایتی است که امام بخاری آن را به شماره -٤
شنیدم که  ج گفت: از پیامبرکه اند  روایت کردهس  ) از ابوھریره۲۳۹۲ی: ( شماره

در خواب دیدم که بر چاھی آب ایستاده ھستم و دلوی بر آن قرار دارد و «فرمودند: 
ھر چقدر که خداوند خواست از آن آب باال کشیدم، سپس پسر ابوقحافه (ابوبکر 
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 موضوع عصمت

اساس اھل تشیع، ایجاب عصمت برای  یکی دیگر از عقاید پوچ و بی
باشد بر این اساس که عصمت از نظر آنان، شرط امامت  دوازده امامشان می

ای خیلی آشکار است. چنین  اساس بودن چنین عقیده بی است. بطالن و
. ١شارکت این دوازده تن با انبیاء در موضوع عصمت استاعتقادی مستلزم م

                                                                                           
صدیق) آن را گرفت و چند یا دو دلو بزرگ از آن کشید، و در کشیدن او ضعف بود و 

بیامرزد، سپس آن دلو به دلوی خیلی بزرگ مبّدل شد که ابن خطاب الله برایش 
(عمر فاروق) آن را گرفت، و من ھیچ فرد زیرک و پھلوانی را ندیدم که ھمانند عمر 

». آب باال کشیده بتواند، تا اینکه مردم سیراب شده و برای مواشی آب ذخیره کردند
) از ۲۳۹۳ی: ( مام مسلم به شماره)، و ا۳۶۳۴ی: ( و امام بخاری نیز آن را به شماره

ابن عمر روایت نموده. و از دالیل مبنی بر خالفت قریش حدیثی است که از ابن عمر 
تا ھنگامی که فقط دو تن از قریش باقی «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله

، امام بخاری آنرا در صحیحش، حدیث »بماند، این امر (خالفت) در آنھا خواھد بود
س  . و از ابوھریرهاند ) روایت کرده۱۸۲۰ی: ( ) و امام مسلم به شماره۳۵۰۱: (شماره

مردم در این کار (خالفت و حکومت) تابع «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله
، امام مسلم »، مسلماِن آنھا تابع قریشی مسلمان، و کافرشان تابع کافِر قریشیاند قریش

 س) روایت کرده. و از عمروبن عاص ۱۸۱۸(آن را در صحیح خود، حدیث شماره: 
قریش تا روز قیامت «فرمود:  شنیدم که می ج روایت شده که گفت: از رسول الله

) روایت ۲۲۳۲، ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره: (»اند والیان مردم در خیر و شر
الصحیح المسند مما لیس «آن را در  /نموده که صحیح است، و شیخ ما الوادعی 

 ) آورده است. ۱۲۲ص ۲(ج» فی الصحیحین
عصمت عبارت از آن است که آنھا اعتقاد دارند که امامانشان از وقوع در خطا، گناه و  -١

نویسد:  ) می۲۱۱/ ۲۵باشند، مال باقر مجلسی در بحاراألنوار ( معاصی معصوم می
، پس ھیچ اند صغیره و کبیره اتفاق نموده ی شیعیان بر عصمت ائمه از گناھان ھمه
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اگر بگوئیم که عصمت، خاص انبیاست و دیگران معصوم نیستند یا برای 
دیگران الزم نیست، پس اثبات آن برای ائمه گناه بس بزرگی است. طوسی 

امام، لطف است پس منصوب کردن وی برای «گوید: » تجرید«صاحب کتاب 
 .»ب است تا اینکه مقصود و ھدف تحقق پیدا بکندامامت بر خداوند واج

                                                                                           
زند. به نقل از کتاب  گناه به عمد و یا به فراموشی و یا خطاء در تأویل از آنھا سر نمی

 ).۳۲۳/ ۱اثر غفاری (» السنة والشيعةالتقريب بني أهل  مسألة«

 األئمة باب أن«) بابی آورده به این عنوان: ۳۱۷ص ۱(ج» کافی«و کلینی در کتاب 

ی  : باب در بیان اینکه ائمهون متی يموتون وأهنم اليموتون إال باختيار منهميعلم
 ».میرند میرند، و آنھا جز به اراده و اختیار خود نمی دانند که چه وقت می شیعه می

گوید: از لوازم و  می» احلكومة اإلسالمية«و این خمینی رافضی است که در کتابش 
ی مقّرب و  ی ما مقامی دارند که ھیچ فرشته ضروریات مذھب ما اینست که که ائمه

 ».رسد پیامبری مرسل بدان نمی

» اإلحلاد اخلمينی فی أرض احلرمني«در کتابش  /گویم: شیخ ما امام وادعی  می
) پس از توضیح سوانح عبدالله بن سباء یھودی به تفصیل ذکر ۱۱۰و  ۱۰۹ص: (

گمان مبر که اتباع ابن «وید: گ کند که خمینی از اتباع خاص ابن سباء است و می می
، این خمینی امام گمراھی است که به ظاھر خویشتن را غیور اند سباء منقرض شده
کند، و برخی از  دھد، در حالی که ارکان اسالم را از ریشه منھدم می بر اسالم جلوه می

، و در منابر مسلمین برای او دعا اند نادانان اخوان المسلمین فریب او را خورده
را برادر مان عبدالله محمد الغریب به » وجاء دور المجوس«کنند، تا اینکه کتاب:  یم

ی تحریر در آورد و چون این کتاب را دیدند شرمنده گشته و مدح او را ترک  رشته
داد، و امروز دستش را به  گفتند. دیروز خمینِی دجال امریکا و روس را دشنام می

کند، پس ھمه شکر و  مسلمانان را سرکوب می سوی آنان دراز کرده و به کمک آنھا
ثنا برای پروردگاری است که او را شرمسار کرد در حالی که خودش زنده بود، و من 

گویم: خداوند  صدام بعثی ھیچ کینه و عداوت شخصی ندارم، و می بر خمینی و
 متعال اسالم و مسلمین را از شّر ھر دوی آنھا راحت گرداند.
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علماء اختالف نظر «گوید:  حلی، شارح این کتاب در شرح این عبارت می
امامیه و  ی دارند در اینکه آیا واجب است که امام معصوم باشد یا نه؟ شیعه

اسماعیلیه معتقدند که عصمت برای امام واجب است اما دیگران با این 
 ..»..عصمت امام واجب است«افزاید:  سپس در ادامه می .»عقیده، مخالفند

خودشان است  ی ظاھرًا ایجاب عصمت برای امامانشان ساخته و پرداخته
که ھیچ دلیلی از قرآن و سنت و اجماع و قیاس صحیح و عقل سلیم برای 

 عقیده و تناقض آن و مشتمل بودن آن بر آن وجود ندارد. بطالن این 
وند، آشکارتر از آن است که ذکر شود. اینان بر اساس ادبی نسبت به خدا بی

باطلی جماعت در نماز که از برترین شعائر اسالم است، را  ی چنین عقیده
ای در جماعت نماز ندارند و از این کرامت  اند. اما آنان بھره باطل دانسته
شوند و  اند. خدا ایشان را بُکشد! چگونه از حق برگردانده می بزرگ محروم

 .گردند؟! رف میمنح

 از دیدگاه شیعه س فضیلت و برتری حضرت علی

شیعه امامیه ھمگی اتفاق نظر دارند که علی «گوید:  می ١حلی ١ابن مطھر
از ھمه پیامبران به جز پیامبران اولوالعزم، برتر است. و در  ج بعد از پیامبر

                                           
بن یوسف بن مطھر حلی عراقی شیعه شیخ روافض است که نزد  او ابومنصور حسن -١

ی کرام  ی صحابه نصیر کفر و وزیر ملحدین خواجه نصیر طوسی درس خوانده، کینه
ی کرام  ی مبارک صحابه را به دل داشته و کتابھایش را از گستاخی و طعن به ساحه

إلسالم ابن تیمیه مشحون نموده، او مؤلف کتاب بدنام منھاج الکرامه است که شیخ ا

منهاج السنة النبوية فی نقض كالم الشيعة «نظیر خود  با کتاب ارزشمند و کم

بر آن تردید نموده. این تردید خیلی دندان شکن بوده و ردی علمی است » والقدرية
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مورد اینکه آیا علی از پیامبران اولوالعزم ھم برتر است یا نه، اختالف نظر 
گوید: من از کسانی ھستم که در این امر چیزی  دارند. او در ادامه می

امبران گویم. ھمچنین امامیه بر این باورند که دیگر امامان، از ھمه پی نمی
گوید:  می» ٢تجرید«طوسی ھم در کتاب  .»بجز پیامبران اولوالعزم برترند

علی از ھمه صحابه برتر است؛ زیرا تالش و کوشش زیادی از خود نشان «
گوید: ھمچنین به خاطر ظھور معجزاتی از او،  .. تا آنجا که می.داده

و  ج پیامبرو محبت خاص او به  ج اختصاص او به قرابت و برادری با پیامبر
حلی، » نصرت و یاری اش، و برابری او با پیامبران، از ھمه صحابه برتر است.

مؤید این مطلب  ج پیامبر ی فرموده«گوید:  می ٣شارح این کتاب در شرح آن
خواھد که به علم آدم، به تقوای نوح، به  فرماید: (ھر کس می است که می

عبادت عیسی بنگرد، پس به حلم و بردباری ابراھیم، به ھیبت موسی، و به 
این حدیث برابری علی با پیامبران در صفات و  .علی بن ابی طالب بنگرد)

 .»گرداند واجب می شان  ی خصلتھای برجسته
. ثانیًا به فرض صحت، ٤در صحت این روایت، تردید وجود دارد اوالً 

 گرداند؛ زیرا مشارکت در مساوات و برابری علی با پیامبران را واجب نمی

                                                                                           
تواند، خداوند شیخ اإلسالم ابن تیمیه را غریق   که شیعه ھرگز آن را پاسخ داده نمی

)، و لسان ۱۰۰ص ۱۴، حافظ ابن کثیر (جالبدایة والنھایةنگا:  رحمت خویش گرداند.
 .۲۸۴۱المیزان، ابن حجر به اسم حسین، شماره: 

 .۱۰۰ی:  ی اثنی عشریه، صفحه مختصر تحفه -١
 .۱۶۲ی:  شرح تجرید، ورقه -٢
 .۱۶۴ی:  شرح تجرید، ورقه -٣

مرفوعة عن ـال تنزيه الرشيعة«این روایت موضوعی است که کنانی آن را در کتاب  -٤

 ۱)، و ابن الجوزی در الموضوعات (ج۳۶۵ص ۱(ج» موضوعةـاألخبار الشنيعة ال
 ) آورده و گفته: این روایت موضوع است.۳۷۰ص
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بعضی صفات، مقتضی مساوات و برابری نیست. این یک امر بدیھی و آشکار 
است. و ھر کس معتقد باشد که کسی غیر از انبیاء از انبیاء برتر و یا برابر با 
آنان است، بدون شک کفر ورزیده است. علماء زیادی، اجماع را در این 

ارد که ای در این قوم وجود د اند. چه خیر و نیکی زمینه نقل کرده
 اعتقادشان، موجب کفرشان است.

 ١س حسن ی نفی ذریه

یکی دیگر از عقاید اھل تشیع این است که حسن بن علی بعد از خود 
فرزندی را به جا نگذاشته و نسل او منقرض گشته و کسی نمانده است. این 
باور، در میانشان شیوع پیدا کرده و بر آن اتفاق نظر دارند و نیازی به اثبات 

نیست. بعضی از آنان معتقدند که خیره سری و لجاجت با این امامان، آن 
گرداند. و مدام این ادعا را دارند تا اینکه امامت  آنان را درمانده و بدبخت می

. و در میان فرزندان حسین فقط در ٢را در فرزندان حسین منحصر گردانند

                                           
را ذکر کرده؛ زیرا س ی حسن  ی روافض مبنی بر نفی ذریه در این جا عقیده /شیخ  -١

ینکه او از خالفت به از حسن بن علی به دلیل ا -که خداوند ھالکشان گرداند–شیعیان 
تنازل کرده و خون مسلمانان را محفوظ داشته نفرت دارند. اما در س نفع امیرمعاویه 
این فرزندم سید است، و «را:  جی رسول الله  با این کار خود فرمودهس حقیقت حسن 

را استجابت کرد. » ی او بین دو گروه از مسلمانان صلح آورد شاید که خداوند به وسیله
) آورده، چنانکه ۳۷۴۶در صحیح خود، حدیث شماره: ( /مذکور را امام بخاری حدیث 

 ) نقل کرده است.۱۶/ ۸( ةوالنھای ةآن را در کتاب البدای /حافظ ابن کثیر 
است؛ از حسین بن علی س  ی که دارند از نسل حسین بن علی به دلیل اینکه ائمه -٢

داستان او خرافاتی بیش تا مھدی مزعوم محمدبن حسن عسکری که در حقیقت 
 نیست.
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ان حضرت حسن دوازده تن، امامت را منحصر گردانند و امامت داعیاِن خاند
و جامع بودن شروط امامت و بیعت مردم با  شان  با وجود فضایل و بزرگی

ای که  آنان و صحت نسبتشان به حضرت حسن و فراوانی علمشان به گونه
دانند. پس خدا  اند، را باطل می به درجه اجتھاد مطلق رسیده شان  ھمه

 .گردند؟! ف میشوند و منحر ایشان را بُکشد! چگونه از حق برگردانده می
و  ج و اذیت کنندگان رسول الله ج نگاه کن به این دشمنان آل بیت پیامبر

کنند که به  انکار می س حضرت فاطمه که نسبت کسانی را به حضرت حسن
امام  ی ایشان ھستند. ثابت بودن نسبت ذریه ی طور قطع ثابت شده که ذریه

گاھی پوشیده نیست. و قطعی است که بر ھیچ انسان آ ١حسن، امری متواتر
ھا را از اعمال جاھلی به حساب  طعن و عیب گرفتن در نسب ج و پیامبر

 س حسن ی دھد مھدی از ذریه . روایتی ھست که نشان می٢اند آورده
 .٣اند باشد، ھمچنان که ابوداود و دیگران آن را روایت کرده می

                                           
مراجعه  /) اثر شیخ ما امام وادعی ۶۴(ص» ریاض الجنة«برای تفصیل بیشتر به کتاب  -١

المسائل «ی یمن محمدبن اسماعیل امیر صنعانی در کتابش:  فرمائید که از عالمه
ا تس ی امام حسن  ی مصنف را در کتابش مبنی بر اینکه ذریه نقل کرده، او گفته» الثمان

 .۲۷۹/ ۳دھد، نگا: ِسَیر أعالم النبالء  اکنون موجود است را مورد تائید قرار می
) از ابومالک ۹۳۴ی: ( شیخ به حدیثی اشاره دارد که امام مسلم آن را به شماره -٢

چھار چیز در امت من از امر جاھلیت «فرمودند:  ج آورده که رسول اللهس  اشعری
ار کردن به حسب و جایگاه، و طعنه زدن در کنند: افتخ است که آن را ترک نمی

 ».ھا گری بر مرده ھا و نوحه نسب، و طلب باران از ستاره
) از طریق ابواسحاق سبیعی از علی بن ۴۲۹۰این روایت نزد ابوداود، حدیث شماره: ( -٣

ابوطالب آمده است، و منذری در عون المعبود گفته: این روایتی منقطع است، 
را صرف به یک نظر دیده است. عالمه آلبانی نیز این س  ابواسحاق سبیعی علی

 ) ضعیف دانسته.۵۴۶۲» (المشکاة«روایت را در 
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 مخالفتشان در خارج شدن دیگر مسلمانان از آتش دوزخ

دیگر فرق   ائمه درباره: «١گوید شرح کتاب تجرید میحلی در 
(غیر از شیعه دوازده امامی) اختالف نظر دارند در اینکه آیا آنان از  اسالمی

شان در دوزخ تا  گردند یا ھمه آیند و داخل بھشت می آتش دوزخ بیرون می
 گوید: اکثر ائمه قول دوم را قبول دارند مبنی بر اینکه مانند. و می ابد می

مانند. تنھا  آیند و تا ابد در آن می از آتش دوزخ بیرون نمی دیگر فرق اسالمی
آیند و داخل بھشت  ھستند که معتقدند آنان ھم از آتش بیرون می عده کمی

آیند ولی داخل  : آنان از جھنم بیرون می٢گوید گردند. ابن نوبخت می می
 .»مانند گردند بلکه در اعراف می بھشت نمی

اعتقادشان، اھل بھشت، کافران و فاسقان ھستند در حالی که  بنا به این
آید. این اعتقاد مستلزم  معتقدند انسان فاسق ھرگز از آتش جھنم بیرون نمی

خارج شدن گناھکاران موحد از  ی درباره ج تکذیب احادیث صحیح پیامبر

                                                                                           
ط دارالعاصمه گفته: و در  ۱۱۸در کتاب المنار المنیف، ص /فائده: حافظ ابن قّیم 

این که مھدی از فرزندان حسن است سّری نازک وجود دارد، و آن اینکه حسن 
خالفت را برای رضای الله ترک کرد و در بدست آوردن آن خیلی تالش به کار نبرد، 

د که سرپرست خالفت حق و عدالت آور ی او کسی را می پس خداوند نیز از ذریه
گردد، و این سنت الھی است که اگر کسی چیزی را صرف برای رضای الله ترک کند، 

کند. و این برخالف حسین  بھتر از آن را عطا می -اش یا برای ذریه–خداوند برای او 
است که برای بدست آوردن خالفت تالشھا نمود و جنگ کرد، و آن را به دست آورده 

 ست، والله أعلم.نتوان
 ). ۲۰۷االثنی عشریه ( التحفةمختصر  -١
). و ابن نوبخت ھمان ابوسھل اسماعیل بن ۲۰۷االثنی عشریه ( التحفةمختصر  -٢

 سوانح او را ذکر کرده. ۲۲۰۹نوبخت از بزرگان شیعه است که ابن ندیم در الفھرست 
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. ھمچنین این اعتقاد مستلزم تکذیب احادیث صحیحی ١باشد جھنم، می
فضیلت اکثریتی که ھمان اھل سنت ھستند، وارد  ی بارهاست که در

اند. و ثابت شده که مذھب و قول صحابه و تابعین بزرگوار، مذھب اھل  شده
 سنت بوده است.

