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 اول سخن

  :گوییم، منظورمان تشیعی است که ھنگامی که از تشیع سخن می«
دینی تازه که به صورت   ای در آورده حب و دوستی اھل بیت را به گونه

 انشین دین اسالم تبدیل گشته است.ج
فرق قائل شده، و سپس  شو یارانش ج ھمان تشیعی که میان پیامبر

ی را کافر و مرتد ھا دست :میان یاران و اصحاب پیامبر فرق قائل شده است
ی را تقدیس کرده و ھا دست ھستند، و ج دانسته، که اینان اصحاب پیامبر

اند. سپس میان خود اھل بیت نیز  اینان اھل بیت معبود خود قرار داده، که
را محو کرده تا جایی که آنان  ج ی ھمسران پیامبر پس ھمه :فرق قائل شده

ھایشان بیرون کرده و داد و فریاد و غوغا را در میان آنان به پا  را از خانه
سپس قصد دیگران کرده و آنان را به دو گروه علویان و عباسیان  کرده است.

ھای  م نمود. و پس از آنکه عباسیان را تکفیر کرده، علویان را به گروهتقسی
فاطمیان، حنفیان، بدویان و دیگران تقسیم نمود. سپس کار تقسیم و قطعه 
قطعه کردن پیوسته در جھت بازیچه قرار دادن دین و بیرون ریختن کینه 

از  که یکینھفته در درون ادامه داشت تا جایی که ھمه حسنیان را جز نه نفر 
آنھا موھوم و معدوم است، تکفیر نموده است. به نظر تو آیا تشیع به این 
بسنده نموده و به آمال خود رسیده؟ نه، ھرگز! ھمانا شمشیر خود را 

را پاره پاره کند و زھر خود را  ج برکشیده تا سه دختر پاک و خوب پیامبر
تران زن اولش نیستند بلکه دخ ج اینان دختر پیامبر :بریزد و بگوید

از اھل بیت چه چیزی مانده  دلیل بیرون کردند، پس باشند. آنان را بی می
 است؟!.
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را رد  ج * منظورمان از تشیع، تشیعی است که ھمه احادیث پیامبر
روایت شده و صحابه ھم  ج کند. با این حجت که از طریق صحابه پیامبر می

ه جای آن، آیات ساختگی در نظر اھل تشیع مرتد و بیعت شکن و کافرند و ب
سخنان باطلی که به ناحق به حضرت جعفر  ،و سخنان باطل جایگزین کرده

نسبت داده، در حالی که او از این سخنان مبرا و به دور است.  /بن محمد
 یع بدون کتاب و سنت و اصحاب است.ھمانا این تشیع، تش

گوید که  میشان  داند و درباره را کافر می ج * تشیعی که اصحاب پیامبر
رج و بستر راحت چیزی کارند و بجز شکم و ف آنان جماعتی طمع

 شناسند. نمی
آید و ھر گونه عیب و پستی را به قوم  * تشیعی که از عرب بدش می

دھد و خود را به امت بزرگ عرب که خداوند متعال آنان را  عرب نسبت می
نسبت  ھمه جھان برگزیده،برای حمل دین خود و رساندن رسالتش به 

 دھد. نمی
* تشیعی که معتقد است عمر فاروقی که کسری را ذلیل و خوار نمود و 

کرم داشت و در ُدُبرش  -العیاذ بالله  -بینی متکبران و ظالمان را شکست، 
اش  با خواھرش در خانه سشد.  ھمانا مادرش زناکار بوده، و علی نزدیکی می

زنا کرده، و از طریق متعه از شب تا صبح، پیش او خوابیده است. و به ھمین 
گوید: ھمانا دائی رسول الله،  متعه را حرام نمود. این تشیع می سخاطر عمر

سعد بن ابی وقاص، از بین برنده پادشاھان و کسراھا و فاتح عراق، زنازاده 
سعد بن ابی وقاص این چنین است بلکه ھمه  ابن سفاح است. البته نه تنھا

نیز چنین وضعیتی را دارند.  عمرو بن  ج ھای پیامبر پسران زھره، دائی
، فاتح فلسطین و آزادکننده مصر نیز زنازاده است و عبدالله بن زبیر، سعاص

 



 ٣    سخن اول 

پسر اسماء دختر ابوبکر، قھرمان ھجرت، امیر المؤمنین و خلیفه مسلمانان، 
 عه به دنیا آمده است. از طریق نکاح مت

، را ج * تشیعی که ابوبکر صدیق و عمر فاروق، دو وزیر رسول الله
که حق را   را به مردی تبدیل کرده سداند و علی غاصبان منصب خالفت، می

کتمان نموده و در برابر آن سکوت اختیار کرده و به غصب راضی شده است. 
ندارد. او از این کار مبرا و به  بلکه اصًال نسبت به دین و آبرو و مالش غیرتی

 دور است. 
کند و آنان را  را بدگوئی و سرزنش می ج * تشیعی که ھمسران پیامبر

 زند. کند و تھمت زنا به آنان می به کفر و فاحشه متھم می
 دھد. رواج می» متعه«گری و زنا را زیر پوشش  * تشیعی که اباحه

ما را قبول ندارد و ائمه  الشأن * تشیعی که دانشمندان و فقھای عظیم
 کند. گر بزرگان دین را بدگوئی میاربعه و دی