لَن ﴿گویند: چنین اعتقاد باطلی شبیه به قول اھل کتاب است که می
ۡو نََ�َٰرىٰ  ۡ�َنَّةَ ٱيَۡدُخَل 

َ
جز کسی که « .]١١١[البقرة:  ﴾إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

. اینان با زبان »آید یھودی یا مسیحی باشد ھرگز (کس دیگری) به بھشت در نمی
گردد. نگاه کن که  گویند که غیر از رافضی، کسی داخل بھشت نمی خود می

کنند. قضیه نه تنھا چنین نیست بلکه  اینان چه دروغھایی را سر ھم می
 باشد. نان از بھشت میافعال و کردارشان مقتضی حرمان آ

 مخالفت آنان با اهل سنت

یکی دیگر از عقاید رافضیان این است که آنان مخالفت با اھل سنت و 
کنند)  و اصحابش پیروی می ج جماعت (کسانی که از روش و سنت پیامبر

کنند در نتیجه ھر کاری که اھل  نجات و رستگاری قلمداد می ی را مایه
کنند و ھر کاری که اھل سنت ترک بکنند، انجام  سنت انجام بدھند، ترک می

دین اسالم از ھمان اول خارج  ی دھند. بنابراین با این کارشان از دایره می

                                           
موّحدین از آتش  به احادیث شفاعت اشاره دارد که داللت بر بیرون شدن /شیخ  -١

یخرج من النار «فرمودند:  ج که آن حضرتس  جھنم دارند، از آنجمله: حدیث جابر
شوند که  : گروھی به شفاعت از آتش جھنم بیرون میقوم بالشفاعة کأنھم الثعاریر

)، و صحیح مسلم، حدیث ۶۵۶۸، صحیح بخاری، حدیث شماره: (»اند ھا گویا ذره
 در آن نیامده است.» الثعاریر«که لفظ: ) با این اختالف ۱۹۱شماره: (
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اند؛ زیرا شیطان چنین کاری را برای آنان آراسته و به آنان مھلت داده  شده
آن است که ایشان  ی کنند که مخالفت با اھل سنت، نشانه است. و ادعا می

 .١جیه ھستندفرقه نا

الفرقة انلاجية � السواد األعظم وما «اند:  فرموده ج در حالی که پیامبر
ناجیه ھمانا اکثریت است و کسانی که دنباله رو  ی فرقه« .٢»أنا عليه وأصحايب

                                           
 .۳۰۶/ ۶رمضات الجنات:  -١

افرتقت بنوإرسائيل «حدیث را به معنی روایت کرده و لفظ آن این است:  /شیخ  -٢

علی إحدی وسبعني فرقة، أو قال اثنتني وسبعني فرقة، وتزيد هذه األمة فرقة واحدة، 

به ھفتاد و یک فرقه تقسیم شدند، و یا  : بنو اسرائیلكلها فی النار إال السواد األعظم
شود (به ھفتاد و سه فرقه  فرمود: به ھفتاد و دو فرقه، و این امت یک فرقه زیاد می

مگر سواد اعظم (اکثریت مطلق که ھمان اند  تقسیم خواھد شد)، ھمه در آتش
ث ) و در المعجم األوسط، حدی۷۴/ ۸، طبرانی آن را در المعجم الکبیر (»اند سنت اھل

روایت س  از ابو امامه ۶۸، حدیث شماره: السنةعاصم در  ، و ابن ابی۵۳۰۲شماره: 
 ، و آن حدیثی حسن است.اند کرده

 جکه پیامبر س احادیث دیگری نیز در این باب وجود دارند، مانند حدیث امیر معاویه 
گاه باشید اھل کتاب که قبل از شما بودند به ھفتاد و دو گروه تقسی«فرمودند:  م آ

شدند، و این امت به ھفتاد و سه فرقه تقسیم خواھند شد، ھفتاد و دوتای آن در آتش 
، سنن »جھنم، و یکی در بھشت؛ ھمه در دوزخ به جز یکی و آن جماعت است

 ) و آن حدیثی است صحیح.۴۵۹۷ابوداود، حدیث شماره: (
ن لفظ به ایس  ) از انس۱۳۲۲/ ۲و ابن ماجه آن را در سنن خود، حدیث شماره: (

بنواسرائیل به ھفتاد و یک فرقه تقسیم شدند، و این امت به ھفتاد و سه فرقه «آورده: 
» اند به جز یک گروه؛ و آنان پیروان جماعتاند  تقسیم خواھند شد که ھمه در دوزخ

صرف یک گروه «(ذکر کرده و آن اینکه:  /روایتی صحیح. و اما لفظی را که مصنف 
که بر مثل آنچه که من و اصحابم بر آن ھستیم اند  نییابد) و آنان کسا نجات می
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بنابراین برای اینکه بدانی  .»تیمچیزی ھستند که من و اصحابم بر آن ھس
و اعتقادات و کردارشان   ناجیه کدامین فرقه است به ِفرق اسالمی ی فرقه

و  ج ای که اعتقادات و کردارشان با راه و روش پیامبر نگاه کن، ھر فرقه
ناجیه است. و تنھا اھل  ی اصحابش موافقت داشته باشد، بدان که آن فرقه

 و راه و روش اصحابش پیروی ج سنت ھستند که از راه و روش رسول الله
نگرد، پوشیده  کنند آن طور که بر ھیچ منصفی که به خود حق می می

                                                                                           
آورده و در سند آن عبدالرحمن بن  ۲۶۴۶را ترمذی در سنن، حدیث شماره: » باشند

 باشد، چنانکه در تقریب التھذیب آمده.  زیاد بن انعم افریقی است که ضعیف می
، و اند افتهی ی نجات و شاھد از روایاتی که گذشت این است که اھل سنت ھمان فرقه

دھند، پس برای  آنان سواد اعظم و اکثریت قریب به اتفاق امت اسالمی را تشکیل می
ھای منحرف  ھای گمراه و فرقه مسلمان شایسته است بیزاری خویش را از تمام گروه

از آنان برحذرمان داشته اعالم نموده و به کاروان اھل حدیث که ھمان  ج که پیامبر
 ۴در مسند، ج /و چه زیبا است روایتی که امام احمد  بپیوندد،اند  اھل سنت

در حالی که –اوفی  از سعیدبن جمھان آورده که گفت: نزد عبدالله بن ابی ۳۸۳ص
آمده و سالم کردم، او گفت: تو کی ھستی؟ گفتم: سعیدبن جمھان  -کور شده بود

 کند؟  ھستم. گفت: پدرت چکار می
خوارج) به قتل رسید. گفت: خداوند ازارقه را گفتم: پدرم به دست ازارقه (بخشی از 

به ما گفتند که خوارج  ج لعنت کند، خداوند ازارقه را لعنت کند، پیامبر خدا
ی خوارج؟. گفت: بلکه تمام خوارج.  ، گفتم: تنھا ازارقه یا ھمهاند ھای آتش سگ

دھد.  یگفت: گفتم: پادشاه بر مردم ظلم کرده و کارھای زشتی در برابر آنان انجام م
ابن جمھان! با جماعت بیشتر ھمراه باش، با جماعت بیشتر ھمراه ای  گفت: وای بر تو

دانی به او خبر ده، اگر از تو  اش برو و آنچه می شنود در خانه باش، اگر پادشاه از تو می
 پذیرفت (که خوب است) و اال رھایش کن، که تو از او داناتر نیستی.

 اجلامع الصحيح مما ليس يف«در کتاب ارزشمند خود  /این حدیث را شیخ وادعی 

 الخوارج روایت نموده. والله المستعان. فتنة) باب ۱۱۳ص ۵(ج» الصحيحني
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ناجیه باشند.  ی نیست. پس تنھا اھل سنت مستحق آن ھستند که فرقه
دلیل ظاھری نجات و رستگاری اھل سنت به خاطر استقامت و 

بر دین بدون آنکه آن را تحریف بکنند، و گسترش مذھب و  شان  پایداری
ناطق، وجود دانشمندان محقق و محدثین و اولیا و اقتدارشان در اغلب م

ای  ھا گرفته شده به گونه باشد. ولی والیت از رافضی صالحان در میانشان، می
 ای داشته باشند. که ھیچ گاه شنیده نشده که آنان ولی



 
 

 

 

 

 ١موضوع رجعت

بحث ایمان به رجعت خود در م» عقائد«در کتاب   ٢محمد بن بابویه قمی
گویند: ھر کس به رجعت و بازگشت ما ایمان نداشته  ائمه می«گوید:  می

گویند:  ای دارند.آنان می باشد، از ما نیست. ھمه علمای امامیه چنین عقیده
شوند و پس از  و دوازده امام در آخر زمان زنده می س و علی ج ھمانا پیامبر

                                           
گردند، عالمه  پس از مرگ به دنیا بر می شان  ی آن اینکه: آنھا اعتقاد دارند که ائمه -١

ه: از عقائد ) نگاشت۵۵(ص» السنة والشیعة«در کتابش:  /احسان الھی ظھیر شھید 
ی رجعت است، تمام شیعیان این عقیده را دارند، ھر که  فاسد شیعه عقیده

ی آنان را  را بخواند و به مذھب آنان اطالع داشته باشد این عقیده شان  کتابھای
طالب تا ابن حسن  از علی بن ابی شان  ی داند، و آنھا عقیده دارند که تمام ائمه می

  گردند. د دوباره بر میعسکری مزعوم بعد از مرگ خو
او محمدبن علی بن حسین قمی ابوجعفر مشھور به صدوق و به ابن بابویه از بزرگان  -٢

شیعه است که تصنیفاتی در مذھب تشیع دارد، ابن ندیم در الفھرست، و نجاشی در 
ی فاسد شیعه را در  . و این عقیدهاند ی او را آورده ترجمه ۳۱۱ص ۲ج» الرجال«

اإلیقاظ «، و کتاب: ۱۵ی:  از جمله: أوائل المقاالت، تألیف مفید، صفحه کتابھای آنان
اثر » ةالغیب«، و کتاب: ۲۹ی:  اثر حّر عاملی، صفحه» من الھجعه بالبرھان علی الرجعه

 ۲تألیف ابن بابویه قمی (ج» َمن الیحضره الفقیه«، و کتاب: ۱۲۳ی:  نعمانی، صفحه
توان مشاھده کرد.  ) می۳۴۷/ ۱) و کتاب الوسائل، حّر عاملی و تفسیر صافی (۱۲۸ص

 ).۳۴۰/ ۱اثر غفاری ( مسألة التقریب بین أھل السنة والشیعة،به نقل از کتاب 
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آیند و خلفای سه  او، گرد ھم میظھور مھدی و کشته شدن دجال به دست 
 ج شوند، آنگاه پیامبر گانه (ابوبکر، عمر و عثمان) و قاتالن ائمه زنده می

کند. و  کشد و قاتالن ائمه را قصاص می خلفای سه گانه را به عنوان حّد می
آویزند.  آویزند و ابتدا ابوبکر و عمر را به درختی می آنان، ظالمان را به دار می

است و پس از به دار آویختن ابوبکر و عمر بر  تر    د: آن درخت،گوی یکی می
شوند. و  شود و به سبب آن افراد زیادی از اھل حق گمراه می آن، خشک می
گوید: آن درخت، خشک است و پس از به دار آویختن ابوبکر و  یکی دیگر می

ایت شود و به سبب آن تعداد زیادی از ُمحّبان آنان ھد عمر بر آن، سبز می
اند که آن  ھای خود ذکر کرده یابند. گفته شده که امامیه در کتاب می

درخت، درخت خرماست و آن قدر دراز است که ھمه مردم در سراسر زمین 
اند  ماند و بعضی گفته بینند. و اینکه دنیا بعد از آن تا پنجاه سال می آن را می

ه امام، ھزار سال ماند؛ برای ھر یک از دوازد تا صد و بیست ھزار سال می
اند به جز مھدی، که برای او ھشتاد ھزار سال  ھست. و بعضی از آنان گفته

پیامبران بر  ی ھست. سپس آدم، سپس ادریس، پس از او نوح، سپس بقیه
شود. و معتقدند که آن گاه دنیا فانی  گردند تا اینکه به مھدی منتھی می می

 آید. نیست و آخرت نمی
عقلِی این گمراھان که چیزی را  کن به سبک ای انسان مؤمن! نگاه

کنند. چنین اعتقادی مستلزم تکذیب  سازند که عقل و نقل آن را رد می می
دارند که  اند و بیان می آیات و احادیثی است که به طور قطع ثابت شده

گرداند.  ھا وقت را ضایع می گردند. جدال با این االغ مردگان به دنیا بر نمی
ھا قرار  گفتند که مورد مسخره بچه داشتند چیزی را نمی می اگر اینان عقل

گیرد و گوش ایمانداران و اھل یقین، شنیدن آن را ناخوش دارد. اما خداوند 
عقلشان را گرفته و آنان را در روز قیامت جھت بازستانی حق دوستان خود، 

ای است که به سبب اعمال  کند. آن ھم به خاطر شقاوت و بدبختی خوار می
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 شود. ھای ناشایست خود، دامنگیرشان می و موضع گیری

 افزودن به اذان

اند، این است که در  ھایی که اھل تشّیع ایجاد کرده یکی دیگر از بدعت

أشهد أن حممداً  اهللا وأشهد أن ال إله إالاذان و اقامه و تشھد بعد از شھادتین (

اند. این، بدعتی است که  را افزوده» أشهد أن علياً ولی اهللا«)، عبارت رسول اهللا
مخالف دین است و ھیچ دلیلی در قرآن و سنت و اجماع و قیاس صحیح 

 .١شود برای آن نیست و بنابراین نیازی به رد کردن آن دیده نمی

 جمع میان دو نماز

ھای شیعیان، جایز دانستن جمع میان نماز ظھر و  یکی دیگر از بدعت
 باشد. ر، میعصر و میان نماز مغرب و عشاء بدون عذ

من مجع ب� صالت� «فرمودند:  ج ترمذی روایت کرده که رسول الله
ھر کس بدون عذر میان دو نماز جمع « .٢»بغ� عذر فقد أىت باباً من الكبائر

                                           
باشد  می» حّی علی خیِر العمل«ی:  جملهاند  ان افزودهو از جمالتی که روافض در اذ -١

/ ۶( ةدر کتاب منھاج السن /که افزودن آن بدعت است. شیخ اإلسالم ابن تیمیه 
که در زمان اند  ای را افزوده در اذان جمله -یعنی روافض–) گفته: و آنان ۲۹۴ -۲۹۳

به آن  ج ضرتاصال شناخته شده نبوده، و ھیچکس نقل نکرده که آن ح ج پیامبر

 است.» حیّ علی خري العمل«ی  دستور داده باشد، و آن جمله
) و آن روایتی ضعیف است که در سند آن حسین ۱۸۸سنن ترمذی، حدیث شماره: ( -٢

آمده. و » التقریب«بن قیس رحبی ملقب به حنش آمده و او متروک است چنانکه در 
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لَٰوةَ ٱ إِنَّ ﴿ ی خداوند متعال: فرموده ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  لصَّ وۡ  اكَِ�ٰبٗ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل [النساء:  ﴾اقُوتٗ مَّ

در نھی از » گمان نماز در اوقات مشخص و معینی، بر مومنان فرض است. بی« ]۱۰۳
سازد. شیخ عبدالرحمن  نیاز می جمع بین صالتین بدون عذر شرعی از آن روایت بی

د بر مؤمنان فرض سعدی در تفسیرش گفته: یعنی نماز در وقت معین و مشخص خو
رساند که ھر نماز  شده است، پس این آیت کریمه داللت بر فرضیت نماز داشته و می

 شود. وقتی دارد که جز در ھمان وقت ادای آن صحیح نمی
ھای نماز را به ایشان  آمد و وقت ج و مانند حدیث طویل جبرئیل که نزد پیامبر

) روایت نموده و آن ۲۵۵ص ۱در سنن خود (جس  آموخت، نسائی آن را از جابر
 حدیثی صحیح است.

و حدیث مالک بن حویرث که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: 
و چون وقت نماز فرا رسد یکی از شما «) روایت نموده و در آن آمده است: ۶۸۵(

، شاھد در حدیث این است که جمع بین »تر شما امامت دھد اذان گوید و بزرگ
ای مسافر که با مشقت روبرو است جواز ندارد. در صحیح بخاری، صالتین جز بر

روایت س  ) از ابن عمر۷۰۳)، و صحیح مسلم، حدیث شماره: (۱۰۹۱حدیث شماره: (
را دیدم که چون در سفر عجله داشتند نماز مغرب را به  ج شده که گفت: پیامبر

نمودند، پس با این روایت  انداختند تا اینکه آن را با نماز عشاء یکجا ادا می تأخیر می
دانسته شد که جمع بین صالتین صرف برای مسافر است، و اما آنکه مسافر نیست 

ای که با آن مواجه  باشد، مگر اینکه یکدفعه در عمر برای سختی جمع نیز برایش نمی
یکدفعه بدون ترس و یا  ج شود این عمل را انجام دھد؛ زیرا ثابت است که پیامبر

 ج اشد دو نماز را جمع کردند، برای عبدالله بن عباس گفته شد: پیامبراینکه باران ب
در حرج واقع  شان  خواستند که امت با این کار خویش چه قصدی داشتند؟ گفت: می

 نشوند، پس شایسته است که ھر یک از دالئل را در جایش بگذاریم.
 مراجعه شود.  )۵۹۹(ص /تألیف شیخ وادعی » إجابة السائل«برای تفصیل بیشتر به: 

شیخ فاضل محمدبن عبدالوھاب وصابی عبدلی در تعلیق آنچه گفتم نوشته: جمع 
بین دو نماز جز در حاالت ذیل جایز نیست: سفر، باران، مرض شدید، مستحاضه در 

کند، و حاجی که در  برخی حاالت، حاجی که در عرفه بین ظھر و عصر جمع می
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ھای  و روایت شده که یکی از نشانه .»نماید، به دری از گناھان کبیره آمده است
 س باشد. آنچه از ابن عباس قیامت به تأخیر انداختن نماز از وقت خودش می

 ١روایت شده که بدون عذر میان نماز ظھر و عصر و میان نماز مغرب و عشاء
شود بر تأخیر نماز اولی تا آخر وقتش و ادای نماز  جمع کرده، حمل می
 دیگری در اول وقتش.