* تشیعی که والء و دوستی علی در نظرش معنایی ندارد مگر با برائت و 
، اگر عمر را دوست داشتی باشی، دیگر از دوستان علی سبیزاری از عمر

گند ھای ھفتگانه سوگند بخوری و آن سو نیستی ھر چند به پروردگار آسمان
را با طالق مؤکد سازی که علی را دوست داری. بلکه تو مجرمی و مستحق 

 چون عمر را دوست داری. ،حالل استکشتن ھستی و مالت، 
» اھل بیت«ه نام ھا و آتش را ب ھا و درختان و پرنده * تشیعی که سنگ

 نماید. تقدیس می
ی برای ھایشان را فرصت * تشیعی که قبرھای اولیا و بزرگان و زیارتگاه

 است. قل و آبروی مردم، قرار دادهشکار اموال و بازی با ع
داند و نفاق و  ، دروغ را واجب می»تقیه«* تشیعی که زیر قضیه مزخرف 

نماید. با زبانش به  داند و انسان را بدان ملزم می دورویی و نیرنگ را مباح می
فرعی و فقھی  میان ما فرقی وجود ندارد، چون ما تنھا در مسائل :گوید تو می
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با ھم اختالف داریم و دارای مذاھب مختلفی ھستیم و اختالف در این گونه 
کند و بانگ بر  مسائل ھم طبیعی است در حالی که در قلبش تو را نفرین می

 رسد تا تو را نابود کند؟ فرصت میکی  :آورد می
ی مسلمانان قرار داده و آن ھا دل * تشیعی که قم ناپاک را فضایی برای

ھا، را  ترین سرزمین نامد و کعبه، بزرگترین و مقدس را مکانی مقدس می
 داند. ارزش می ناچیز و بی

کند و آنھا  ھا را آباد می * تشیعی که مساجد را تعطیل، و مرقدھا و بارگاه
جدایی میان مؤمنان قرار  ھای عبادت خود و مساجد ضرار و تفرقه و را خانه

 دھد. می
گوییم و آن تشیعی است که ما امروزه با آن  میاز چنین تشیعی سخن 

 .١»کنیم زندگی می
 ابو انس شامی

 ». شبه و اباطیل«ھایی از سخنرانی  گوشه -١

 

                                           



 
 

 

 مقدمه

به نام خداوندی که حکم و فرمان ھمه از اوست و بازگشت ھمه به «
را در قالب سوی اوست. و سپاس و ستایش برای خدایی که جدایی این امت 

شوند. و درود و سالم بر  به ھم نزدیک نمیھیچگاه  ھایی قرار داده که فرقه
 ».ھاست ھا نجات یافته و دشمن دیگر فرقه تنھا فرقه واحدی که از این فرقه

 اما بعد ..... 
ھای تقریب میان مسلمانان و رافضه سر بر آورده، پس از  اخیرًا دعوت

د که این دعوت نابود و پنھان شده و دیگر راه آنکه گمان اکثر مردم بر این بو
 .١بازگشتی ندارد و ماھیت رافضه ھم برای ھمگان آشکار شده است

و جھت فھم درست آن، عدم اکتفا به -» رافضه«شناخت مقصود فقھا از اصطالح  -١
 برای شناخت منظور از احکامشان بر رافضه مھم است: –اش معنای لغوی و تاریخی

ابوبکر و عمر، کس معتقد باشد که ھر« کند: امام شافعی رافضه را این چنین تعریف می 

اثر ذھبی، در بخش زندگانی امام » السري«[کتاب ». امام نیستند، رافضی است

 ج اند که از اصحاب و یاران محمد رافضه کسانی«گوید:  شافعی]. امام احمد می
گویند و آنان را مورد طعنه و سرزنش و ایراد قرار  جویند و آنان را ناسزا می بیزاری می

لقب رافضه برای ھر کسی «گوید:  اثر خالل] .خوشی می» السنة«[کتاب ». دھند می
کند و طعنه و سرزنش را برای صحابه جایز  که در این مذھب غلو و زیاده روی می

ا و [شرح مختصر خلیل] و کرمانی اجماع ھمه علم». داند، استعمال شده است می
نان را دشنام یا یکی از آ ج کس اصحاب رسول اللهھر«اھل سنت را نقل کرده که: 

دھد یا وی را مورد نقص یا مورد طعن و سرزنش قرار دھد یا از صحابه یا یکی از آنان 
 ». عیب و ایراد گیرد، او رافضی است
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ھا در آمده  ھا و کتاب ھا اخیرًا به صورت کنفرانس و سخنرانی و این دعوت
کنند یک اندیشه را به عامه مسلمانان القا کنند که  آنھا سعی می  که ھمه
میان دین مسلمانان و دین شیعه رافضی ھیچ فرقی  :اش چنین است خالصه

تالش کند که میان این دو طایفه تفرقه ایجاد کند، وی ھرکس  نیست و
جداکننده صف واحد جماعت مسلمانان، تکفیری .... و دیگر اوصافی است 

 کنند.  که داعیان تقریب بر مخالفانشان اطالق می
اعیان این تفکر گمان در راستای تالش برای فریب عامه مسلمانان، د

گیری صحیح اسالمی است که جمھور  کنند که چنین تفکری موضع می
 فقھای مسلمانان بر آنند. 
گیری حقیقی فقھای مسلمان را در برابر گروه  در این کتاب، موضع

بینیم تا حقیقت دعوت ترویج کنندگان اندیشه تقریب بر ھمگان  روافض می
 معلوم گردد. 