شده که علت آنکه اھل تشیع نماز ظھر و عصر و نماز مغرب و عشاء گفته 
دانند،  کنند و به تأخیر انداختن آن را بھتر می را در طول روز با ھم جمع می

این است که منتظر ظھور قائمی ھستند که در پناھگاه زیرزمینی مخفی 
ه تأخیر ھای مغرب ب ، تا به او اقتدا کنند؛ در نتیجه ظھر را تا نزدیکی٢شده
اندازند. پس ھرگاه از ظھور آن امام مزعوم ناامید شدند و خورشید به  می

زنند و دو نماز  زردی گرایید ھمان موقع در نمازھا ھمانند خروس نوک می

                                                                                           
و اما شخصی که به خواب رفته و یا فراموش کند.  مزدلفه بین مغرب و عشاء جمع می

کرده، در حدیث آمده: ھر که از نمازی خوابید یا آن را فراموش کرد، باید ھر گاه به 
ی دیگری نیز ندارد. برای تفصیل بیشتر  آید آن را بخواند و جز این کفاره یادش می

 مراجعه فرمائید.» فتاوی اللجنة الدائمة«به: 

 ).۷۰۵ماره: (صحیح مسلم، حدیث ش -١
گویند: او چھار ساله بود  او مھدی مزعوم آنان محمدبن حسن عسکری است که می -٢

شود و زمین را بعد از  که به سرداب داخل شد، و در آخر زمان از سرداب بیرون می
کند. روافض این چنین گمان  این که از جور و ستم پر بوده از عدل و داد پر می

دانند که این داستان خرافاتی بیش نیست، و در  دانش میعلم و  ، اما اھلاند کرده
کتب موثق تاریخ به صراحت آمده که امام یازدھم روافض (حسن عسکری) در حالی 
فوت کرد که ھیچ فرزندی از خود بر جای نگذاشت، چنانکه طبری در حوادث سال: 

نھاج المنتقی من م«ی کتاب:  ھجری آورده. و برای تفصیل بیشتر به حاشیه ۳۰۲
 مراجعه کنید. ۳۱ذھبی، ص» االعتدال
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ظھر و عصر، و مغرب و عشاء را با ھم بدون خشوع و طمأنینه و به طور انفرادی 
 گردند. دیده بر می زیانخوانند و سرگردان و ناامید و  نه با جماعت می

بخشش و عافیت را از خداوند خواستاریم. اھل تشّیع با این کارشان و با 
زنند که مھدی از آن  ایستادنشان بر روی کوه و نزدیک سرداب فریاد می

پناھگاه زیرزمینی به سویشان بیرون رود و ظھور کند، و با این اعمال زشت 
 اند. شاعر چه زیبا سروده است:  آور برای خردمندان شده مسخره و خنده

 ما آن للرسداب أن يلد الذی
 

متوه بزعمكم إنسانا    صريّ
 

فاءُ فإنكــم  فعلی عقولكم العَ
 

ثتُم العنقاء والغيـــالنا   ثلّ
 

وقت آن فرا نرسید که سرداب توّلد کند (بیرون آورد) آنکه را که شما «
داخل شده و از چشم مردمان اید (که در آن  به گمان خود انسان تصور کرده

 .»غائب گردیده است)
به راستی بر روی عقل و خردھایتان، پوشیدگی وجود دارد. ھمانا شما «

اید (که مھدی  و غول، سّومی نیز به وجود آورده خیالی) ی برای عنقاء (پرنده
مھدی نیز  اند مزعوم باشد؛ یعنی چنانچه این دو وجود خارجی نداشته

 .»و وجود خارجی ندارد)ت خیالی است شخصی
 



 
 

 

 

 

 عصمت ائمه

و از جمله خرافات شیعیان موضوع اشتراط عصمت برای امامان است و 
اینکه عقیده دارند بر خداوند واجب و الزم است که جھان را از وجود امام 

منحصر  ائمه را در دوازده تنمعصوم خالی نگه ندارد، و دیگر اینکه شیعیان 
 .١اند کرده

ادبی با الله آشکارتر از  بطالن این عقیده و تناقض آن، و اشتمالش بر بی
 ی باطل جماعت در نماز که از واالترین این است که ذکر شود. و با این گفته

اند، که روافض در آن (نماز جماعت) ھیچ  شعائر اسالم است را از بین برده
 اند. رگی و عزت محروم گشتهو از این بزای نداشته  نصیب و حصه

 متعه

یکی دیگر از انحرافات شیعیان، مباح دانستن متعه است. بلکه حتی آنان، 
دانند. یکی از علمای اھل تشیع به  متعه را ھفتاد بار بھتر از نکاح دائم می

نام محمد بن عالی جایز دانسته که دوازده نفر در یک شب از یک زن به 

                                           
)، و ۳۷۱/ ۱۲ی روافض به کتب: الکافی با شرح مازندرانی ( برای تفصیل این عقیده -١

مراجعه  ۵۷ -۵۶) و کتاب الغیبه، اثر نعمانی ص۱۱۳/ ۲۵بحار األنوار مجلسی (
 ).۳۱۰/ ۱، اثر غفاری (»مسألة التقریب بین أھل السنة والشیعة«کنید. به نقل از 
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میانشان در و ھرگاه فرزندی از آنان به دنیا آورد،متعه لذت ببرند،  ی وسیله
شود؛ قرعه به نام ھر کی در آمد، فرزند از آِن اوست. گویم:  کشی می قرعه

ھا را باطل  ھای جاھلیتی است که شریعت آن چنین نکاحی ھمانند نکاح
 س . و از علی١اعالم کرده، ھمان طور که در حدیث صحیح آمده است

. امام ٢»از نکاح متعه نھی کرده است ج  رسول الله«روایت شده که گفت: 
 س . و از سلمه بن أکوع٣اند مسلم و دیگران آن را روایت نمودهبخاری، امام 

                                           
) ۵۱۲۷ی: ( المؤمنین عائشه به شماره از جمله حدیث طویلی که امام بخاری از ام -١

 روایت نموده.
پس متعه تا روز قیامت حرام است، و احادیث «گفته:  /شیخ ما عالمه وادعی  -٢

کنندگان از این  دلیل خوبی است که متعهس  طالب روایت شده از علی بن ابی
روایت نموده که متعه  ج از رسول اللهس  کنند؛ زیرا علی صحابِی جلیل پیروی نمی

 .۵۳۵ص» إجابة السائل». «تا روز قیامت حرام است
) ۲۶۸/ ۲» (السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزھار«در کتاب:  /عالمه شوکانی 

ا بر ھ در تحریم نکاح متعه گفته: سپس باید خاطر نشان ساخت که تمام مسلمان
داند، و  اند، و جز رافضه کسی دیگر آن را جایز نمی اجماع نمودهتحریم این نکاح 
بینند اقوال آنان را رد کنند (زیرا  که علمای کرام نیازی نمیاند  ای روافض نیز طائفه

این گروه با اسالم ھیچ نسبتی نداشته و اقول آنان به کلی باطل است)، و آنھا در 
 .اند رسول الله و اجماع مسلمانھا مخالف کتاب الله، سنت شان  ھای بیشتر گفته

و لفظ آن:  ۱۴۰۷، صحیح مسلم، حدیث شماره: ۵۱۱۵صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٣

در  ج: پیامبر هنی عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية جأن رسول اهللا «
 ». ی خیبر از متعه با زنھا و از خوردن گوشت خران اھلی نھی فرمودند روز غزوه
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ابتدا نکاح متعه را مباح دانسته و سپس آن را حرام  ج روایت شده که پیامبر
 . ١اعالم کردند، به روایت شیخین

. و ٢د آن را روایت کرده استو امام مسلم در صحیح خود از سبره ھمانن
ما را از نکاح متعه نھی  ج رسول الله«روایت است:  ب از ابن عمر

و از ابن عباس نقل شده که از فتوای خویش که نکاح متعه را  .٣»کردند
روایت کرده است:  س . و طبرانی از ابوھریره٤مباح دانسته بود، برگشت

                                           
از ایاس  ۱۴۰۵و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۵۱۱۸صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

سه مرتبه متعه را اجازه  جبن سلمه از پدرش که گفت: در سال اوطاس، پیامبر 
 دادند، سپس از آن نھی فرمودند. 

 :متعةـال هنی عن نكاح ج  أن النبی«) و لفظ آن: ۱۴۰۶مسلم، حدیث شماره: (صحیح  -٢

 ».از نکاح متعه نھی فرمودند ج پیامبر
، و ابوعوانه در مسند، حدیث ۹۲۹۵طبرانی آن را در المعجم األوسط، حدیث شماره:  -٣

 اند که حدیثی صحیح است. روایت نموده ۲۰۶ص ۷و بیھقی در سنن، ج ۴۰۸۳شماره: 
 -۲۰۶، ص۷، و بیھقی در سنن خود (ج۱۱۳۴ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -٤

که ضعیف است، و در سند آن موسی بن عبده الزبدی آمده و اند  ) روایت نموده۲۰۷
) بعد از این که حدیث ۳۱۹ص ۶(ج» إرواء الغلیل«باشد. شیخ آلبانی در  او ضعیف می

در مورد س  کالم اینکه از ابن عباسی  ابن عباس را ذکر کرده گفته است: خالصه
اباحت آن ھنگام  -اباحت متعه مطلقا. دوم -متعه سه قول ذکر شده است: نخست

تحریم مطلًقا، و این گفته از او به صراحت نقل نشده، به خالف دو  -ضرورت. سوم
 /، والله أعلم. شیخ ما عالمه وادعی اند ی قبلی که از او به صراحت ثابت شده گفته
ی مسلمانان قول به تحریم متعه  ) نوشته: عامه۳۵۴(ص» السائلإجابة «تاب در ک
، البته برخی از صحابه از جمله عبدالله بن عباس آن را ھنگام ضرورت جائز اند کرده

طالب  اند، و ابن عباس گمان کرده که ھنگام ضرورت روا است، و علی بن ابی دانسته
برایش گفته: تو مردی سرگردان ھستی. و  اش را مورد تردید قرار داده و این گفته

  حق دارد که ابن عباس را مورد سرزنش قرار دھد.س  علی
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اسناد این روایت،  .»سازد و عده و میراث را منھدم می متعه، نکاح و طالق«
متعه در اوایل «ھم روایت شده که گفت:  س . از ابن عباس١حسن است

خداوند بر « .]۲۳[النساء:  ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت ﴿:ی اسالم، رایج بود تا اینکه آیه

 کند آنجا که نازل شد. و قرآن آن را تصدیق می .»...شما حرام نموده است

ٰٓ  إِ�َّ ﴿فرماید: می ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
(و عورت « .]۶المؤمنون: [ ﴾�

و غیر از این دو، حرام  »...یزان خودکنند) مگر از ھمسران یا کن خود را حفظ می
 .٢»اند طبرانی و بیھقی آن را روایت کردهاست. 

حکم نسخ شد و برای خالصه، نکاح متعه نخست حالل بود سپس این 
ھمیشه حرام گردید. پس ھر کسی این کار را بکند، دِر زنا را بر روی خود 

 .٣گشوده است
                                           

) و ابن حبان چنانچه در اإلحسان آمده، ۲۰۷ص ۷(ج» السنن«بیھقی آن را در  -١
) روایت ۶۶۲۵/ ۱۱، و ابویعلی (۲۵۹ص ۳، و دارقطنی (ج۴۱۴۹حدیث شماره: 

مؤّمل بن اسماعیل از عکرمه بن عمار آمده، که ضعیف است، در سند آن اند  نمود
ی مؤمل گفته: این حدیث منکر است. ابن حجر در فتح  ذھبی در المیزان در ترجمه

نگاشته: بر عالوه اینکه  ۵۱۱۵الباری ذیل حدیث علی در تحریم متعه، حدیث شماره: 
ن در حدیث ابوھریره اعتراضی نیز وجود دارد؛ زیرا این حدیث از روایت مؤمل ب

 ی (اعتراضی) است. اسماعیل از عکرمه بن عمار است و در ھر یک از آنھا گفته
، و ۱۰۷۸۲، و طبرانی، حدیث شماره: ۱۱۲۴ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -٢

که روایتی ضعیف است، در سند آن موسی بن اند  آورده ۲۰۶و  ۲۰۵ص ۷بیھقی، ج
نیز  /باشد؛ چنانکه در تقریب آمده. و عالمه آلبانی  عبیده زبدی آمده که ضعیف می

 آمده است. ۱۹۰۳آن را ضعیف شمرده چنانکه در إرواء الغلیل، حدیث شماره: 
ی متعه دو مرتبه بوده؛ متعه قبل  امام نووی گفته: درست این است که تحریم و اباحه -٣

ی خیبر جایز بوده، سپس در روز خیبر حرام شده، و بعدا در زمان فتح مکه  از غزوه
. اند مباح شده و در اوطاس نیز ھمین حکم بوده چون این دو واقعه با ھم متصل بوده

میش تا روز قیامت حرام گشته. قاضی گفته: علمای و بعد از آن روز دیگر برای ھ
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 نکاح بدون حضور ولی و شاهد

ھای اھل تشیع، مباح دانستن نکاح بدون حضور ولی  یکی دیگر از بدعت
در نکاح دختر «گوید:  باشد. و این، عین زنا است. حلی می و شاھد می

ھا حضور شاھد شرط  حضور ولی شرط نیست و در ھیچ یک از نکاحرشیده، 
نیست و اگر ھر دو در پنھان نمودن نکاح ھمدست شوند، نکاح باطل 

 .١»نیست
روایت شده، از جمله  ج این در حالی است که احادیث زیادی از پیامبر

ال ن�اح إال بو� «این که از عمران بن حصین روایت شده که فرمودند: 

                                                                                           
کرام بر این امر اتفاق نظر دارند که این متعه نکاحی موقت بوده که احکام میراث در 

رسید بدون طالق خود به خود از ھم  شده، و چون مدت به اتمام می آن جاری نمی
جماع دارند. ، و بعد از آن تمام امت به جز روافض بر تحریم آن ااند شده جدا می

 ) با تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی.۱۰۲۲ص ۲صحیح مسلم (ج
گویم: اختالف روافض در این مسأله مھم نبوده و ارزشی ندارد، و برای تفصیل  می

عجائب و غرائبی که شیعیان در نکاح متعه دارند به کتاب برادر دانشمندمان 
گرفتن از ُدبر زن را نیز  ایدهمراجعه کنید که آنھا ف» الشیعة والمتعة«محمدمال الله 

شمارند، ھم چنین متعه با زن شوھردار، و به عاریت گرفتن فرج؛ این ھمه  جایز می
لله «ی نکاح متعه. ھم چنین دوست و یار آنھا حسین موسوی در کتابش  در زیر پرده
ی این کتابھا  ی گرامی با مطالعه آنان را فضیح نمود. و شما خواننده» ثم للتاریخ

ئل عجیب و غریبی را از پیروان عبدالله بن سبأ یھودی (روافض) مشاھده مسا
 کنند؟!. کنید، خداوند اینان را بکشد چطور به دین تھمت وارد می می

)، طبع ۴۹۴و  ۲۹۳/ ۵برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به کتاب: الکافی، کلینی ( -١
ن الیحضره الفقیه، اثر ابن ) طبع داراألضواء، و مَ ۳۲۹/ ۳داراألضواء، و االستبصار (

 ).۸/ ۲)، و کتاب شرائع اإلسالم فی الفقه اإلسالمی، اثر جعفری حلی (۲۸۷/ ۳بابویه (
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نکاح بدون حضور ولِی زوجه و دو نفر شاھد عادل صحیح  :»عدل وشاهَدي
 .١اند یھقی و دارقطنی آن را روایت کردهامام شافعی، طبرانی، ب .»نیست

این روایت اگر چه منقطع است ولی علما آن را قبول دارند و قائل به آن 
 ھستند.

 ال ن�اح إال«فرمود:  ج از ابوموسی روایت است که گوید: رسول الله
امام احمد و ترمذی و  .»ون حضور ولی ھیچ نکاحی صحیح نیستبد«  »بو�

حاکم گوید: چنین روایتی از  .٢اند ابن ماجه و حاکم آن را روایت کرده
، عایشه و زینب بنت جحش به ثبوت رسیده است.او در ج ھمسران پیامبر

بو� ال ن�اح إال «ادامه گوید: در این باب از علی روایت شده که گوید: 
: ھیچ نکاحی بدون حضور ولی و دو نفر شاھد عادل صحیح ٣»وشاهدی عدل

                                           
، ۱۰۴۷۳)، و عبدالرزاق در مصنف، حدیث شماره: ۱۲۵ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -١

)، و طبرانی در المعجم الکبیر، حدیث شماره: ۲۲۵ص ۳و دارقطنی در سنن، (ج
اند که ضعیف است و در سند آن عبدالله بن محرر جزری قاضی  کردهروایت  ۲۹۹

 باشد. متروک می -چنانکه در تقریب آمده–است که 
)، ۲۰۸۵ی: ( ، ابوداود در سنن خود به شماره۱۹۷۴۷ی: ( امام احمد آن را به شماره -٢

) و ۶۰۵ص ۱)، و ابن ماجه در سنن (ج۱۱۰۲و ترمذی در سنن، حدیث شماره: (
و آن صحیح است، شیخ ما اند  روایت نموده ۲۷۷۶مستدرک، حدیث شماره: حاکم در 

) ۶ص ۲(ج» الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین«آن را در  /عالمه وادعی 
 ذکر نموده است.