رنده بیش از نود متن نقل شده از سخنان فقھای این کتاب در بر دا
در خصوص رافضه، و در بر دارنده وقایع  ١مذاھب مختلف فقھی اسالمی

گیری مسلمانان از میان مذاھب مختلف اسالمی،  متعدد تاریخی که بر موضع
 دھد.  گواھی می

 :فرماید می خداوند متعال

نامه اغلب این فقھا بیان شده تا خواننده منزلتشان را دریابد و معلوم شود که  زندگی -١
گوییم که وی از  کند، نمی داند با آنان مخالفت که خود را عالم میھرکس  امروزه

کوچکترین شاگردان آنان است، بلکه وی اھلیت و شایستگی این را ندارد که حتی در 
این علم، دین است، دقت کنید که دینتان «ھای آنان بنشیند. و گفته شده که:  حلقه

 ». گیرید را از چه کسی می

 

                                           



 ٧  راجع به نقل اجماع امت...ای از سخنان  : مجموعهفصل اول

َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥ َمِصً�ا َءۡت وََسا

کسی که با پیغمبر دشمنی کند، بعد از آنکه (راه) ھدایت (از راه ضاللت «
راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به  برای او) روشن شده است، و (راھی) جز

شود و) دوستش داشته است رھنمود  ھمان جھتی که (به دوزخ منتھی می
نمائیم که ایشان را به دوستی  گردانیم (و با ھمان کافرانی ھمدم می می

سوزانیم)، و دوزخ  گردانیم (و با آن می گرفته است) و به دوزخش داخل می
 .»چه بد جایگاھی است

 





 
 

 

ای از سخنان راجع به نقل اجماع امت  جموعهم: فصل اول
  ١ها اسالمی بر تکفیر رافضی

 این اجماع، اجماع بر کفر گروه روافض است.  -١
راجع به تکفیر و جاودان «گوید:  رد یا افراد معینی از روافض، ابن تیمیه میاما راجع به ف

ماندنشان در جھنم، علماء دو قول مشھور دارند و در این زمینه دو روایت از امام 
صحیح آن است که این سخنانی که روافض «افزاید:  سپس می». احمد آمده است

باشد و  مخالف است، کفر میگویند، سخنانی که معلوم است با دین اسالم  می
ھمچنین افعال و کردارشان که از جنس افعال کفار با مسلمانان است، نیز کفر 

باشد .... اما تکفیر فرد معینی از آنان و حکم به جاودان ماندنش در جھنم،  می
بستگی به ثبوت شرایط تکفیر و انتفای موانع تکفیر دارد. ھمانا ما نصوص وعد و 

کنیم که فرد معینی از  گوییم و حکم نمی تفسیق را به طور مطلق میوعید و تکفیر و 
ای که ھیچ گونه معارضی ندارد،  شود تا اینکه مقتضی آنان داخل این مفھوم عام می

ای درباره امامیه رافضی] عبدالقادر بن  [مجموع الفتاوی، مسأله». اقامه شود

گوید:  می –ھای رافضه  اھیپس از سخن درباره گمر - »اجلامع«عبدالعزیز در کتاب 
و با این وجود احدی قائل به تکفیر فرد یا افراد معینی از روافض نبوده است و این «

ھای اخیر به خاطر اسباب سیاسی ھمراه با ظھور حکومتی برای  قول تنھا در سال
ھای ضعیف و صاحب  .ق. شایع شده است. که دولت ھ ١٣٩٩شیعه در ایران در سال 

را که بر ضد شیعه مطلب ھرکس  اس رعب و ترس نمودند ونفت خلیج احس
نویسد، تشویق نمودند، در نتیجه بعضی قائل به کفر شیعیان شدند و این قول اھل  می

و بدان که کفر ھمان کفر است و آنچه که شیعه «گوید:  سپس می». سنت نیست
بر  –شیعه  شود، با این تفاوت که شود، سنی ھم بدان کافر می رافضی بدان کافر می

ھای  سخنان کفر آمیزی دارند که جزو خصائص و ویژگی –خالف سایر ِفَرق اسالمی 
 ». آنان شده و در میان آنان بیشتر رواج دارند
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دانشمندان ھمه مناطق، از « :گویند می ٢و ابو حاتم رازیان ١ابو زرعه -۱
ایم که باورشان بر این بوده که  حجاز و عراق و شام و یمن را دیده

 .٣»ھا، از اسالم به دورند رافضی
از ِفَرق منتسب به  ھیچیک در بین« :گوید می ٤ابن حزم ظاھری -۲

اسالم اختالفی نیست که عمل به آنچه در قرآن آمده واجب است ... 

او امام، سرور حافظان، عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید «گوید:  ذھبی راجع به وی می -١
مده است. امام احمد ھجری به دنیا آ ٢٠٠در سال ». بن فروخ، محدث ری است

وی در سال » این جوان ششصد ھزار حدیث را حفظ کرده است«گوید:  اش می درباره
 ھجری وفات یافت.  ٢٦٤

او محمد بن ادریس بن منذر، امام، حافظ، ناقد، شیخ «گوید:  ذھبی راجع به وی می -٢
ھا و  محدثان، حنظلی، غطفانی است .... او از جمله علمای متبحر بود، به سرزمین

ھای مختلفی را گردآوری و تصنیف نمود،  ، کتابنمود شھرھای مختلف مسافرت
 ١٩٥در سال ». راویان را جرح و تعدیل نمود و روایات را صحیح و معلول دانست

وی در ». ابو حاتم، یکی از امامان حافظ بود«گوید:  ھجری به دنیا آمد. خطیب می
 ھجری وفات یافت.  ٢٧٧سال 

ھنگام ذکر عقیده امام  »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «را در کتاب  اللکائی آن -٣
 ابوحاتم و امام ابوزرعه نقل کرده است. 

گاه به فنون و معارف اسالمی، ابو محمد،  او امامی بی«گوید:  ذھبی می -٤ نظیر، متبحر، آ
 علی ابن احمد بن سعید بن حزم، فارسی االصل، سپس اندلسی، قرطبی، فقیه،

حافظ، متکلم، ادیب، وزیر، ظاھری و صاحب تصانیف متعددی است... او دارای  
 ٣٨٤در سال ». ھای باارزش زیادی است ذکاوت و ھوشی سرشار، ذھنی تیز، و کتاب

ھای  در میان کتاب«گوید:  اش می پا به عرصه وجود گذاشت. عز بن عبدالسالم درباره

وی در سال ». ام ابن حزم در علم ندیده »محلیـال«اسالمی ھیچ کتابی را به مانند 
 ھجری از دنیا رفت.  ٤٥٦
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اند. آنان  رافضی در این زمینه مخالفت نموده ای از غالت و تنھا عده
 .١اند کافر به آن ھستند و در نزد ھمه مسلمانان مشرک

امت اسالمی بر تکفیر امامیه اتفاق نظر « :گوید می ٢ابو سعد سمعانی -۳
اند و اجماع آنان را انکار  زیرا آنان معتقد به گمراھی صحابه ،دارند

کنند که در شأن  نمایند و صحابه را به چیزھایی منسوب می می
 .٣»ایشان نیست

از  :در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است« :گوید می ٤ابن کثیر -۴

 ، باب دھم، در خصوص عمل به آنچه در قرآن آمده است. صول األحكامأ حكام يفاأل -١
نظیر، ثقه و مورد اطمینان، محدث  او امام و حافظ و بزرگ، بی«گوید:  ذھبی می -٢

خراسانی، مروزی، و صاحب خراسان، ابو سعد عبدالکریم ... تمیمی، سمعانی، 
اش  ھجری به دنیا آمد. ابن نجار درباره ٥٠٦در سال ». تصنیفات زیادی است

». ام که تعداد استادان ابو سعد، ھفت ھزار نفر بود از افراد معتمد شنیده«گوید:  می
 ھجری وفات یافت.  ٥٦٢وی به سال 

 ، باب زای و یاء، زیدی. االنساب -٣
او اسماعیل بن کثیر بن ضوء .... قریشی، «گوید:  به وی می ابن قاضی شھبه راجع -٤

اھل بصره و دمشق است. داماد حافظ ابوالحجاج مزی بود و با او ھمراھی و مالزمت 
نمود و از او علم کسب نمود. وی به علم حدیث روی آورد. و از ابن تیمیه زیاد متأثر 

دانشگاه ام «ذھبی سرپرستی  بود و آراء و نظرات زیادی را از وی شنید. پس از مرگ

دار احلديث دانشگاه «را به عھده گرفت و پس از مرگ سبکی سرپرستی » صالح

را برای مدت کمی به عھده گرفت. او عالقه زیادی به ابن تیمیه داشت و از » األرشفيه
کرد و در بسیاری از آراء و نظرات ابن تیمیه، از وی  وی حمایت و جانبداری می

 ٧٠١در سال ». و به سبب آن مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفت کرد. پیروی می
او فقیھی صاحب فن، «گوید:  ھجری به دنیا آمد. استادش، ذھبی درباره وی می

ھجری  ٧٧٤به سال ». محدثی بزرگ و مفسری نقال است. و تصانیف مفیدی دارد
 وفات یافت. 
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علی بن ابی طالب  :ابراھیم تیمی از پدرش روایت شده که وی گفت
ھر کس گمان کند که در نزد ما « :به خواند و گفتبرای ما خط

خوانیم و در قرآن و این صحیفه  چیزی ھست که آن را می
ھای  ای که به شمشیرش آویزان بود و در آن راجع به دندان (صحیفه

». شتر و بعضی از احکام جنایات بود) نیست، قطعًا دروغ گفته است
ھای  دیگر کتاباین حدیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و 

ثابت است، ردی است بر ادعای رافضه که گمان  سحدیثی از علی
علی را برای خالفت تعیین نمود. اگر قضیه  ج کنند رسول الله می

از صحابه آن را  ھیچیک کنند، بود که اینان گمان می آن چنان می
کردند، چون آنان از ھمه کس بیشتر مطیع خدا و رسول خدا  رد نمی