) از طریق مجالد از شعبی از علی روایت کرده. ابن ۱۱۱/ ۷بیھقی آن را در سنن ( -٣
آورده  ۱۰۴۷۶زاق در مصنف، حدیث شماره: معین مجالد را ضعیف دانسته. و عبدالر

که در سندش قیس بن ربیع است که به سبب فرزندش ضعیف دانسته شده؛ زیرا 
آنچه از حدیث او نبوده را بر او داخل کرده. بیھقی گفته: و ما این روایت را از 

 رافع از علی روایت کرده ایم. عبیدالله بن ابی
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و دیگران روایت شده، و او اسامِی سی صحابی  ١ھمچنین ابن عباس .»نیست
  اند. را آورده که آن را روایت کرده

فرمود:  ج روایت است که گوید: رسول الله ل شهیالمؤمنین عا از ام

ھر زنی که بدون «: »إذن ويلها فناكحها باطل أيما امرأة أن�حت نفسها بغ�«

امام  .»اش خود را به نکاح کسی در آورد، نکاحش باطل است ولی ی اجازه
شافعی، امام احمد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، ابوعوانه، ابن حبان و حاکم 

 .٢اند آن را روایت کرده

                                           
ال نكاح إال بولی «) به لفظ: ۱۱۲ص ۷سنن (جروایت صحیح است، بیھقی آن را در  -١

ای مرشد و دو شاھد عدل نکاح درست  : جز به حضور ولیمرشد وشاهدی عدل
روایت کرده، و در سند آن مسلم بن خالد زنجی آمده که امام بخاری » شود نمی

ی:  شیبه به شماره اش گفته: منکر الحدیث است. و روایت فوق را ابن ابی درباره

: جز به حضور ولی و سلطان ال نكاح إال بولی أو سلطان مرشد«لفظ: به  ۱۵۹۱۷
 ۳، و دارقطنی به طور مرفوع آن را در سنن خود (ج»شود مرشد نکاح درست نمی

) آورده، و در تعقیب آن گفته: عدی بن فضل آن را مرفوع کرده و جز او ۲۲۱ص
تقریب التھذیب گویم: عدی بن فضل چنانچه در  کسی آن را مرفوع نکرده است. می

باشد، و شیخ آلبانی آن را  آمده متروک است اما این اثر به طور موقوف صحیح می
آمده، و حاکم  ۱۸۸۴موقوفا صحیح دانسته چنانچه در إرواء الغلیل، حدیث شماره: 

 بدان اشاره کرده است. ۲۷۷۶در مستدرک ذیل حدیث شماره: 
، و مسند ۱۱۰۳ی، حدیث شماره: ، و سنن ترمذ۲۰۸۳سنن ابوداود، حدیث شماره:  -٢

)، و سنن ابن ۶۰۵ص ۱، و سنن ابن ماجه (ج۲۴۸۷۶امام احمد، حدیث شماره: 
، ۴۰۳۷، و ابوعوانه، حدیث شماره: ۴۰۷۴حدیث شماره: » اإلحسان«حبان به ھمراه 

 ۱۱۳۹، و مسند امام شافعی، حدیث شماره: ۲۷۶۶و مستدرک حاکم، حدیث شماره: 
آن را در  /وایتی صحیح است که شیخ ما عالمه وادعی به ترتیب سنجر، و آن ر

) آورده. شیخ یحیی ۴۹۹ص ۱(ج» مسند مما ليس فی الصحيحنيـالصحيح ال«کتاب: 
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تنكح ال «فرمودند:  ج از ابوهر�ره روايت است كه گفت: رسول اهللا
تواند زِن  زن نمی«: »وال نفسها إنما الزانية اليت تنكح نفسهامرأةـمرأُة الـال

که خودش  دیگری یا خودش را به نکاح کسی در آورد. ھمانا زن زناکار کسی است

اليت تنكح نفسها � « و در لفظ دیگری آمده است: .»را به نکاح کسی در آورد
به روایت ابن  »ی در آورد، زناکار استزنی که خودش را به نکاح کس« :»الزانية

 .١ماجه و دارقطنی
چند کاروان در راھی با ھم «از عکرمه بن خالد روایت شده که گوید: 

ای از میان زنان بود که امرش را دراختیار مردی غیر از  یکجا شدند. زن بیوه
اش قرار داد. آن مرد، زن را به نکاح کسی در آورد. این جریان به عمر  ولی

فاروق رسید. پس او ناکح (مرد نکاح کننده) و منکح (مرد نکاح دھنده) را 
 .٢به روایت امام شافعی و دارقطنی .»شالق زد

                                                                                           
صحیح است. این اندازه در » النكاح إال بولی«حجوری گفته: حدیث با این لفظ: 

آمده، اما  /اثر شیخ وادعی » مسند مما ليس فی الصحيحنيـالصحيح ال«کتاب: 

ھای آن ضعیف است، و اینکه فیروزآبادی این حدیث را  راه» وشاهدی عدل«زیادت: 

شود.  آورده بر ھمین قسمت از روایت حمل می» ما مل يثبت فيه حديث«اش  در رساله
 والله أعلم.

 ۳)، و دارقطنی (ج۱۱۰ص ۷، و سنن بیھقی (ج۱۸۸۲سنن ابن ماجه، حدیث شماره:  -١
موقوف س  یتی صحیح است، مگر لفظ اخیر که بر ابوھریره)، و آن روا۲۲۷ص
سازد. بیھقی گفته: و  باشد چنانکه روایت عبدالسالم بن حرب آن را واضح می می

 عبدالسالم مسند را از موقوف جدا ساخته، پس مشابه است که حفظ نموده باشد. 
ابن  )، و۱۰۴۸۶)، و عبدالرزاق در مصنف (۱۱۱ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -٢

) ۲۲ص ۵عی در األم (ج) و امام شاف۲۲۵ص ۳)، و دارقطنی (ج۱۵۹۳۶شیبه ( ابی
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 ج در میان اصحاب پیامبر«گوید:  دارقطنی از شعبی روایت کرده که می
طالب نبود. او در این زمینه  گیرتر از علی بن ابی کسی در امر نکاح سخت

 .١به روایت امام شافعی و دارقطنی .»بودزبانزد عام و خاص 

ال ن�اح إال بو� وشاهدي «به طور مرفوع روایت کرده است:  ٢ابن خیثمه
 .»ھیچ نکاحی بدون حضور ولی و دو نفر شاھد عادل صحیح نیست« ٣»عدل

ال ن�اح إال «از ابوھریره به طور مرفوع و موقوف روایت شده است: 
شود و صحیح  نکاح تنھا زمانی منعقد می« .٤»بأر�عة خاطب وو� وشاهدين

است که این چھار نفر حضور داشته باشند: مرد خواستگار، ولی زن، دو نفر شاھد 

 .»(عادل)

                                                                                           
امام احمد  ،نشنیدهس  اند. و آن منقطع است، عکرمه بن خالد از عمر روایت نموده

 آن را گفته چنانکه در تھذیب التھذیب آمده.
)، و ۱۵۹۱۶شیبه در مصنف ( )، و ابن ابی۱۱۱ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -١

و در سند آن مجالدبن سعید آمده. اند  ) روایت کرده۲۲۹ص ۳ارقطنی در سنن (جد
حافظ ابن حجر در تقریب التھذیب گفته: او قوی نیست و در آخر عمرش تغییراتی 

 نیز در او به وجود آمده.
 در اصل چنین آمده، اما ابن خثیم درست است. -٢
او از عبدالله بن عثمان بن ُخثیم قاری روایت نموده، و چنانکه در تقریب التھذیب آمده او  -٣

/ ۷صدوق است و از سعیدبن جبیر، از ابن عباس موقوفا روایت نموده. بیھقی در سنن (
) گفته: عدی بن فضل آن را چنین روایت کرده و او ضعیف است، و صحیح آنست ۱۲۴

گویم: روایت مذکور ھمانطوری است که گفته شد، و  می که این روایت موقوف باشد.
 اند. ) روایت کرده۲۲/ ۵) و امام شافعی در األم (۳۲۱/ ۳دارقطنی آن را در سنن (

) از ابوھریره مرفوعا روایت کرده، و در سند آن ۱۴۳ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -٤
ت چنانکه در مغیره بن موسی بصری است، امام بخاری گفته: او منکرالحدیث اس

 المیزان آمده.
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حداقل کسانی که باید در «روایت است که گوید:  س و از ابن عباس
 -١ھنگام نکاح حضور داشته باشند تا نکاح منعقد گردد، چھار کس ھستند: 

 -٤و٣آورد،  مردی که زن را به ازدواج در می -٢کند،  می مردی که ازدواج
شیبه، و بیھقی آن را صحیح دانسته  به روایت ابن ابی» دو نفر شاھد (عادل)

ی صدیقه ھمانند آن روایت  المؤمنین عائشه ، و از ام١و دارقطنی روایت کرده
 .٢شده

يا ابلغا«فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبر س ترمذی از ابن عباس
که زنان فاحشه و بد کاره آنھای ھستند « .٣»الاليت ينكحن أنفسهن بغ� بيّنة

 .»آورند بدون حضور شاھد خود را به عقد نکاح مردی در می

                                           
) به طور موقوف بر ابن عباس روایت کرده، ۱۴۳ -۱۴۲ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -١

و به دو طریق از ابن عباس روایت شده؛ طریق نخست: در آن جھالت است، در طریق 
شیبه آن را  قتاده با ابن عباس مالقات نداشته. و ابن ابی دوم انقطاع وجود دارد؛ زیرا

ج، والذی أربعةالنكاح  أدنی ما يكون يف«به لفظ:  ۱۵۹۳۲ی:  شمارهبه  : الذی يزوّ

ج وشاهدين اند: آنکه  نکاح باید حضور داشته باشند چھارترین افرادی که در  : کميتزوّ
و در این روایت فردی مجھول ». گیرد و دو شاھد دھد، آنکه به نکاح می به نکاح می

 آمده.
) آورده که حدیثی است ضعیف، ۲۲۵ص ۳دارقطنی در (ج ی صدیقه را حدیث عائشه -٢

و در سند آن ابوالخصیب نافع بن میسره آمده که مجھول است، چنانکه دارقطنی 
 گفته.

 ۱۱۰۴این روایت به طور موقوف صحیح است، ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -٣
محفوظ است، آورده و بعد از اینکه سندش را ذکر کرده نگاشته: این حدیثی غیر 

رسانده باشد مگر آنچه از عبداألعلی از  ج شناسیم که آن را به پیامبر کسی را نمی
سعید از قتاده به طور مرفوع روایت شده، و ھم چنین این حدیث از عبداالعلی از 
سعید به طور موقوف نیز روایت گردیده. و صحیح ھمان روایتی است که از ابن 
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امام مالک از ابوزبیر روایت کرده که عمر فاروق از نکاحی مطلع شد که 
 تنھا یک مرد و یک زن به عنوان شاھد در ھنگام نکاح حضور داشتند. عمر

دانم و اگر آن  این نکاح مخفیانه است و من آن را جایز و صحیح نمی«گفت: 
 .١»کردم بودم، آن مرد (زوج) را سنگسار می موقع می

 »أعلنوا انلاكح«فرمودند:  ج از عبدالله بن زبیر روایت شده که پیامبر
به روایت امام احمد و حاکم، و  .»نکاح را علنی سازید و به ھمگان اعالن کنید«

 .٢آن را صحیح گفته

                                                                                           
: اصحاب قتاده آن را از قتاده، از جابر بن  ده، گفتهعباس به طور موقوف به ما رسی

، و دیگران نیز ھمانند آن را از اند زید، از ابن عباس به طور موقوف روایت کرده
 .اند عروبه به طور موقوف آورده سعیدبن ابی

/ ۷، و بیھقی نیز در سنن () به طور موقوف۱۵۹۶۱ی ( شیبه آن را به شماره و ابن ابی
، و بیھقی بعد از آوردن آن روایت گفته: درست ھمان اند مرفوع آورده) موقوف و ۱۲۵

) به طور ۴۵۲۰باشد. و طبرانی آن را در اوسط ( است که این روایت موقوف می
مرفوع آورده، و در سند آن ربیع بن بدر آمده که متروک است، و او از نّھاس بن قھم 

 تقریب التھذیب گفته. باشد چنانچه صاحب روایت کرده که نھاس نیز ضعیف می
) به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، و بیھقی ۵۳۵/ ۲به روایت امام مالک در المؤطأ ( -١

–) که منقطع است؛ زیرا ۳۵ص ۵)، و امام شافعی در األم (ج۱۲۶/ ۷در سنن (
 ابوالزبیر از عمرفاروق نشنیده است. نگا: تھذیب التھذیب. -چنانکه امام احمد گفته

، و ۲۸۰۷ی:  و حاکم به شماره ۱۶۰۷۵امام احمد آن را در مسند، حدیث شماره:  -٢
) و در المعجم األوسط، ۱۵ص ۲۱)، و طبرانی در المعجم الکبیر (ج۲۸۸/ ۷بیھقی (

، و بزار به ۴۰۶۶، و ابن حبان با شرح اإلحسان، حدیث شماره: ۵۱۴۵حدیث شماره: 
عبدالله بن اسود قرشی آمده که  و در سند آناند  روایت کرده ۱۴۳۳ی:  شماره

دانم غیر از عبدالله بن وھب  مجھول است، ابوحاتم گفته: او شیخی است که نمی
 ).۲ص ۵کسی دیگر از او روایت کرده باشد. نگا: الجرح والتعدیل (ج
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وقتی که احادیث مذکور را پی در پی «اند:  بعضی از علمای بزرگوار گفته
ن در جایز دانستن نکاح بدون حضور برای تو نقل کردیم، بطالن مذھب آنا

 .»برای تو روشن گردید، والله أعلم ولی و شھود،

 مباح دانستن نزدیکی همه با کنیز

کی دیگر از کارھای ناشایست و دور از انسانیت رافضیان، مباح دانستن ی
 نزدیکی دیگران (کسانی غیر از مالک) با کنیز است.

نزدیکی دیگران با کنیز مباح است به شرطی که فرد مباح «حلی گفته: 
کننده (صاحب کنیز) در آن موقع مالک کنیز و جایز التصرف باشد و کنیز از 

. برای رد ١وده و نزدیکی با او برایش مباح شده باشدمحارم آن شخص نب
ی زیر کافی است: یکی، آنکه خداوند متعال  کردن این رأی باطل، دو آیه

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می ٰٓ  إِ�َّ  ٥َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
 َملََكۡت  َما أ

يَۡ�ُٰنُهمۡ 
َ
ھایشان ھستند. جز بر  که حافظ شرمگاه آنانو « .]٦-٥[المؤمنون:  ﴾�

و به طور قطع  .»شوند ھمسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی
معلوم است که نزدیکی دیگران با کنیز کسی دیگر، نه از طریق نکاح است و 

 َوَ� ﴿فرماید: نه از طریق ملک یمین. دیگری، اینکه خداوند متعال می
ْ تُ�ۡ  و کنیزان خود را وادار به زنا « .]٣٣[النور:  ﴾َغآءِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  تُِ�مۡ َ�َتَ�ٰ  رُِهوا

 .»نکنید
 
 

                                           
 ).۴۶۴ -۴۶۳/ ۷( ةوسائل الشیع -١



 ١١٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 زن در یک نکاح ی جمع میان زن و عمه

یکی دیگر از اعمال ناشایست رافضیان، جایز دانستن جمع میان زن و 
 .١باشد اش در یک نکاح می عمه و خاله

ال «فرمود:  ج اللهروایت است که گفت: رسول  س در حالی که از علی
مرأة ىلع عمتها وال العمة ىلع خاتلها واخلالة ىلع بنت أختها وال تنكح ـتنكح ال

اش با ھم  نکاح با زن و عمه«. ٢»الصغرى ىلع الكربی وال الكربی ىلع الكربی
اش با ھم جایز نیست. ھمچنین ازدواج با زن و  جایز نیست. و نکاح با زن و برادرزاده

اش جایز نیست، و نه صغری  ایز نیست. و ازدواج با زن و خواھرزادهاش با ھم ج خاله

 .٣به روایت بزار .»شود تر) و نه کبری بر کبری نکاح می تر) بر کبری (بزرگ (کوچک
حدیثی ھمانند حدیث علی روایت شده که  س ھمچنین از ابن عباس

علی، امام ھمانند حدیث  »مرأة ىلع عمتها...ـال تنكح ال«فرمودند:  ج پیامبر
، و در حدیث ابن اند احمد و ابوداود و ترمذی و ابن حبان آن را روایت کرده

ھمانا « .٤»إن�م إذا فعلتم قطعتم أرحام�م«عباس این عبارت افزوده شده: 

                                           
 ).۲۵۰/ ۳)، و االستبصار، طوسی (۴۲۵/ ۵الکافی، کلینی ( -١

باشد چنانچه در سنن ابوداود، حدیث  می» وال الكربی علی الصغری«دیث: لفظ ح -٢
 آمده است. ۲۰۶۵شماره: 

و امام احمد در مسند،  ۸۸۸را بزار در مسند خود، حدیث شماره: س  حدیث علی -٣
، اند ) تخریج نموده۳۶۰ص ۱و ابویعلی موصلی در مسند خود (ج ۵۷۷حدیث شماره: 

، و در سند آن »مرأة علی عمتها، وال علی خالتهاـح الال تنك«و لفظ آن اینست که: 
 باشد. ابن لھیعه آمده که مختلط است، اما این حدیث از طرق دیگر صحیح می

، و ابوداود در سنن، ۳۵۳۰و  ۱۸۷۸این حدیث را امام احمد در مسند، حدیث شماره:  -٤
عبدالرحمن جزری آمده ، و در سند آن خصیف بن اند روایت کرده ۲۰۶۷حدیث شماره: 
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و ابن ماجه  .»نمائید ی خویشاوندی را قطع می اگر شما چنین کاری بکنید، رابطه
 .١از ابوسعید خدری ھمانند آن را روایت کرده است

. ابوداود و ٢نیز ھمانند آن را روایت کرده است س و ابن حبان از ابن عمر 
. و امام احمد و امام ٣اند ترمذی و نسائی ھم از ابوھریره مانند آن را روایت نموده

                                                                                           
اش به ھم خورده چنانچه در تقریب  که صدوق و بد حافظه است و در آخر عمر حافظه
ی:  ، و ابن حبان به شماره۱۱۲۷ی:  التھذیب آمده، و ترمذی نیز آن را در سنن به شماره

آورده و در سند آن ابوحریز عبدالله بن حسین قاضی سجستان » اإلحسان«با  ۴۱۱۶
اند. و این  از حافظان حدیث او را تضعیف کرده و برخی او را عادل دانسته است که برخی

 حدیث حسن است و قسمت اضافی آن را ابن حبان ضعیف گفته، والله أعلم. 
، و امام احمد در مسند، حدیث شماره: ۱۹۳۰ابن ماجه آن را در سنن، حدیث شماره:  -١

ی  ، و در این روایت عنعنهاند ت کردهروای ۱۶۷۵۴ی:  شیبه، به شماره ، و ابن ابی۱۱۵۸۰
) گفته: سند این حدیث ضعیف ۱۰۰/ ۲محمد بن اسحاق است که بوصیری در الزوائد (

باشد؛ به دلیل تدلیس ابن اسحاق که در این سند عنعنه (یعنی راوی اینطور گفته:  می
نصر  گویم: تصریح به حّدثنا در روایت محمدبن فالن عن فالن عن فالن) کرده است. می

آمده، و طبرانی آن را در المعجم األوسط،  ۲۷۷مروزی در کتاب السنة، حدیث شماره: 
 باشد. ی عوفی است که ضعیف می آورده، و در سند آن عطیه ۴۴۹۲حدیث شماره: 

در حدیث طویلی آورد، و » اإلحسان«با  ۵۹۹۶ی:  ابن حبان این روایت را به شماره -٢
غیر از ابن حبان کسی او را توثیق نکرده چنانچه  در سند آن سنان بن حارث است که
) روایت کرده و ۱۶۷۶۴ی: ( شیبه آن را به شماره در الجرح والتعدیل آمده، و ابن ابی

کند، و در روایت جعفر از زھری  در آن جعفر بن ُبرقان آمده که از زھری روایت می
آن را در المعجم  باشد چنانچه در تھذیب التھذیب وارد شده. و طبرانی اضطراب می

روایت کرده و عالمه آلبانی نیز آن را در  ۹۸۲األوسط به سند حسن، حدیث شماره: 
 ) حسن دانسته، پس حدیث صحیح است.۲۹۱/ ۶إرواء الغلیل (

، و سنن ۱۱۲۸و سنن ترمذی، حدیث شماره:  ۲۰۶۵سنن ابوداود، حدیث شماره:  -٣
صحیح بخاری، حدیث شماره: ، و اصل این حدیث در ۳۲۹۶نسائی، حدیث شماره: 

 به ھمین معنی آمده است. ۱۴۰۸و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۵۱۰۹
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و . ١اند یت کردهبخاری و ترمذی و نسائی نیز از جابر چنین حدیثی را روا
 مرفوع است. شان  ھمه
، بدین صورت معلوم ٢ابن عبدالبر اجماع را بر تحریم آن نقل کرده است 
گردد که رافضیان از ھمه مردم بیشتر اوامر و دستورات خداوند را ترک  می

ناپاکی که  ی دھند. و ھمانا بسیاری از آنان از نطفه نموده و نواھی او را انجام می
اند؛ از این رو جز اعتقاد و عمل ناپاک  در رحم قرار داده شده، به وجود آمده

 گردد. اند: ھر چز به اصل خود می شود. از قدیم گفته چیزی از آنان دیده نمی

خدا آنان را رسوا و  –مباح دانستن نزدیکی با زن از ُدبر
 !-هالک گرداند

نیت رافضیان، مباح دانستن یکی دیگر از اعمال شنیع ودور از انسا
 .٣باشد نزدیکی با زن و کنیز از ُدبر، می

 :ی و اصحابش به ثبوت رسیده که مراد از آیه ج در حالی که از پیامبر

ْ  لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
زنانتان « .٤]٢٢٣[البقرة:  ﴾ِشۡئُتمۡ  �

                                           
، و سنن ۱۴۶۸۷و مسند امام احمد، حدیث شماره:  ۵۱۰۸صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

 .۳۲۹۷از ابن عباس، و سنن نسائی، حدیث شماره:  ۱۱۲۷ترمذی، حدیث شماره: 
 .العلمیة) طبع دار الکتب ۴۵۱/ ۵. و االستذکار () طبع الفاروق۷۷/ ۱۱التمھید ( -٢
 ).۷/ ۲، شرائع اإلسالم فی الفقه اإلسالمی، اثر جعفری (۱۹۶نگا: المختصر النافع، ص -٣
به حدیثی که اشاره دارد که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث  /شیخ  -٤

روایت س  از جابر ۱۴۳۵و امام مسلم در صحیحش، حدیث شماره:  ۴۵۲۸شماره: 
گفتند: چون مردی با زنش از طرف دبر در فرج  که گفت: یھودیان میاند  نموده

ی کریمه نازل شد:  آید، پس این آیه مجامعت کرد، فرزندش احول (چشم کج) می
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خواھید به سراغ کشتزارتان بروید (و زناشوئی کشتزار شما ھستند؛ ھر طور که می

نزدیکی با زن از جلو  .»نمائید به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید)
بلکه صراحتًا ھمین مراد را  ١بر آن داللت دارد» حرث«باشد. و لفظ  می
روایت شده که ایشان بر فاعل چنین کاری لعنت  ج رساند. و از پیامبر می

. شایسته است که چنین ٢اند کفر را بر آن اطالق نموده اند و لفظ فرستاده
و امکان دارد که حالل دانستن آن کفر باشد،  ٣عملی به طور قطع حرام باشد

 و خداوند ما را نگاه دارد.
                                                                                           

ْ  لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
زنانتان کشتزار « .]۲۲۳[البقرة:  ﴾ِشۡئُتمۡ  �

خواھید به سراغ کشتزارتان بروید (و زناشوئی نمائید به ھر طور که می شما ھستند؛

 و این الفاظ امام مسلم است. ،»شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید)
شود، چنانچه  ھمان جایی است که فرزند از آن متولد می» حرث«ابن عباس گفته:  -١

 ی کریمه آمده. در تفسیر ابن کثیر ذیل این آیه
 ۲۱۶۲به حدیثی اشاره دارد که ابوداود آن را در سنن خود، حدیث شماره:  /شیخ  -٢

ن أتی امرأته فی دبرها«فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبرس  از ابوھریره : ملعون مَ
/ ۱، و ابن ماجه آن را در سنن (»آنکه با زنش از راه دبر مجامعت کند ملعون است

و عالمه آلبانی آن را در صحیح الجامع  ) آورده۱۰۱۵۸) و امام احمد در مسند (۶۱۹
) صحیح دانسته. ھم چنین اشاره دارد به حدیثی که ابوداود آن را در سنن ۵۸۸۹(

، و ابن ماجه در ۱۳۵، و ترمذی در سنن، حدیث شماره: ۳۹۰۴خود، حدیث شماره: 
فرمودند:  ج که آنحضرتاند  روایت نمودهس  از ابوھریره ۶۳۹سنن، حدیث شماره: 

قه بام يقول، فقد كفر بام أنزل علی حممدمَن « : أتی حائضا أو امرأة فی دبرها أو كاهنا فصدّ
اش  ھر که با حائضی یا با زنی از دبر مجامعت کند، یا نزد کاھنی برود و او را در گفته

این روایت را شیخ آلبانی إرواء ». تصدیق کند، به آنچه محمد آورده کفر ورزیده است
 صحیح دانسته است. ۲۰۰۶ه: الغلیل، حدیث شمار

ی دالیل بر تحریم آن و اینکه مراد  بلی، این عمل به طور قطع حرام است، و از جمله -٣

ْ ﴿ی خداوند:  از فرموده تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
مجامعت از ُقُبل  .]۲۲۳[البقرة:  ﴾ِشۡئُتمۡ  �
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از ابن  ۲۴۱۴در مسند، حدیث شماره:  /باشد که امام احمد  است، این حدیث می

 ﴾لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ ی کریمه: روایت نموده که گفت: این آیهس  عباس
آمده و از ایشان  ج ای از انصاریان نازل شد که خدمت رسول الله ی عده درباره

ھر طور که «فرمودند:  ج ی ھمبستری با زنان) سوال کردند، آن حضرت (درباره
» توانید با آنان ھمبستر شوید، در صورتی که محل جماع فرج باشد خواسته باشید می

 و آن حدیثی حسن است.
روایت کرده و گفته: یونس بن  ۲۱۳۳حاتم در تفسیر خود، حدیث شماره:  ابن ابی

انس عبداألعلی برای ما حدیث گفت، گفت: ابن وھب به ما خبر داد، گفت: مالک بن 
و ابن جریج و سفیان بن سعید ثوری به من خبر دادند که محمدبن منکدر به آنان 
حدیث گفت که جابر بن عبدالله به او خبر داد که یھود به مسلمانان گفتند: ھر که با 
زنش در حالی که زن سرنگون است از پشت جماع کند فرزندش احول (کالج) 

ْ  لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ه: ی کریم آید، پس خداوند متعال این آیه می تُوا
ۡ
 َحۡرثَُ�مۡ  فَ�

 ٰ َّ�
َ
در پاسخ آنان  ج را نازل فرمود. ابن جریج در تشریح حدیث گفته: پیامبر ﴾ِشۡئُتمۡ  �

تواند زن خود را سرنگون و بر پشت جماع نماید به شرطی که  فرمودند: شخص می
 فرج محل جماع باشد، و آن صحیح است.

آمد و از  ج ) روایت شده که زنی نزد رسول الله۳۰۵ص ۶احمد (جو در مسند امام 
خواھد او را در حالی که بر شکم خوابیده جماع کند،  ایشان سوال کرد شوھرش می

 لَُّ�مۡ  َحۡرثٞ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ی کریمه را برای او تالوت کردند:  در پاسخ این آیه جپیامبر 
 ْ تُوا

ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
اع باید در یک سوراخ (فرج) باشد، و این روایت با جم ﴾ِشۡئُتمۡ  �

 شواھد خود حسن است.
باشد، اما روافض  و در اینجا دالیل دیگری نیز در تحریم وطی زن در دبر موجود می

، و اگر خواسته باشند بر اھل سنت تردید نمایند، روایات ضعیف و یا اند گروھی نادان
گردند؛ چنانکه خداوند متعال از کجروان  میموضوع را پیدا کرده و یا دنبال متشابه 

ا﴿خبر داده، و فرموده است: مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ [آل  ﴾ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

وجود دارد، برای  )و میل به باطل(ھایشان کجی  کسانی که در دل« .]۷عمران: 
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گویم:  می »آیندپی آیاِت متشابه بر میانگیزی و تأویل (نادرست) آیات، در فتنه

اند، و در  دبر به قول ابن عمر استدالل جستهھمانند روافض، و در وطی زن از راه 
را ذکر کرده س  حالی که حافظ ابن کثیر در تفسیر خود بعد از این که قول ابن عمر

فرج  ی فوق نوشته: این احتمال وجود دارد که فرد با زنش از طرف عقب در ذیل آیه
 جماع کند.

ی زن از دبر انکار  کننده در حالی که به صراحت از ابن عمر ثابت است که بر وطی
از سعیدبن یسار نقل کرده که  ۱۱۳۰کرده، دارمی در مسند خود، حدیث شماره: 

شود از راه دبر  گوئی آیا می گفت: برای ابن عمر گفتم: در مورد کنیزکان جوان چه می
در پاسخ فرمود: آیا فردی از مسلمانان این کار را س  ابن عمربا آنھا نزدیکی کرد؟ 

بعد از این که این حدیث را  ۴۴در اسباب النزول ص /دھد؟. شیخ مقبل  انجام می
با سندش ذکر کرده، گفته: و این اسنادی صحیح است، و نص صریحی از ابن عمر 

دارای احتمال است باشد، پس ھر روایتی که از او نقل شده و  مبنی بر تحریم آن می
به این روایت محکم به محمل صحیح برگردانده شده و احتمال خطای آن به کلی از 

 رود. بین می
تکفیر کند  گویم: و برخی از بزرگان کسی را که با زنش از راه دبر نزدیکی می می

از ابن طاوس از پدرش  ۲۰۹۵۳اند، عبدالرزاق در المصنف، حدیث شماره:  کرده
ی فردی که با زنش از راه دبر مجامعت  ه مردی از ابن عباس در بارهروایت کرده ک

پرسد، و آن روایتی  کند پرسید، ابن عباس گفت: این فرد از من در مورد کفر می می
 است صحیح.

آمده که از س  از ابودرداء ۲۰۹۵۷و ھم چنین در مصنف عبدالرزاق، روایت شماره: 
 کند؟ و آیا جز کافر کسی این کار را می او در این مورد سوال شد، در پاسخ گفت:
روایت کرده که س  ی مذکوره از ابوھریره و حافظ ابن کثیر در تفسیرش ذیل آیه

ی:  گفت: وطی کردن مردان با زنان از راه دبر کفر است، و در مصنف به شماره
به این لفظ آمده که ھر که این عمل را انجام دھد کافر شده. و در سند آن  ۱۰۹۵۸

که او ثقه -بن ابی سلیم آمده که ضعیف است، اما از علی بن َبذیَمه روایت شده لیث
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 مسح پاها

ھای اھل تشیع، واجب کردن مسح پاھا و منع نمودن  یکی دیگر از بدعت
 .١باشد ھا می ھا و مسح بر موزه شستن آن

 ج آن را روایت کرده از پیامبر س ٢حالی که در حدیث صحیحی که علی در

ٓ ﴿آیه: ی درباره نَزۡ�َا
َ
َ  ّ�ِۡكرَ ٱ إَِ�َۡك  َوأ  .]٤٤[النحل:  ﴾إَِ�ِۡهمۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

                                                                                           
از مجاھد از ابوھریره چنانکه حافظ ابن کثیر به طور مرفوع و موقوف  -باشد می

 تر است. آورده، و گفته: روایت موقوف صحیح
 ھایی است که در و آنچه که وادارم کرد این موضوع را مفصال تشریح بدھم نوشته

ام که در آن به زعم خود بر شیخ  ای گنھکار صباح البیاتی دیده ی رافضی رساله
تردید کرده بود و از نزدیکی با زن در دبرش به شدت دفاع  /محمدبن عبدالوھاب 

کرد، و حمد و سپاس برای خدایی است که اھل سنت را از امراض روافض مصئون  می
 و محفوظ داشت.

، الکرامة)، و منھاج ۳۳/ ۳)، و الکافی (۱۱۷ -۱۱۴/ ۱، قمی (نگا: َمن الیحضره الفقیه -١
اثر گرانبھای شیخ  السنة النبویة) ضمن منھاج ۱۷۱و  ۱۷۰/ ۴ابن مطھر رافضی (
 ).۱۲۱و  ۱۲۰/ ۱، و االستبصار طوسی (/اإلسالم ابن تیمیه 

و ) نوشته است: ۶ی ( ی مائده، آیه ی وضوء در سوره حافظ ابن کثیر در تشریح آیه -٢
ثابت شده است  ج مشروعیت مسح بر خفین به تواتر قولی و فعلی از رسول الله

ایم، و روافض  کتاب األحکام الکبیر مقرر داشته چنانکه مدت مسح و تفصیل آن را در
اند، در حالی که در  ون درنظرداشت دلیل مخالفت نمودهی این تفاصیل بد با ھمه

چنین  باشد، و ھم ثابت میس  طالب ن ابیصحیح مسلم از روایت امیرالمؤمنین علی ب
از رسول الله ثابت است که ایشان از نکاح متعه منع س  در صحیحین از علی

. و روافض با ی کریمه شمارند، و ھم چنین این آیه و روافض آن را جایز میاند  نموده
 اند، و در واقع دلیل صحیح ندارند، و الحمدلله.  ی آن مخالف ھمه
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و قرآن را بر تو نازل کردیم تا شریعتی را که به سویشان نازل شده، برایشان بیان «

ھا دستور  اند و به شستن آن روایت شده که ایشان پاھایشان را شسته »کنی
 اند. داده

معاویه  ،١النورین، ابن عباس، زید بن عاصم عثمان ذیھمچنین از طریق 
المؤمنین عایشه، ابوھریره، عبدالله بن  ، مقداد بن معدیکرب، انس، ام٢بن مره

 . ٤شده است و دیگران، چنین حدیثی روایت ، عمرو بن َعَبسه٣عمر
                                                                                           

) نوشته: و علمای کرام بر وجوب شستن کامل ۱۰۷/ ۳صحیح مسلم (نووی در شرح 
، و روافض از اجماع امت سرپیچی اند روی و ھر دو دست و ھر دو پا اجماع نموده

اند: واجب است ھر دو پا مسح شوند، و این خطای آنان را نشان  نموده و گفته
انند، و ھم د دھد، در حالی که نصوص کتاب و سنت شستن پاھا را واجب می می

اتفاق نظر دارند که آن اند  را نقل کرده ج چنین تمام راویانی که وضوی رسول الله
 .اند پاھای خویش را شسته ج حضرت

درست عبدالله بن زید بن عاصم است، و او ھمان شخصی است که صفت وضوء را  -١
بن زید بن ای است که اذان را روایت کرده، او عبدالله  نقل کرده، و او غیر از راوی

 عبدربه بن ثعلبه انصاری خزرجی است چنانچه در تقریب التھذیب آمده.
 باشد چنانچه بعدا خواھد آمد. درست معاویه بن ابوسفیان است که راوی این حدیث می -٢
 درست عبدالله بن عمرو است نه ابن عمر. -٣
حادیث شماره: باشد، اما حدیث علی را ابوداود، ا احادیث مسح بر خفین متواتر می -٤

، اند روایت کرده ۹۵و  ۹۴و  ۹۳و نسائی، احادیث شماره:  ۱۱۴و ۱۱۳و  ۱۱۲و  ۱۱۱
را امام بخاری در صحیح خود، س  و آن حدیثی صحیح است. و اما حدیث عثمان

روایت  ۲۲۶و امام مسلم در صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۱۵۹حدیث شماره: 
روایت کرده. و  ۱۴۰بخاری، حدیث شماره: . و حدیث ابن عباس را امام اند کرده

و  ۱۸۵حدیث عبدالله بن زید بن عاصم را امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: 
چنانکه در س  . و حدیث امیر معاویهاند روایت کرده ۲۳۵امام مسلم، حدیث شماره: 

را ابوداود در سنن، حدیث  ۱۱۴۴۲) روایت شماره: ۴۴۸ص ۸األشراف (ج تحفة
روایت کرده که در آن ابواألزھر مغیره بن فروه شامی آمده که  ۱۲۵و  ۱۲۴ شماره:
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و�ل «اند:  به ثبوت رسیده که ایشان فرموده ج ھمچنین از پیامبر
 –در ھنگام وضو  –وای بر کسانی که پاشنه پاھایشان را « ١»لألعقاب من انلار

 .!»شویند نمی
مبنی بر شستن پاھا، مفید علم  ج ھای قولی و فعلی پیامبر مجموع سنت

ضروری است و ھر کس آن را انکار نماید، سنت متواتر را انکار نموده است و 
سنت متواتر روشن است؛ حداقل آن، این است که  ی حکم انکار کننده

چنین فردی فاسق بوده و بلکه نمازش باطل است و در روز قیامت با حالت 
 شود. خته میادای نماز بدون طھارت شرعی، برانگی

 ج دانند، از پیامبر ھا که اھل تشیع آن را جایز نمی ی مسح بر موزه درباره
با روایت در حدود پنجاه صحابی یا ھشتاد صحابی و حتی بیشتر از آن، به 

                                                                                           
نشنیده چنانچه در جامع التحصیل س  مقبول است، و یزید بن ابی مالک از معاویه

 ۱۲۱آمده است. و اما حدیث مقدام بن معدیکرب را ابوداود در سنن، حدیث شماره: 
. و حدیث انس را ابوداود در اند دهروایت کر ۴۴۲و ابن ماجه در سنن، حدیث شماره: 

و بیھقی در  ۶۶۵و ابن ماجه در سنن، حدیث شماره:  ۱۷۳سنن، حدیث شماره: 
) و آن از طریق جریر بن حازم از قتاده است، و در روایت او از ۷۰ص ۱الکبری (ج

قتاده ضعف وجود دارد چنانچه در تھذیب التھذیب آمده. و ابوداود گفته: این حدیث 
ست و جز ابن وھب کسی آن را روایت نکرده. لکن از عمر فاروق در صحیح مشھور نی

المؤمنین عائشه را امام مسلم  روایت شده، و اما حدیث ام ۲۴۳مسلم، حدیث شماره: 
روایت کرده. و حدیث ابوھریره در صحیح  ۲۴۰در صحیح خود، حدیث شماره: 

آمده. و حدیث عبدالله  ۲۴۳و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۱۶۵بخاری، حدیث شماره: 
 ۲۴۱و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۱۶۳بن عمرو در صحیح بخاری، حدیث شماره: 

 ۸۳۲روایت شده، و حدیث عمرو بن عبسه را امام مسلم در صحیحش، حدیث شماره: 
 آورده که حدیث طویلی است و داستان اسالم آوردنش را نیز در آن ذکر کرده.