حیاتش و چه بعد از وفاتش بودند و آنان بسیار برتر از چه در حال 
شوند و در نتیجه  ج اند که باعث رنجش و دل شکستگی پیامبر این

نمایند. اصًال ھرگز!  بر وی پیشی گیرند و از راھی غیر از راه او پیروی 
چنین گمانی را راجع به صحابه داشته باشد، ھمه آنان را به ھرکس  و

و مخالفتشان با  ج توافق بر دشمنی با پیامبر فجور و نافرمانی و
ھرکس  در حکم و دستورات صریح وی نسبت داده است. و ج پیامبر

شود و به  ھا به این درجه برسد، از دایره اسالم خارج می از انسان
 .١»شود اجماع علما و ائمه بزرگوار کافر می

چون  رافضه، خوارج زمان ما ھستند،«...  :گوید می ٢مالعلی قاری -۵

 ، ماجرای سقیفه بنی ساعده. البداية والنهاية -١
او شیخ مالعلی قاری بن سلطان بن محمد ھروی، حنفی است. «گوید:  شوکانی می -٢

در شھر ھرات به دنیا آمد و سپس به مکه ھجرت نمود و در آنجا سکنی گزید. و از 
عصامی راجع به او ». جماعتی از محققان مانند ابن حجر ھیتمی کسب علم نمود
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آنان معتقد به کفر اکثر صحابه صرف نظر از سایر اھل سنت و 
 .١»آنان بنا به اجماع علما کافرند اند. جماعت

دانشمندان مناطق مختلف بر مباح « :گوید می ٢ابو سعود عمادی -۶
در ھرکس  بودن قتلشان(یعنی قتل روافض) اتفاق نظر دارند، و

اعظم (ابوحنیفه) و کفرشان شک نماید، کافر است. از نظر امام 
سفیان ثوری و اوزاعی آنان ھر گاه توبه کنند و از کفر به سوی اسالم 

یابند. و امید است که مورد عفو و  باز گردند، از قتل نجات می
اما از  ،کنند بخشش قرار گیرند ھمانند دیگر کفار که وقتی توبه می

یر نظر امام مالک و شافعی و احمد بن حنبل و لیث بن سعد و سا
شود و اسالم آوردنشان ھیچ  شان پذیرفته نمی علمای بزرگ، توبه

 .٣»شوند اعتباری ندارد و به عنوان حد کشته می

گاه در سنت نبوی است. وی جامع علوم نقلی و عقلی است. متب«گوید:  می حر و آ
 ھجری وفات یافت.  ١٠١٤وی به سال ». باشد یکی از علمای برجسته و مشھور می

 . »يما رجل قال ألخيه: اكفر، فقد باء بها أحدهماأ«، حدیث مفاتيحـمرقاة ال -١
ابوسعود، محمد بن محمد بن مصطفی عمادی، از دانشمندان ترک است که بعدًا  -٢

ھجری به دنیا آمد. و در  ٨٩٨ر نزدیکی قسطنطنیه به سال عرب شده است. د
و سپس در » بروسه«شھرھای متعددی درس خوانده و تدریس نموده است. در شھر 

داد. وی در نزد  قسطنطنیه مسئولیت قضاوت را به عھده گرفت و ھمچنین فتوا می
 ٩٨٢سالطین عثمانی ابھت و منزلت خاصی داشت. ابو سعود عمادی به سال 

 رگذشت. د

 . »الردة والتعزير«، اثر ابن عابدین، باب الفتاوی احلمدانية العقود الدريه يف -٣
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دانیم این  آنچه که امروزه از شیعه می« :گوید می ١ابوثناء آلوسی -۷
کنند، چون به گمان آنان  است که آنان به کفر صحابه تصریح می

با  ج و پس از وفات پیامبررا کتمان نموده  ج صحابه نص پیامبر
بیعت کردند.  سکه با ابوبکرآنگونه  بیعت نکردند سحضرت علی

ھمچنین آنان به بغض و دشمنی با صحابه و جایز دانستن اذیت و 
آزار و ناسزاگویی به آنان، و انکار خالفت خلفای راشدین و سب و 

کنند. و ھمه مذاھب چھارگانه یعنی احناف و  لعن آنان تصریح می
چنین اوصافی ھرکس  اند که ھا متفق ھا و حنبلی ھا و شافعی الکیم

 .٢»داشته باشد، کافر است
اند،  در فصول بعدی سخنان دیگر علمایی که به این اجماع اشاره کرده

 آید. می

ابوثناء، شھاب الدین محمود آلوسی (آلوسی منسوب به یکی از روستاھای انبار است)  -١

است. او شافعی مذھب بود اما در  »معانیـروح ال«بغدادی، حسنی، صاحب تفسیر 
کرد. از طرف دولت عثمانی به عنوان مفتی  ه تقلید میمسائل زیادی از ابوحنیف
ھجری وفات  ١٢٧٠ھجری به دنیا آمد و به سال  ١٢١٧احناف تعیین شد. سال 

 یافت. 

 ، فصل سوم. سئلة الالهوريةجوبة العراقية علی األاأل -٢

 

                                           



 
 

 

ای از سخنان علما در خصوص نقل  مجموعه: فصل دوم
 ها فقهاء درباره رافضیای از احکام  خالصه

 ای از فقھای کوفه و دیگران به کشتن عده« :گوید می ١قاضی ابویعلی -۱
ھا حکم  که صحابه را سب و لعن نماید، و به کفر رافضیھرکس 

 .٢»اند کرده

از  »ةالفتاوی البديعي«در کتاب « :گوید می ٣تقی الدین سبکی -۲
م یر کافر تقسیھا را به کافر و غ ام که رافضیھای احناف دیده کتاب

ھا، قاضی ابویعلی، محمد بن  او امام، عالمه، شیخ حنبلی«گوید:  ذھبی درباره وی می -١
کرد.  داد و تدریس می حسین...، بغدادی، حنبلی، و ابن فراء است. وی فتوا می

علمای زیادی در محضرش فارغ التحصیل شدند. امامت و پیشوایی در فقه به وی 
گاه به علوم و تفسیر  ختم شد. او در زمان خود عالم عراق بود. و عالوه بر فقاھت، آ

گاه به استدالل و اصول فقه بود... وی انسانی پاک دامن، وارسته، بزرگ،  قرآن و آ
ھجری  ٤٥٨ھجری به دنیا آمد و به سال  ٣٨٠در سال ». پرھیزگار و اھل ورع بود

 وفات یافت. 

 . »ج سب النبی«، باب جامع، فصل فتاوی السبكی -٢
او علی بن عبدالکافی بن علی ... انصاری، «گوید:  ابن قاضی شھبه درباره وی می -٣

خزرجی، شیخ، امام، فقیه، محدث، حافظ، مفسر، قاری، اصولی، متکلم، نحوی، لغوی، 
گاه به علم جدل و مسائل اختالفی، تیز بین، شیخ االسالم  ادیب، حکیم، منطق دان، آ

 ٦٨٣در سال ». ین الدین ابومحمد سبکی است، تقی الدین، ابوالحسن بن قاضی ز
 ١٥٠وی به تألیف و فتوا روی آورد و بیشتر از «گوید:  ھجری به دنیا آمد. سیوطی می

کتاب را تصنیف کرد. و تصنیفاتش نشانگر مھارت و تبحرش در حدیث و غیره، و 
نشانگر توانایی است که برای علوم دینی صرف نموده است. و دانشمندان بزرگ 
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ھای روافض و درباره کسانی  نموده و اختالف را درباره بعضی از گروه
که امامت ابوبکر و عمر را انکار کرده، ذکر نموده که بنا بر قول 

ھای  از جمله کتاب »محيطـال«اینان کافرند .... و در کتاب  ,صحیح
که نماز پشت سر احناف از محمد بن حسن شیبانی نقل شده 

 :کند ھا جایز نیست. سپس سبکی علت آن را چنین بیان می رافضی
زیرا آنان خالفت ابوبکر را انکار کرده در حالی که ھمه صحابه بر «

که از  »ةاخلالص«و در کتاب ». اند خالفت ابوبکر اجماع نموده
 :گوید ھای احناف است چنین مطلبی آمده است. سپس می کتاب

تتمة «و در ». انکار نماید، کافر استکس خالفت ابوبکر صدیق را ھر«

و رافضِی اھل غلو که خالفت ابوبکر را انکار « :آمده است »الفتاوی

 »ةالغاي« در کتاب» نماید نماز خواندن پشت سرش جایز نیست. می

نماز پشت سر « :آمده است» مرغینانی«و در کتاب  /اثر سروجی
پشت سر رو ھوای نفسانی مکروه است و  صاحب بدعت و دنباله

حاصل سخن این « :گوید سپس سبکی می». رافضی جایز نیست
است که اگر این ھوای نفسانی طوری باشد که فرد به خاطر آن کافر 
شود، نماز پشت سرش جایز نیست در غیر این صورت جایز اما مکروه 

اثر ابن بلدجی از علمای حنفی » شرح المختار«و در کتاب ». است
یکی از صحابه و بغض و دشمنی با وی، سب و سرزنش « :آمده است

مخالفان و  سچون علی ،کفر نیست اما فرد به خاطر آن گمراه است
و در کتاب ». سرزنش کنندگانش را تکفیر ننمود حتی آنان را نکشت

ھجری دار فانی را  ٧٥٦وی به سال ». انش در محضر وی فارغ التحصیل شدندزم
 وداع گفت. 
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کس ھر« :ھای احناف آمده است از جمله کتاب» ةالفتاوی البدیعی«
را انکار نماید، کافر است. بعضی از علمای  سامامت ابوبکر صدیق

گویند که او مبتدع است، اما صحیح آن است که او کافر  حنفی می
 ». باشد می

قائلین به عدم تکفیر کسانی که صحابه را سب « :گوید سبکی در ادامه می
 ».اند نمایند، اتفاق نظر دارند که آنان فاسق و لعن می

بنا به  سالصه سب و سرزنش ابوبکربه طور خ«...  :گوید ھمچنین می
مذھب ابوحنیفه و یکی از دو وجه علمای شافعی مذھب، کفر است. اما از 
نظر امام مالک مشھور آن است که وی تازیانه زدن را واجب کرده و این 

ام  مقتضی آن است که چنین عملی کفر نیست، و خالف آن را نزد وی ندیده
دول کرده و قائل به کفر اعمال آنان بجز درباره خوارج که از این رأی ع