ی  بدالله بن عمرو بن عاص، و در صحیح مسلم از عائشهمتفق علیه از ابوھریره و ع -١
 صدیقه، و تخریج آن گذشت.
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اند؛ پس منکر آن، مبتدع  ھا مسح نموده ثبوت رسیده که ایشان بر موزه
 .١است

 ج وجود ندارد که افعال متواتر پیامبر در قومی  ای بنابراین ھیچ خیر و نیکی
کنند، افعالی که تبعیت کردن از آن در ھمه کارھا واجب است. ھر  را ترک می

یابد و ھر کس از آن تبعیت نکند، گمراه و  کس از آن تبعیت کند، ھدایت می
زنده گرداند و ما را بر ملت و  ج شود. خداوند ما را بر سنت پیامبر منحرف می
 .پیروان ایشان محشور گرداند! ی د و ما را در زمرهامتش بمیران

 موضوع سه طالق با یک لفظ

اھل تشیع معتقدند که اگر کسی زنش را با یک لفظ، سه طالقه دھد، 
 . ١شود طالقش واقع نمی

                                           
ی مسح بر خفین و شستن پاھا به حد  کننده ابن ابوالعز حنفی گفته: احادیث ثابت -١

، الطحاویة کنند. شرح تواتر رسیده است، و روافض با این سنت متواتر مخالفت می
 با تعلیق عالمه آلبانی. ۳۸۶ص
 م: و شاعر گفته:گوی می

 مما تواتر حديث من كذب
 

 ومن بنی هللا بيتا واحتسب 
 

 ورؤيـة شفـاعـة واحلوض
 

 ومسح خفني وهذی بعض 
 

من «ثابت شده، یکی: حدیث:   ج از جمله احادیثی که به طور متواتر از آن حضرت«

ن بنی هللا بيتا«باشد، و دیگری حدیث:  می» كذب علیّ متعمدا... است. و ھم  »مَ

برای امت، و حدیث حوض  ج چنین حدیث رؤیت پروردگار و حدیث شفاعت پیامبر
ای در  کوثر و حدیث مسح بر خفین، و این برخی از احادیث متواتره است که عده

 ».ھذیان افتاده و آن را قبول ندارند
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این رأی مخالف احادیث صحیح و اجماع مسلمانان است؛ زیرا علمای 
ختالفشان در عدد طالق است بر وقوع طالق اتفاق نظر دارند تنھا ا اسالمی 

شود یا تنھا یک طالق واقع  که آیا در این صورت ھر سه طالق واقع می
به فاطمه بنت «گوید:  ؟ ابن ماجه از شعبی روایت کرده که او می٢شود می

قیس گفتم: ماجرای طالقت را برایم بازگو کن. گفت: شوھرم مرا سه طالق 
چنین طالقی را جایز دانست و آن را سه  ج داد و به یمن رفت، رسول الله

 .٣»طالق به حساب آورد
مردی که زنش را سه طالقه داد قبل از آنکه  ی درباره س بیھقی از علی

آن زن برای شوھرش حالل «با وی نزدیکی کند، روایت کرده که او گفت: 
. (که ھرگاه با مرد دیگری ٤نیست مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند

                                                                                           
 ۵۲۵۹). ابوبکر گفته: حافظ ابن حجر در شرح حدیث شماره: ۳۷۱/ ۲وسیلة النجاة ( -١

شود مگر آن که آن را به طور مجموعی واقع  گویند: طالق واقع نمی نوشته: شیعیان می
ی وقوع سه طالق در یک  ) در مسأله۲۴۸/ ۵کرده باشد، و حافظ ابن قّیم در زاد المعاد (

شود، بلکه اگر سه طالق را در یک لفظ وارد  گویند: واقع نمی لفظ نگاشته که روافض می
 ی روافض باطل و مخالف دالئل شرعی و اجماع امت است. این گفته کرد مردود است، و

ذکر کرده که در وقوع سه طالق در یک مجلس اختالف  /گفته ھمان است که شیخ  -٢
گویند یک طالق  وجود دارد، جمھور امت بر وقوع سه طالق اتفاق دارند، و برخی نیز می

شود. برای تفصیل مسأله به کتاب: زاد المعاد من َھدی خیر العباد، اثر حافظ ابن  واقع می
 مراجعه شود.) ۳۷۶/ ۳) و ُسبل السالم اثر صنعانی (۲۴۸/ ۵قّیم (

فروه  ) روایت کرده و در سندش اسحاق بن ابی۶۵۲ص ۱ابن ماجه آن را در سنن (ج -٣
 باشد چنانکه در تقریب التھذیب آمده. است که متروک می

) روایت نموده، و در سند آن اسماعیل بن محمد ۳۴ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -٤
ه در المیزان آمده، و این کوفی است که دارقطنی او را کذاب معرفی کرده چنانک

روایت طرق دیگری نیز از جعفر بن محمدبن علی از پدرش از علی دارد، که این طرق 
 را ندیده است.س  معضل است؛ زیرا محمدبن علی بن حسین علی
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نمود و مدتی با ھم باشند و ھرگاه از آن مرد جدا شود یا فوت کند، ازدواج 
 .»اش ازدواج کند) تواند با شوھر اولی پس از سپری شدن عده، می

ھرگاه مرد، زنش را در «روایت کرده که او گفت:  س ابن عدی از علی
شود و دیگر نزدیکی با او حرام  یک آن سه طالقه داد، آن زن از وی جدا می

 .١»مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کنداست 
به جعفر «بیھقی از مسلمه بن جعفر أحمسی روایت کرده که او گفت: 

کنند اگر کسی زنش را سه طالقه دھد،  ای گمان می بن محمد گفتم که عده
کنند.  آورند و این را از شما روایت می با آن وقوع یک طالق را به حساب می

قول ما باشد. ھر کس زنش را سه طالقه دھد، ھر  گفت: پناه به خدا که این،
 .٢»شود سه طالقش واقع می

بدین صورت، افترا و تھمت رافضیان دروغگو بر اھل بیت معلوم و روشن 
شود که مذھب اھل بیت، مذھب اھل سنت و جماعت  گردد. و معلوم می می
. و از کند باشد. از چندین نفر از صحابه روایت شده که این را تأیید می می

 .٣کند، روایت شده است ای که این را تأیید می گفته س حسن

                                           
 ای مجھول وجود دارد. ) آمده و در سندش راوی۳۳۹ص ۷این روایت نزد بیھقی (ج -١
بن جعفر مجھول است چنانچه در المیزان  ) و مسلمه۳۴۰ص ۷سنن بیھقی (ج -٢

 آمده.
)، و طبرانی در المعجم الکبیر، حدیث شماره: ۳۳۶ص ۷بیھقی آن را در سنن (ج -٣

) از حسن بن علی روایت ۲۵۰ص ۱۳، و ابن عساکر در تاریخ دمشق (ج۲۷۵۷
کرد که فرمودند:  روایت می ج که گفت: از پدرم شنیدم که از رسول اللهاند  نموده

چون مردی زنش را ھنگام حیض سه طالق داد یا در وقت نامعلوم سه طالق داد، آن 
شود مگر اینکه با مرد دیگری نکاح کند. و این روایتی ضعیف  زن برایش روا نمی

باشد، و ھم  است، و در سند آن محمدبن حمید رازی آمده که حافظی ضعیف می
 باشد. ه بن فضل است که او نیز ضعیف میچنین در این سند سلم
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خارجند و در  ج امامیه از سنت و بلکه از امت محمد ی بنابراین، شیعه 
اند. اینان خیلی زیاد درھای زنا را در ُقُبل و ُدبر، بر روی خود  زنا در افتاده

اند. چقدر الیقشان است که اوالد زنا باشند. خداوند ما و شما برادران  گشوده
 ھای شیطان، حفظ نماید. عزیز را از پیروی کردن از گامھا و وسوسه

 نفی تقدیر خداوند

اساس رافضیان، نفی تقدیر خداوند است.  باطل و بی یکی دیگر از عقاید
گویند: خداوند در ازل چیزی را مقدر ننموده و خدا شر را نخواسته  اینان می

 .١خواھد و نمی

ءٍ  ُ�َّ  إِنَّا﴿:ی در حالی که امام مسلم روایت کرده که آیه   َخلَۡقَ�ٰهُ  َ�ۡ
زمانی  .»ایم آفریده  به اندازهراستی ما ھر چیزی را  به« .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ 

اند:  . بعضی از علمای بزرگوار گفته٢نازل شد که مشرکان با آن مواجه بودند
راجع به اثبات قدر و مسائل مربوط به آن، احادیث زیادی از بیشتر از صد 

 .٣صحابی روایت شده است

                                           
 )، طبع دار األضواء.۲۰۹/ ۱) (۱۶۰ -۱۵۵/ ۱الکافی ( -١
روایت نموده س  از ابوھریره ۲۶۵۶امام مسلم آن را در صحیح مسلم، حدیث شماره:  -٢

ی تقدیر  آمدند و با ایشان در مسأله ج که گفت: مشرکین قریش نزد رسول الله

ٰ  �َّارِ ٱ ِ�  َحُبونَ �ُسۡ  مَ يَوۡ ﴿ ی کریمه نازل شد: مخاصمه کردند، پس این آیه  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ
 ْ ءٍ  ُ�َّ  إِنَّا ٤٨َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا روزی (را « .]۴۹-۴۸[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  َ�ۡ

گوییم:) عذاب آتش  شوند. (می آتش کشیده میھایشان در  یادآوری کن) که بر چھره
  .»ایم آفریده  راستی ما ھر چیزی را به اندازه دوزخ را بچشید. به

در این موضوع کتابی بسیار گرانبھا نگاشته که ھمان کتاب:  /شیخ ما عالمه مقبل  -٣
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للك أمة �وس و�وس هذه «اند:  روایت شده که فرموده ج و از پیامبر
ھر امتی، برای خود مجوسیانی دارد و مجوس « .١»ة اذلين يقولون ال قدراألم

 .»گویند چیزی از ازل مقدر نشده است این امت، کسانی ھستند که می
وقتی این را دانستی پس بدان که ھمانا خداوند متعال، قبل از اینکه 

ھا و  چیزھا به وجود آیند، علم اجمالی و تفصیلی و علم جزئی نسبت به آن
 ی آنچه که مربوط به آنھاست، داشته و در ازل برای ھر چیزی، اندازه

شود و  ای زیاد و کم نمی معین، ذره ی مشخصی مقدر فرموده که از آن اندازه
افتد. و ھمانا چیزی بدون اراده و مشیت خداوند،  ای جلو یا عقب نمی لحظه

گاه و داناست. ھر آنچ به وجود نمی ه خداوند آید و خداوند به ھر چیز آ
آید و ھر چیزی که خداوند آن را خواسته، به  مقدرش فرموده به وجود می

وجود آمده و ھر چیزی که نخواسته به وجود نیامده است. چنین امری از 
راه بداھت عقل و تواتر، نقل شده و مفید علم یقینی است؛ پس اگر کسی این 

                                                                                           
الجامع الصحیح فی القدر است که در آن بر روافض و مبتدعین دیگر که منکر قدر 

 د تردید نموده است.ھستن
و مسند امام احمد، حدیث شماره:  ساز حذیفه  ۴۶۹۲سنن ابوداود، حدیث شماره:  -١

از حذیفه. و در سند آن عمربن عبدالله  ۲۰۳ص:  ۱۰از ابن عمر، و بیھقی (ج ۵۵۸۴
موالی غفره آمده که ضعیف است؛ چنانکه در تقریب ذکر شده، و در این سند مردی 

) آورده و گفته: ۲۲۷د، و ابن جوزی آن را در العلل المتناھیة (مجھول نیز وجود دار
 صحیح نیست.

)، و بیھقی ۲۸۶، و مستدرک حاکم (۴۶۹۱این روایت در سنن ابوداود، حدیث شماره: 
آمده » القدریة مجوس ھذه األمة«) از طریق ابوحازم از ابن عمر به لفظ: ۲۰۳/ ۱۰(

که منقطع است؛ زیرا ابوحازم سلمه بن دینار از ابن عمر حدیث نشنیده است، 
در این ترجمه آمده، و چنانکه در  ۷۰۸۸األشراف، حدیث شماره: تحفة چنانکه در 

 تھذیب التھذیب نیز آمده است.



 ١٢٧ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 گردد. حّد اقل فاسق میامر متواتر و بدیھی را انکار نماید، اگر کافر نشود، 

 شباهت رافضیان با یهودیان

ھای رافضیان، شباھت آنان با یھودیان است.  یکی دیگر از قبایح و زشتی
 ھای فراوانی دارند، از جمله: اھل تشیع با یھودیان شباھت

 ،جگناه؛ ھمسر رسول الله پاکدامن و بی ی آنان در تھمت زدن به عایشه  •
با یھودیان شباھت دارند که آنان ھم بـه مـریم پاکـدامن تھمـت زنـا 

 زدند. 
را گرفتـه،  س رافضیان در این ادعا که عمر فاروق با زور دختر علـی •

دختـر » دینـا«ھمانند یھودیان ھستند که آنان ھم معتقد بودند کـه 
یعقوب با حالت دوشیزگی از خانـه بیـرون رفـت امـا در راه مشـرکی 

 پاره کرد. بکارت او را 
ھمچنین رافضـیان بـا گذاشـتن تـاج بـر سرشـان ھماننـد یھودیـان  •

 ھستند؛ زیرا تاج از پوشش یھودیان است. 
با کوتاه کردن ریش یا تراشیدن آن و یا انبـوه گردانیـدن سـبیل، بـه  •

یھودیان شـبیه ھسـتند؛ زیـرا چنـین اعمـالی، آئـین یھـود اسـت و 
 رافضیان ھم برادران یھود در کفر ھستند.

ھای رافضـیان بـا یھودیـان در ایـن اسـت کـه  یکی دیگر از شـباھت  •
، نقـل شـده ١یھودیان مسخ شدند و به شکل بوزینه و خوک در آمدند

منوره و جاھای  ی که چنین چیزی برای بعضی از رافضیان در مدینه
دیگر، پیش آمده است. به عالوه آنان ھنگام مرگ، شکل و صورتشان، 

                                           
 ).۴۸۵/ ۱، اثر شیخ اإلسالم ابن تیمیه (السنة النبویةنگا: منھاج  -١



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٢٨

 

 اناتر است.شود، و خدا د خیلی زشت می
ھای رافضیان با یھودیان، ترک جمعه و جماعـت  یکی دیگر از شباھت •

 خوانند.  باشد؛ زیرا آنان تنھا به صورت فرادی نماز می می
ھای اھل تشیع این است که آنـان در نمـاز پشـت سـر  از دیگر بدعت •

گویند با این گمان کـه اگـر آمـین بگوینـد نمازشـان  امام، آمین نمی
 شود.  باطل می

دھنـد و بـر خـالف سـنت، از  ھمچنین آنان در پایان نماز، سالم نمی •
السـالم علـیکم «نـان بـه جـای گفـتن شوند؛ یعنـی آ نماز خارج می

کنند و آن را بر زانوھایشـان  ، فقط دستانشان را بلند می»الله حمةرو
 زنند ھمانند دمھای اسبان سرکش. می

دشمنی شدید با یکی دیگر از اعمال ناشایست و ناپسند رافضیان،  •
مسلمانان است. خداوند این عمل را از یھودیان نقل کرده است آنجا که 

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿فرماید: می
َ
ِينَ  َعَ�َٰوةٗ  �َّاِس ٱ أ ْ  لِّ�َّ  .]٨٢[المائدة:  ﴾ۡ�َُهودَ ٱ َءاَمُنوا

 .».اند ترین مردم برای مؤمنان، یھودیان (ای پیغمبر) خواھی دید که دشمن«
بنابراین در این مورد ھم با یھودیان شباھت دارند. ھر کس در میان آنان 

ترین مردم برای اھل سنت و  بیند که آنان دشمن باشد، این را به وضوح می
 دانند. جماعت ھستند تا جایی که سنیان را نجس می

ھای رافضیان با یھودیان این است کـه رافضـیان بـا  از دیگر شباھت •
کننـد. یھودیـان نیـز در  اش ھمزمان ازدواج مـی ن و خالهاش یا ز زن و عمه

 نمودند. زمان حضرت یعقوب، با دو خواھر ھمزمان ازدواج می
ھرکس با آنان دشمنی  رافضیان معتقدند که از میان امت اسالمی  •

ماند و یھود و نصارا  گردد بلکه تا ابد در جھنم می ورزد، داخل بھشت نمی

وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن إِ�َّ  ۡ�َنَّةَ ٱ يَۡدُخَل  لَن﴿اند: ھم گفته
َ
 .]١١١[البقرة:  ﴾نََ�َٰرىٰ  أ
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 .»آید جز کسی که یھودی یا مسیحی باشد ھرگز (کس دیگری) به بھشت در نمی«
ھمچنین رافضیان ھمانند یھود و نصارا، عکس و تصویر جانداران را  •

کنند. در حالی که تھدید سختی راجع به کشیدن عکس و صورت  اتخاذ می
ھای حدیثی آمده  جانداران، وارد شده است؛ در صحیح بخاری و دیگر کتاب

خدا، کسانی را که عکس « ١»مصورينـلعن اهللا ال«فرمودند:  ج که رسول الله

مصور يكلف يوم ـإن ال«در جای دیگر فرموده است:  !»کشند، را لعنت کند می

ره وليس بنافخ وال تدخل ـالقيامة أن ينفخ الروح فيم مالئكة بيتاً فيه ـالا صوّ

شود  ھمانا در روز قیامت از تصویرگر و عکاس خواسته می« .٢»صورة ذات روح

                                           
واشمه و  ج از ابوجحیفه که گفت: پیامبر ۵۳۴۷حدیث شماره: صحیح بخاری،  -١

شود)، و  کند و کسی که برایش خالکوبی می مستوشمه (کسی که خالکوبی می
سودخوار و موکل سود را لعنت نموده، و از پول سگ، و کسب زنا نھی کرده، و 

 مصورین را لعنت فرمود.
از ابن  ۲۱۱۰حدیث شماره: ، و صحیح مسلم، ۵۹۶۳صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٢

ر صورة فی الدنيا «شنیدم که فرمودند:  ج که گفت: از پیامبرس  عباس من صوّ

کسی که در دنیا صورتی بکشد، : كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ
ھای جاندارانی که کشیده، روح بدمد ولی او  که در عکس شود روز قیامت مکلف می

 ۵۹۶۱ی:  و امام بخاری در صحیح خود به شماره». اری انجام دھدتواند چنین ک نمی

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال «ی صدیقه به لفظ:  از حدیث عائشه

شوند و برای آنان  : صاحبان این تصاویر در روز قیامت عذاب میهلم: أحيوا ما خلقتم
و در صحیح مسلم، حدیث شماره:  ».شود: آنچه را که آفریده اید زنده کنید گفته می

مالئكة بيتا فيه ـالتدخل ال«فرمودند:  ج آمده که رسول اللهس  از ابوھریره ۲۱۱۲

ای که در آن تمثال و یا تصاویر وجود داشته باشد  : فرشتگان به خانهمتاثيل أو تصاوير
 ».شوند داخل نمی



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٣٠

 

تواند چنین کاری  ھای جاندارانی که کشیده، روح بدمد ولی او نمی که در عکس

 .»شوند که در آن عکس جانداران باشد ای نمی بکند. و فرشتگان داخل خانه
یھود این است که شیعه از نصرت و ھای شیعیان با  از دیگر شباھت •

یاور گذاشتند ھمچنان که  یاری امامان خود سر باز زدند و آنان را تنھا و بی
و دیگران را رھا کردند و آنان را یاری نکردند. خدا، این  ١علی و حسین و زید

رافضیان را از خیر و نیکی دور گرداند اینان چقدر ادعای دوستی با اھل 
اند. یھودین ھم به موسی  حالی که اصًال آنان را یاری نکردهبیت را دارند در 

                                           
گفته: روافض کوفه به خیانت  ۳۷عبدالقاھر بن طاھر بغدادی در الَفرق بین الِفرق ص -١

تا جائی که گفته اند  باشند، که در این اوصاف ضرب المثل گشته و بخالت موصوف می
 تر از کوفی، و سه مورد از غدر آنان مشھور است: شود: بخیلتر و خائن می

با فرزندش حسن بیعت کردند، س  طالب آنان بعد از شھادت علی بن ابی -* نخست
و چون قصد جنگ با امیر معاویه را کرد شیعیان در ساباط مدائن به او خیانت کرده، 
و سنان جعفی در پھلویش او را ضربه زد تا جائی که او را از اسب به زیر انداخت که 

 صلح نماید.س  این کار روافض باعث شد حسن بن علی با امیر معاویه
ان به حسین بن علی نامه نگاشتند و از او درخواست کردند به کوفه بیاید آن -* دوم

و وعده سپردند که او را بر یزید بن معاویه نصرت دھند، حسین نیز فریب آنان را 
خورد، و به امید آنان خروج کرد و از مکه رھسپار عراق شد، پس چون به کربالء 

دالله بن زیاد متحد ویکپارچه بر علیه ی آنان با عبی رسید به او خیانت کردند، و ھمه
 حسین رزمیدند، تا اینکه حسین و بیشتر اقربایش در کربالء به قتل رسیدند.

خیانت آنان به زید بن حسین بن علی بن ابی طالب بعد از اینکه به معیت  -* سوم
او بر یوسف بن عمر خروج کردند، سپس بیعت با او را شکستند و ھنگام سختی 

تسلیم کردند تا کشته شد، و سرگذشت او مشھور است. و برای تفصیل جنگ او را 
/ ۷اثر حافظ ابن کثیر ( البدایة والنھایةخیانت آنان با علی بن ابی طالب به کتاب: 

) مراجعه فرمائید. و برای تفصیل خیانت ۲۸۰/ ۳)، و ِسیر أعالم النبالء، ذھبی (۲۷۴
 ) مراجعه شود.۳۸۹/ ۵لسَیر () و ا۲۷۳/ ۹( البدایةآنان با زیدبن علی به 



 ١٣١ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدونَ  ۡذَهۡب ٱفَ ﴿گفتنند:
َ
پس تو « .]٢٤[المائدة:  ﴾أ

ایم  و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی ھیکل) بجنگید؛ ما در اینجا نشسته

 .!»(و منتظر پیروزی شما ھستیم)
ھای رافضیان با یھود ایـن اسـت کـه بعضـی از  یکی دیگر از شباھت •

رونـد و  کسانی که در زمین فـرو مـی«اند، و روایت شده:  یھودیان مسخ شده
. و ایـن شـیعیان ١»شوند، تکذیب کنندگان تقدیر خداوندی ھستند مسخ می

کنند. و بارھا چندین روسـتا از منـاطق اھـل  ھم تقدیر خداوند را تکذیب می
 تشّیع، در زمین فرو رفته است.

ھای رافضیان با یھودیان این است که یھودیـان  یکی دیگر از شباھت •
در ھر جایی که بودند گرفار خواری و تنگدسـتی شـدند، رافضـیان ھـم بـه 

اند تا جایی کـه از شـدت خـواری و  ھمین صورت گرفتار خواری و ذلت شده
 .ترسشان، تقیه را احیاء نموده و بدان معتقدند

ھا و آمال  ھمچنین یھودیان با دستان خود، آنچه که مطابق خواسته •
گفتنـد ایـن از طـرف خـدا نـازل شـده،  نوشتند و می و آرزویشان بود، را می

گویند این کالم خداسـت و  کنند و می رافضیان ھم، دروغ و افترا سِر ھم می
 بندند. و اھل بیت او دروغ می ج به رسول خدا

                                           
: در مكذبني بالقدرـال يف كأمتی خسف ومسخ، وذل يكون يف«لفظ حدیث این است:  -١

ترمذی » باشد کنندگان قدر می امت من خسف و مسخی خواھد بود، و آن در تکذیب
، و ۵۸۶۷، و مسند امام احمد، حدیث شماره: ۲۱۵۸آن را در سنن، حدیث شماره: 

و آن حدیثی معلول است؛ زیرا اند  روایت نموده ۴۰۶۱دیث شماره: سنن ابن ماجه، ح
او بر ابوصخر علی بن حمید بن زیاد انکار کرده؛ چنانکه در تھذیب الکمال در 

 اش آمده است. ترجمه



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٣٢

 

 سیحیانشباهت رافضیان با م 

 ھایی دارند؛ رافضیان نه تنھا با یھودیان بلکه با مسیحیان نیز شباھت
شیعه ھم  ةکردند، غال را پرستش می ÷از جمله مسیحیان عیسی  •

 کنند. را پرستش می س علی و اھل بیت علی
انـد،  مسیحیان بیش از حد حضرت عیسی را ستایش و تمجید کرده •

اند تـا  شیعه ھم بیش از حد اھل بیت را ستایش و تمجید کرده ةغال
 اند. جایی که آنان را با پیامبران مساوی دانسته

رافضیان در ایام قاعـدگی (حـیض) زنـان، از دبـر بـا آنـان نزدیکـی  •
کنند، مسیحیان نیـز در ایـام قاعـدگی زنـان، بـا آنـان نزدیکـی  می
 کنند. می

ا مسیحیان این است که پوشش ھای رافضیان ب یکی دیگر از شباھت •
 باشد. بعضی از آنان ھمانند پوشش مسیحیان می

 ها شباهت رافضیان با مجوسی

ھا ھم  رافضیان نه تنھا با یھودیان و مسیحیان بلکه با مجوسی
 ھایی دارند؛ از جمله:  شباھت
ھا قائل به دو خـدا ھسـتند: نـور و ظلمـت، رافضـیان ھـم  مجوسی •

 ھا.  ھاست و شیطان خالق بدی یکیگویند: خداوند خالق ن می
شیعه ھم ھمین کـار  ةکنند، غال مجوسیان با محارم خود ازدواج می •

 کنند. را می



 ١٣٣ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

 . ٢شیعه ھم تناسخیه ھستند ةاند، غال١مجوسیان تناسخیه •

 ٣عزاداری در روز عاشوراء

یکی دیگر از اعمال قبیح و زشت شیعیان این است که در روز وفات 
کنند و  برند؛ زینت و شادی را رھا می عزا به سر میدر ماتم و  س حسین

خوانان را جمع  خوانان و روضه نمایند. و نوحه اظھار حزن و اندوه می
کشند و آن  ی قبر حسین را می دھند. نقشه کنند و گریه و زاری سر می می

ھا و صفھای متعددی، آن را طواف  کنند و در دسته را تزئین و آراسته می
کنند. تمامی  گویند: یا حسین! و در این راه خیلی اسراف می کنند و می می
اند؛ ترک زینت بدین خاطر حرام است که جزو سوگواریی  ھا بدعت و حرام این

آن را حرام کرده، آن گونه که در احادیث صحیح آمده  ج است که رسول الله
 .٤است

                                           
گویند که معتقد به انتقال روح از بدنی به بدن دیگر ھستند.  تناسخیه به کسانی می -١

 (المعجم الوسیط)
ی کافران معلومات  خواھد در موضوع مشابھت روافض با یھود و بقیه یو ھر که م -٢

اثر شیخ » منھاج السنة النبویة«بیشتری به دست آورد، الزم است به کتاب ارزشمند 

 اإلحلاد اخلمينی يف«)، و ھم چنین به کتاب: ۳۸ -۲۲/ ۱( /اإلسالم ابن تیمیه 

صدی «عبدالرقیب عالبی: ، و کتاب برادر فاضل ما شیخ ۱۵۵ص» أرض احلرمني

الل  مراجعه فرماید.» الزلزال فی مشاهبة الرافضة اليهود والنصاری الضُّ
 ی اصلی وجود ندارد. عنوان این باب از زیادات ما بوده و در نسخه -٣
از  ۱۴۸۶و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ۵۳۳۴در صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٤

بر «فرمود:  شنیدم که بر منبر می ج مبرروایت شده که گفت: از پیا لحبیبه  ام



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٣٤

 

بر خوانی ھم یکی از بزرگترین اعمال ناپسند عصر جاھلیت است.  نوحه
کارھای حرام و اعمال ناپسندی که شیعیان در ماه محرم و به ویژه در ایام 

شود. و  دھند، آثار وخیم و ناگوار بیش از حدی مترتب می عاشورا انجام می
آن، ھم  ی اینھا بدعت و ناپسند و حرام ھستد که ھم انجام دھنده تمامی 

کند، و ھم  کسی که به آن راضی است، ھم کسی که بر انجام آن کمک می
اند.  فرد اجیر شده، ھمگی در این بدعت و عمل ناپسند و خالف شرع، شریک

بنابراین بر ھر انسان مؤمنی واجب است که این مبتدعان را از این بدعت 
زشت، منع کند. به راستی ھر کس به خاطر رضای خدا، در راه باطل کردن 

 شود. یبش میو از بین بردن آن تالش نماید، اجر و پاداش زیادی نص
خداوند من و تو را  –بدان : «١نوشته :شیخ اإلسالم ابن تیمیه حرانی 

شد، ھمانا  س شھادتی که در روز عاشورا نصیب حسین –توفیق دھد! 
کرامت و تجلیلی از طرف خداوند بود که وی را به سبب آن اکرام کرد و 

او نزد پروردگارش و ملحق کردن او  ی عنایت ویژه و باال بردن مرتبه و درجه
به درجات خاندان پاکش بود. ھمچنین شھادت حسین بدین خاطر بود تا 

که از  ھنگامی  ج اینکه ظلم و تجاوز دشمنانش از سر او کوتاه شود. پیامبر
شود، فرمودند:  ترین بال شامل چه کسانی می ایشان سؤال شد که سخت

نیکان، و سپس کسانی که مثل آنان پیامبران، پس از آنان، صالحان و «
شود و  ھستند. ھر فردی به تناسب دین و ایمانش دچار بال و مصیبت می

گیرد: اگر در دین و ایمانش، قوی و استوار باشد، به  مورد آزمایش قرار می
گردد و اگر در دین و ایمانش، ضعیف باشد، از بالیش  بالیش افزوده می

                                                                                           
ھیچ زنی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد روا نیست بیشتر از سه روز بر 

 ».ای سوگواری نماید، مگر بر شوھرش که چھار ماه و ده روز است مرده
 .۳۰۸و  ۳۰۷و  ۳۰۲ص ۲۵نگا: مجموع الفتاوی: ج -١



 ١٣٥ سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)

 

ا زمانی پیوسته دچار انواع بالھا و مصائب گردد. و انسان مؤمن ت کاسته می
». ١گردد، که بر روی زمین راه رود و ھیچ گناه و خطای بر او نباشد می

 س بنابراین وقتی انسان مؤمن یادآور عاشورا و مصائب وارده بر حسین
شود؛ چیزی که  می» إنا هللا وإنا اليه راجعون«گردد، مشغول گفتن:  می

کرده که ھنگام مصیبت و بال بگوید تا اجر و  خداوند عّز وجل به وی امر

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ ی: پاداش وعده داده شده در آیه
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن َصلََ�ٰتٞ  َعلَۡيِهمۡ  أ ۖ  رَّ  َورَۡ�َةٞ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
درود و رحمت الله، شامل حال این « .]١٥٧[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱ ُهمُ  َوأ

بال و آنچه که  ی نصیبش گردد و نتیجه .»اند شود؛ و اینھا، ھدایت یافتهگروه می

َما﴿ فرماید: خداوند به صابران وعده داده را، ببیند؛ آنجا که می  يَُو�َّ  إِ�َّ
ونَ ٱ ُ�ِٰ ۡجرَُهم ل�َّ

َ
و جز این نیست که بردباران، « .]١٠[الزمر:  ﴾ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  أ

دھد که  و گواھی می .»کنند پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت می
چنان بال و مصیبتی از طرف خداوند است و در نتیجه با این احساس، تلخی 

 .گردد و سنگینی بال از وی ناپدید می

ۡ�ُينَِنا فَإِنََّك  َرّ�َِك  ِ�ُۡ�مِ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿فرماید: خداوند متعال می
َ
[الطور:  ﴾بِأ

 .»نظر و رعایت ما ھستیپس در انتظار حکم پروردگارت صبر نما که تو زیر « .]٤٨
به بعضی از افراد زیرک گفته شد: چه وقتی زدن و بریدن بر شما آسان 

گردد؟ گفتند: ھرگاه ما در جلو چشمان کسی باشیم که او را دوست  می
آوریم و ظلم  داریم، آن موقع بال و مصیبت را راحتی و آسایش به حساب می

بخشش به شمار  و ستم را بخشش و عطا و رنج و سختی را نیکی و
 آوریم. می

                                           
، و دارمی در سنن، حدیث ۲۴۰۳این روایت را ترمذی در سنن، حدیث شماره:  -١

 که روایتی صحیح است.اند  از سعدبن ابی وقاص روایت نموده ۲۶۸۱شماره: 



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٣٦

 

و بال و مصائبی  س پس انسان عاقل در ھنگام یادآوری شھادت حسین
آورد و در دل خود  که برایش پیش آمده، چنین چیزھایی را به یاد می

مصائب و بالیا و سختیھای دنیا که برای خودش پیش  پروراند و تمامی  می
ائب و بالھا، شکیبائی شمارد و در برابر آن ھمه مص آید، را کوچک می می
تواند مشغول  یابد. و در آن روز تا آنجایی که می نماید و خاطرش تسلی می می

به عبادت و انجام اعمال صالح  ج گردد؛ زیرا پیامبر عبادت و اعمال صالح می
. و بدین صورت وقت خود را در آن اند در روز عاشورا، تشویق و تأکید نموده

کند به امید اینکه از محبان و  ت الھی سپری میروز در انواع طاعات و قربا
خوانی و  به حساب آید و در آن روز به نوحه ج دوستداران اھل بیت پیامبر

ھای جاھل و نادان  شود آن طور که انسان شیون و زاری و اندوه مشغول نمی
 ج کنند؛ چون چنین اعمالی از اخالق و روش اھل بیت پیامبر چنین کاری می

بود، قطعًا ھمه ساله در  نیست و اگر چنین اعمالی از اخالق و روش آنان می
عزاداری و شیون و زاری  ج سالگرد وفات پیامبرشان، حضرت محمد

او  ی کردند. بنابراین چنین اعمالی جز تزئین شیطان و فریب و وسوسه می
 چیز دیگری نیست.

در مقابل این طایفه، : ١گوید آن می ی شیخ االسالم ابن تیمیه در دنباله
گروه دیگری از مردم در مخالفت با اینان، در روز عاشورا جشن و پایکوبی و 

اندازند، یا به خاطر اینکه از نواصب و دشمنان  شادی و خوشحالی به راه می
ھای جاھل و نادانی ھستند که  و اھل بیت او ھستند و یا از انسان س حسین

کنند. از این رو زینت و  د و بدعت مقابله میدر برابر شّر و فساد با شر و فسا
کنند؛ مانند رنگ کردن موی سر و پوشیدن لباسھای تازه  شادی را آشکار می

و سرمه کشیدن چشمان و پخش مواد خوراکی و پختن غذاھا که ھمگی 

                                           
 .۳۱۰و  ۳۰۹ص ۲۵نگا: مجموع الفتاوی: ج -١
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ھا رفتار  خارج از عادت ھستند و در این روز ھمانند سایر اعیاد و جشن
این کار جزو سنت و رسم و عادت است. در حالی پندارند که  کنند و می می

که سنت، ترک تمامی این اعمال است؛ زیرا در آن مورد، ھیچ دلیل معتبری 
که بتوان بدان اعتماد کرد و ھیچ اثر صحیحی که بتوان بدان رجوع کرد، 

پس این نادانان در روز عاشورا «گوید:  .. تا آنجا که می.وارد نشده است
اندازند و در مقابل، آن  د، جشن و سرور و شادی راه میھمانند سایر اعیا

اندازند. ھر دو طایفه، خطاکارند و  رافضیان اندوه و شیون و زاری به راه می
 .»اند از سنت نبوی خارجند و مرتکب کار حرام و گناه شده

سرمه کشیدن  ی احادیثی که درباره: «١حافظ ابن قیم نوشته است
و استعمال بوی خوش در روز عاشورا وارد چشمان و روغن زدن موی سر 

ھا را وضع  ھای دروغگو آن شده، ھمگی ساختگی و موضوع ھستند که انسان
اند و در مقابل آنان، عده دیگری ھستند که در این روز، شیون و زاری  کرده

برند. ھر دو طایفه، مبتدع  اندازند و در ماتم و عزا به سر می و اندوه به راه می
شود که در روز عاشورا،  ارجند. اما آنچه که از رافضیان نقل میو از سنت خ

را  س دانند تا اینکه کتاب مصرع حسین گوشت حیوانات مأکول را حرام می
آمیزی است که نیازی به  ھا و مطالب مسخره خوانند، این ھم از نادانی می

شود. خدای برای ما بس است و او بھترین وکیل  باطل کردن آن دیده نمی
 اختصار به پایان رسید. سخن ابن قیم با کمی» ست.ا

اعمال قبیح و ناپسند این رافضیان بیشتر از آن است که ذکر شوند و 
ھایشان مشھورتر از آن است که در اینجا خاطر نشان شوند.  فضایح و رسوائی

گاھی از مذھب نارواج و عقیده برای باطل و فاسدشان، ھمین  ی شناخت و آ
.مقدار کافی است

                                           
 دار العاصمة.، طبع ۸۹ی:  در کتاب: المنار المنیف، صفحه -١



 
 

 

 

 

 خاتمه

 (خداوند حسن خاتمه را به ما عطا فرماید!)