از صحابه] در نزد امام ھریک  است. بنابراین مسأله سب و سرزنش ابوبکر [یا
اگر فرد تنھا به سب و سرزنش اکتفا نماید و متعرض  :مالک دو حالت دارد

تکفیر نشود، کفر نورزیده و اگر متعرض تکفیر شود، کفر ورزیده است ... پس 
تنھا به سب و سرزنش صحابه اکتفا  –خدا بر او باد! لعنت  - ١این رافضی

نکرده بلکه آنان را نیز تکفیر نموده است، از این رو چنین فردی از نظر 
مالک و ابوحنیفه و یکی از دو وجه علمای شافعی مذھب، کافر است و از 
نظر احمد بن حنبل زندیق است چون از عمل عثمان ایراد و انتقاد گرفته و 

 .٢»ارنده خطاکار دانستن مھاجرین و انصار استاین در برد

 آید.  داستانش در فصل بعدی می -١

 . »ج سب النبی«، باب جامع، فصل فتاوی السبكی -٢

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١٨

ابوبکر و عمر را ھرکس  بدان که« :گوید می ١جالل الدین سیوطی -۳
سب و سرزنش نماید، اصحاب ما (یعنی علمای شافعی مذھب) راجع 

اند  و دیگران آن را نقل کرده ٢قاضی حسین -به وی دو وجه دارند. 
در کتاب » محاملی«بنا به وجه اول، چنین فردی کافر است.  –
بدان جزم نموده است. بنا به وجه دوم، او فاسق است. که » اللباب«

به خاطر بدعتش ھرکس  فتوای علمای شافعی مذھب بر آن است. و
یا کفر و یا  :کافر نشود، حال و وضعش از این دو امر خارج نیست

 .٣»فسق
آنچه از امام ابوحنیفه و سائر ائمه اھل « :گوید می ٤ابو المعالی آلوسی -۴

سنت ثابت است، اینکه اھل قبله کافر نیستند مادامی که آنچه 

 ٨٤٩ابوالفضل، عبدالرحمن بن ابوبکر بن محمد سیوطی، در شھر قاھره به سال  -١
توان  نفر است، از آن جمله می ١٥٠در حدود ھجری متولد شد. تعداد اساتیدش 

 ٥٠٠بلقینی، جالل محلی، مناوی و ابن قطلوبغا را نام برد. تصنیفاتش بیشتر از 
 ھجری درگذشت.  ٩١١باشد. او به سال  تصنیف می

او حسین بن محمد بن احمد، قاضی، ابوعلی «گوید:  ابن قاضی شھبه درباره وی می -٢
ر در مذھب است. از قفال کسب علم نمود. او و شیخ مشھو» تعلیقه«مروذی، صاحب 

ترین شاگردان قفال بودند ... و  ترین و مشھورترین و محقق ترین و فقیه ابوعلی، نجیب
رافعی ». ھای متأخرین اطالق شود، منظور، اوست در کتاب» قاضی«ھر گاه کلمه 

افراد نورانی و نگر و باریک بین، از  وی انسانی بزرگ، ژرف«گوید:  راجع به وی می

ھجری وفات  ٤٦٢وی به سال ». (دانشمند امت) بود» مةحرب األ«مبارک، و ملقب به 
 یافت. 

 ، فصل سوم. بی بكر و عمرأمن زكی ساب ـإلقام احلجر ل -٣
نوه عالمه ابو  –محمود شکری بن عبدالله بن شھاب الدین محمود آلوسی، حسینی  -٤

ھجری متولد شد.  ١٢٧٣به سال » رصافه«است در شھر  –ثناء آلوسی صاحب تفسیر 
نمود تا جایی که وی را  گیری می وی حنفی مذھب بود و بر اھل بدعت زیاد سخت
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در دین معلوم است را انکار ننمایند در غیر این صورت  رورتاً ض
 ،محکوم به کفر ھستند مانند غالت شیعه، قرامطه و دوازده امامی

ود جیحون) آنان را تکفیر که اغلب علمای ماوراء النھر (یعنی ر
اند، چون  نموده و به مباح بودن خون و مال و آبرویشان حکم کرده

 ج که گوش و چشم پیامبر ببه ویژه ابوبکر و عمر شآنان صحابه
را  سنمایند و درستی خالفت ابوبکر صدیق بودند، را سب و لعن می

ان را بر فرشتگان و ھمه پیامبر سشان علی نمایند و ھمه انکار می
دھند و بعضی از آنان علی را بر ھمه  جز پیامبران الوالعزم برتری می

دھند. و سالم ماندن قرآن  برتری می ج پیامبران جز حضرت محمد
نمایند و دیگر کارھای ناپسند  از زیادت و نقصان و تحریف را انکار می

 .١»و ناروای دیگری که دارند
باور است که سب و  قاضی حسین بر این« :گوید ابوثناء آلوسی می -۵

سرزنش ابوبکر و عمر کفر است ھر چند این سب مقتضی تکفیر آنان 
نباشد. اکثر علمای حنفی مذھب چنین نظری را دارند. و قول اصح 

صحابه که ھا این است که سب و ناسزاگویی به  مذھب شافعی
 مقتضی تکفیرشان باشد، کفر است. و این ھمان سب و سرزنش

تبعید » اناضول«نزد دولت عثمانی منفور کردند در نتیجه دولت عثمانی وی را به 
جنگ  نمود و سپس با پادرمیانی بعضی از دوستدارانش وی را بخشود. و زمانی که

ھجری  ١٣٣٥جھانی اول شروع شد، و پس از اشغال بغداد توسط صلیبیان به سال 
رغم فقر و تنگ دستی آن را به  منصب قضاوت را به او پیشنھاد کردند، اما او علی

شدت رد نمود و در خانه و مسجد ماند و وقت خود را به تدریس و تألیف گذراند. در 
 ١٣٤٣به جای گذاشت. سرانجام به سال  کتاب و رساله از خود تألیف ٥٠حدود 

 ھجری دار فانی را وداع گفت. 