به مسجد  س در کتاب: مطالب عالیه از نوف بکالی آمده که روزی علی
که ھمگی  –اش  رفت و در راه جندب بن نصیر و ربیع بن ُخثیم و برادرزاده

ند. حضرت علی و آن به وی روی آورد –از یاران گوش به فرمان بودند 
کسانی که با وی بودند به سوی چند نفری رفتند، آنان به سرعت به پا 

گفت:  س خواسته و به طرف علی رفتند و به وی سالم کردند. سپس علی
امیر ای  این افراد چه کسانی ھستند؟ گفتند: گروھی از شیعیان و پیروان تو

جماعت! چه شده ای  ت:مؤمنان! گفت: آرزوی خیر برایشان دارم. آنگاه گف
بینم؟ آن قوم حیا  ما و دوستداران ما را در شما نمی ی که من عالمت شیعه

کردند و چیزی نگفتند. جندب و ربیع به وی روی آوردند و گفتند: عالمت 
امیر مؤمنان؟! حضرت علی ساکت شد. آنگاه ای  شیعه و پیروان شما چیست

خاطر کسی که شما اھل  ھمام که فرد مجتھدی بود برخاست و گفت: به
بیت را اکرام کرده و لطف و عنایت خاص شامل حالتان کرده و شما را 

پرسم چرا ویژگی شیعیان و پیروانتان را به ما  دوشت داشته از شما می
ھا را به شما خواھم گفت.  گفت: ھمه آن ویژگی س نگفتی؟ حضرت علی

ھمام گذاشت و گفت: شیعه و پیروان ما، عارفان به  ی دستش را بر شانه
کنندگان به اوامر و دستورات خداوند ھستند. اھل فضایل و  خداوند و عمل
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آورند. خوراکشان، قوت و نیرو، و  ھایند و سخن راست بر زبان می نیکی
لباسشان، میانه روی است. وروش و خلق و خویشان، تواضع و فروتنی برای 

ت کردن از اوامر اوست. آنان خاضعانه خدای را پرستش خداوند با اطاع
ھایشان را بر  دارند و گوش نمایند و چشمانشان را از محرمات الھی باز می می

گاھی از دینشان وقف نموده اند. آنان در ھنگام بال و شداید ھمانند  علم و آ
زمان خوشی و آسایش ھستند به خاطر اینکه راضی به قدر و قضای خداوند 

بود،  ھای معین مرگ که خداوند برایشان مقرر نموده، نمی تند. اگر زمانھس
به خاطر اشتیاق به دیدار خداوند و دیدن پاداش اعمالشان و به خاطر ترس 
از عذاب دردناک، روحشان در بدنشان حتی یک چشم به ھم زدن ھم 

در دانند و غیر خالق را  یافت. خالق را در درون خود بزرگ می استقرار نمی
ای ھستند که ھر  دانند. آنان و بھشت به گونه برابر چشمان خود، کوچک می

اند و آنان و جھنم به  ھای مزّین تکیه زده بیند، گویی بر تخت کس آن را می
بیند.  نگرد گویی آنان را در عذاب می ای ھستند که ھر کس بدان می گونه

ات زندگی صبر و ھا و نامالیم چند روز کمی در این دنیا در برابر سختی
ای به دنبال  کنند اما در عوض آسایش و راحتی طوالنی شکیبایی پیشه می

آید. دنیا آنان را خواست ولی آنان دنیا را  ھا می ھا و ناخوشی آن سختی
ھا دنیا را ناامید کردند. شب ھنگام  نخواستند. دنیا در طلبشان بود ولی آن

ای شب قرآن را به تأنی ھ اند و در قسمت گامھایشان به صف ایستاده
دھند و باری از  خوانند. خودشان را با مثالھای قرآنی پند و اندرز می می

ھا و  کنند و بار دیگر پیشانی درمان قرآن، دردھای خود را معالجه و مداوا می
گسترانند در حالی که اشک از  کف دستان و زانوھا و اطراف پاھایشان را می

داوند جبار و بزرگ را تمجید و ستایش شود و خ رخسارشان سرازیر می
برند. این گذران شبشان بود. اما در روز،  کنند و به خداوند پناه می می

پنداری که آنان مریض  ھای بردبار، عالم، خوب و پرھیزگارند. می انسان
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اند در حالی که چنین نیستند بلکه از  ھستند و اختالل حواس پیدا کرده
درت و فرمانروایی اوست که قلبشان این عظمت پروردگارشان و شدت ق

از او گیج و سرگشته  شان  ی چنین برای او سبک گردیده و عقل و اندیشه
 شده است. 

ترسند، با اعمال پاک و شایسته به سوی خداوند  ھرگاه از این امور می
شتابند و به اعمال کم راضی نیستند و اعمال صالح زیادی که  متعال می
دانند. آنان در ھنگام انجام دادن اعمال نیک مدام  زیاد نمیدھند،  انجام می

سوزد. در ھر یک از  نمایند و دلشان برای خودشان می خودشان را متھم می
آنان دین و اعتقاد قوی و راسخ، دور اندیشی، ایمان قوی، حرص برای کسب 

گاھانه، زیرکی در صرفه جویی،  علم، فھم و درک باالیی در فقه، بردباری آ
نیازی، خودآرایی ھنگام نیازمندی، صبر و شکیبایی  رفه جویی در حالت بیص

در ھنگام سختی، خضوع و خشوع در عبادت، دلسوزی برای تالشی که 
بینی.  اند، رفت و آمد به خاطر حق، رفق و مدارا در کسب و کار، می کرده

رامی روند و در مسیر دین، به آ حالل می ای بینی که آنان به دنبال روزی می
کنند. ھر چیزی که  کنند و شھوت خود را کنترل می و آھسته حرکت می 

کند. ھر  برایشان مجھول و نامشخص باشد، آنان را مغرور و سرگردان نمی
کنند. خودشان را در اعمالشان ُکند  دھند، شمارش نمی عملی که انجام می

. در حالی دھند دانند در حالی که بھترین و نیکوترین عمل را انجام می می
کنند  کنند که مشغول ذکر و یاد خدا ھستند و در حالی که شب می صبح می

اند. در  که ھّم و غمشان شک در اعمالی است که در روز انجام داده
خوانند و از شادی به خاطر فضل و رحمتی  ھای شب، نماز تھجد را می نیمه

و ھنوز از بین آیند. در آنچه که باقی مانده  که نصیبشان شده، به صبح می
دھند و به آنچه که از بین رفته ھیچ  نرفته، مھربانی و دلسوزی به خرج می

دھند. علم را با عمل و حلم و بردباری را با  گونه اھمیت و رغبتی نشان نمی
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اند و از کسالت و تنبلی به  کنند. ھمیشه نشیط و پر تحرک علم ھمراه می
قلبشان خاشع و نفسشان قانع  دورند. منتظر لقای پروردگار خویش ھستند.

 اند. است. مدام در یاد پروردگار خویش
خورند و ھمسایگانشان از  دارند. خشم خود را فرو می دینشان را نگاه می 

آنان در امانند. کارشان، آسان و صبرشان، زیاد است. از تکبر و غرور به 
ز روی ریا آورند. ھیچ کار خیری را ا دورند و زیاد ذکر خدای را به جای می

کنند.  دھند و به خاطر شرم و حیا از دیگران، آن را ترک نمی انجام نمی
گاه  اینان، شیعیان و دوستان ما ھستند. و آنان از ما و ھمراه ما ھستند. آ

ای سر داد و بیھوش بر  باشید به آنان شوق و اشتیاق داشته باشید. ھمام ناله
جان باخته است. امیرالمؤمنین زمین افتاد. وی را تکان دادند و دیدند که 

 .١او را غسل داد و با ھمراھان خود بر وی نماز جنازه خواند س علی
اھل بیت نبوی  ی مؤلف کتاب مذکور گوید: این صفات و خصال شیعه

آنان را این گونه توصیف نموده است. و این تنھا  س است که امامشان، علی
که مشغول تعصب و  صفات و ویژگی مؤمناِن برگزیده است نه کسانی

چیزھای مسخره ھستند؛ زیرا تنھا با این صفات است که عالمت محبت 
شود. عالمت محبت ھم، اطاعت و پیروی از محبوب و به دست  آشکار می

                                           
از طریق َسدیر از  ۳۰۶ص ۶۲ور مختصر در تاریخ دمشق جاین اثر را ابن عساکر به ط -١

روایت نموده. و سدیر فرزند حکیم س  محمدبن علی از پدرش از اجدادش از علی
است که ذھبی سوانحش را در المیزان نوشته و گفته: او صالح الحدیث است، و یحیی 

نیست، و گفته: ثقه است، و جوزجانی گفته: زشت مذھب بوده، و نسائی گفته: ثقه 
دارقطنی گفته: متروک است، و عقیلی گفته: او از کسانی بود که در رفض غلو 

کرد، امام بخاری فرموده: از ابوجعفر شنیده اما در او جھالت است، پس این  می
 ۴۵۱و  ۴۵۰ص ۳ج المحرقة داستان ثابت نیست، و ھیثمی آن را در کتاب الصواعق

 به تحقیق عبدالرحمن ترکی آورده است.
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آوردن رضایت و آنچه که او دوست دارد و متأدب شدن به آداب و اخالق او، 

مع حبّي وبغض ال جيت«گوید:  می س باشد. به ھمین خاطر است که علی می

حّب و دوست داشتن من و دشمنی با ابوبکر و عمر با ھم « »١أيب بكر وعمر
؛ زیرا با تحقیق و پژوھش، به دست آمده که محبت »شوند جمع نمی

مستوجب متخلق شدن به اخالق محبوب و تبعیت کردن از راه و روش او و 
و  باشد. از جمله روش دوست داشتن کسی که محبوب دوستش دارد، می

. خداوند ٢باشد می شحب و دوستی ابوبکر و عمر و عثمان  س اخالق علی

                                           
آورده، و ھندی نیز در کنز  ۱۸۱۲، روایت شماره: الشریعة این اثر را آجری در کتاب -١

 ۹ذکر کرده است، و ھیثمی در مجمع الزوائد (ج ۳۶۱۴۱العمال، حدیث شماره: 
) گفته: طبرانی آن را در المعجم األوسط روایت کرده و در سند آن فضل بن ۵۶ص

 باشد. مختار است که ضعیف می
کرده، از جمله:  شاز ابوبکر و عمر و عثمان س  ا و مدح فراوانی که علیبه دلیل ثن -٢

روایت کرده: محمدبن کثیر برای  ۳۶۷۱امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: 
ما حدیث گفت، گفت: سفیان برای ما خبر داد، گفت: جامع بن راشد برای ما حدیث 

فیه، گفت: برای پدرم گفت، گفت: ابویعلی برای ما حدیث گفت، از محمدبن حن
از ھمه برتر است؟ گفت: ابوبکر، گفتم: بعد از  ج گفتم: چه کسی بعد از رسول الله

او؟ گفت: عمر. و ترسیدم که بگوید بعد از او عثمان از ھمه بھتر است، پس گفتم: و 
بعد از او تو از ھمه بھتری؟ گفت: من جز فردی از مسلمانھا نیستم (یک مسلمان 

روایت کرده:  ۳۳۲۰۵۱شیبه در مصنف، روایت شماره:  . و ابن ابیباشم) عادی می
محمدبن بشر برای ما حدیث گفت، گفت: ِمسَعر برای ما حدیث گفت، گفت: ابوعون 

نام برده س  برایم حدیث گفت، از محمدبن حاطب که گفت: در مجلسی از عثمان
ی او صحبت  بارهآید و برای شما در شد، حسن بن علی گفت: اکنون امیرالمؤمنین می

ْ ﴿:ی کسانی بود که کند، گفت: علی آمد و گفت: عثمان از زمره می ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰلَِ�ِٰت ٱ ْ ٱ ُ�مَّ  ل�َّ ْ  �ََّقوا ْ ٱ ُ�مَّ  وََّءاَمُنوا حۡ  �ََّقوا

َ
أ ْۚ وَّ ُ ٱوَ  َسُنوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]۹۳[المائدة:  ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
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 ی محبت و دوستی به آنان را نصیب ما و شما نموده و ما را از زمره
 .١و اھل بیت و اصحابش گرداند. آمین ج رستگاران به ھمراه رسول الله

                                                                                           
 ،ندآوردمان یند و اردکشه یسپس تقوا پایمان آوردند و کارھای نیک انجام دادند، «

و این  .». و الله نیکوکاران را دوست داردندودی نمیکند و نردکشه یسپس تقوا پ
 .روایتی صحیح است

ی چاپ  و بعد از اینکه تحقیق رساله را به پایان رساندم، و ھنگامی که آنرا آمادهتنبيه:  -١
ی به عنوان:  کردیم، دوست گرامی آقای حمودبن محمد رونی حفظه الله رساله می

ال ختونوا اهللا والرسول دراسة نقدية آلراء الشيخ حممدبن عبدالوهاب فی كتابه رسالة «

شده صباح علی البیاتی را به  ای ھالک رافضیی  نوشته »فی الرد علی الرافضة
ھای فراوانی در آن مشاھده  دسترسم گذاشت، آن رساله را ورق زدم؛ بناگاه خیانت

شد، ھم چنین در  کردم که به الله و رسول شده بود که انسان از شرم و حیا ذوب می
کرده ی آن گمان  طعن وارد شده بود و نویسنده ج آن رساله به اصحاب رسول الله

المؤمنین  تر از ھمه اینکه به ام بود که اصحاب کرام ھمه عدول نیستند، و زشت
آن کتاب آمده که او  ۱۷۴ی:  ی صدیق طعن وارد کرده بود، چنانکه در صفحه عائشه

ی پیامبر نیست، به زعم اینکه احادیث وارده در این باره موضوعی  در بھشت زوجه
المؤمنین وارد کرده اینست که در حدیث افک  امھای که بر  باشد. و از جمله طعن می

ی  ھر که عائشهاند  تشکیک وارد کرده، در حالی که تمام علمای امت اجماع نموده
گمان کافر است. و از  اش آمده متھم کند بی صدیقه را بعد از نزول آیاتی که در پاکی

دبرش به شدت جمله اموری که در آن رساله دیدم اینست که او از نزدیکی با زن در 
ھای ضعیف و موضوعی که در کتب اھل سنت  دفاع کرده، و تالش کرده به روایت

آمده استدالل جوید، و یا اینکه به متشابه چنگ زده و محکم را به کلی رھا کرده 
است. بلی، این است حال روافض که چون بخواھند بر اھل سنت تردید نمایند به 

کنند، و کتابھای روافض با کتب  عی استدالل میروایات دروغین، یا ضعیف و یا موضو
یھود و نصارا مشابھت تام دارد، کتب آنان اسنادی ندارد، و اگر سند نیز بیاورند پس 

کنند، و دنبال  آورند، و یا سخن را از جایش تحریف می از کذابین و وضاعین سند می



 (شیعیان صفوی) سخنی کوتاه در مورد روافض ١٤٤

 

                                                                                           
ا﴿گردند، چنانکه خداوند متعال فرموده است:  متشابه می مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِفِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
کسانی که در « .]۷[آل عمران:  ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

انگیزی و تأویل (نادرست) وجود دارد، برای فتنه )و میل به باطل(دلھایشان کجی 

کنند.  ھا و خبائث دفاع می ، پس روافض از بدی»آیندآیات، در پی آیاِت متشابه بر می
که از نزدیکی با زن در دبر دفاع نموده و برای اثبات متعه (صیغه) که اند  این روافض

کنند، در حالی که تمام امت به جز روافض بر  فرسائی می در حقیقت زنا است قلم
که روافض خود در تحریم آن اتفاق دارند، اختالف آنان ھیچ ارزشی ندارد. و چون 

تر از ھمه  کنند، بلکه بدتر و شنیع ، لذا از آن دفاع میاند ھا افتاده این بالیا و مصیبت
کنند و  پرستی و قبرپرستی نیز به شدت دفاع می این که روافض از شرک و مرده

خوانند. در این مورد مراجعه شود به کتاب رافضِی  دیگران را نیز به سوی آن فرا می

و ». أتباع حممدبن عبدالوهاب كشف اإلرتياب يف«سن امین عاملی به نام: گنھکار مح
ی آن کتاب اینکه رافضی مذکور در آن از افکار عبدالله بن سبأ یھودی که  خالصه

 بنیانگذار مذھب رافضی است دفاع نموده.
و به نظر بنده این کتاب شیخ محمدبن عبدالوھاب و تعلیقات ما بر آن ردی کافی بر   

باشد، و ھر که را نصیحتی اندک نفع نرساند، نصائح بسیار نیز جز شر  روافض می کتب
ھای آن گمراھان اھمیت چندانی قائل  بر او اثری نخواھد داشت، پس به نوشته

 شویم. نمی
 ھا برای الله پروردگار جھانیان است. کنم، و تمام ستایش و به این قدر اکتفا می

 ی آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.وصلی اهللا علی نبيّنا حممد وعل
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