 . صحابصب العذاب علی من سب األ -١
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بنابراین  ،دانند ما برای خود عبادت می است که شیعیان زمان
شایسته نیست که کسی در کفرشان شک نماید بر این اساس که 
سب و سرزنش صحابه توسط آنان که در آن تکفیر و بغض آنان است، 

ان تصریح که طحاوی و دیگران بدآنگونه  که این ھم کفر است
اگر کسی اذیت و آزار  :آمده است» نواراأل«اند. در کتاب  نموده

 :آمده است »االعالم« صحابه را جایز بداند، کفر است. و در کتاب
جایز دانستن اذیت و آزار مسلمانان غیر صحابه، موجب کفر است، 
پس به گمان تو جایز دانستن اذیت و آزار صحابه چگونه باید باشد؟! 

کار را ان سخالفت ابوبکرھرکس  :آمده است» البزازیه«و در کتاب 
را انکار  سخالفت عمرھرکس  نماید بنا به قول صحیح کافر است، و

نیز چنین » التتارخانیه«نماید بنا به قول اصح کافر است. در کتاب 
منسوب به شیخ عبدالقادر » الغنیه«مطلبی آمده است. و در کتاب 

خداوند متعال با  –ھا  گیالنی قدس سره، ایشان صراحتًا رافضی
را به یھود و نصاری تشبیه نموده و  – ن رفتار نماید!عدالت خود با آنا

 .١»ھا را تکفیر نموده است آید که رافضی از ظاھر کالمش بر می
ترین و  به خاطر اینکه آنان بدعقیده« :گوید در جای دیگری می

 »تبرصة احلقائق«ترین مردم ھستند. در کتاب  ترین و گمراه گستاخ
یعنی شک نماید که آیا  –ھا شک نماید  کس در کفر رافضیھر« :خوانیم می

کافر است. و اگر بداند که سخنان و  -سخنان و عقایدشان فاسد است یا نه؟ 
عقایدشان گمراھی و بدعت است اما در کفر بودن آن شک نماید، در این 

ای وی را  عده ،صورت راجع به تکفیر چنین فردی اختالف نظر وجود دارد

 ، فصل سوم. األسئلة الالهورية یاألجوبة العراقية عل -١
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اند. از جمله کسانی که به کفر  ای وی را کافر ندانسته ه و عدهکافر دانست
اند،  شان به دارالحرب حکم نموده شیعیان و ملحق کردن سرزمین و کاشانه

جماعتی از متأخران مانند عالمه ابن کمال و شیخ االسالم ابوسعود و 
 .١»باشد دیگران می

علما به  راجع به فتوای« :گوید می ٢زین العابدین بن یوسف کردی -۶
اند و بسیاری از  کفر شیعیان، امام مالک و شافعی بدان فتوا داده

اند. و قاضی عیاض کیفیت عقوبت و  ائمه اسالمی با آن دو موافق
مجازات شیعیان اعم از قتل و غیره را از امام مالک نقل نموده است. 

در کتاب  /شیخ طاھر بخاری، از کبار اصحاب امام ابوحنیفه

رافضی ھر گاه ابوبکر و عمر را سب و لعن نماید،  :گوید می »اخلالصة«

آمده  »الكفرسالم واإل«کافر است. و در نوع سوم از فصل سوم کتاب 

را کوچک و  ج ھر کس سنت یا حدیثی از احادیث پیامبر« :است
 ». خوار بشمارد کفر ورزیده است

 و این گمراھان چقدر احادیث صحیح را از روی اھانت و خوار شمردن
اند. امام بزدوی  اند ھمچنان که افراد زیادی این امر را مشاھده کرده سوزانده

به مدت شش  :از ابویوسف ثابت شده که وی گفت« :گوید در اصول خود می
ھردو  ماه با ابوحنیفه در مسأله خلق قرآن مناظره و بحث نمودم، در نھایت

و این قول نیز از قائل به خلق قرآن باشد، کافر است. ھرکس  متفق شدیم که
و این رأی در خصوص کفر ». ثابت شده است /محمد بن حسن شیبانی

اند که قرآن، مخلوق  این گمراھان صریح است، زیرا آنان با معتزله متفق

 ھمان.  -١
ھجری مسئولیت  ١٠٧٠زین العابدین بن یوسف بن محمد تورانی اردالنی، به سال  -٢

 ده گرفت. افتای شھر بغداد را به عھ
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ھای  ھای اھل سنت و ھم در کتاب که این رأی ھم در کتابآنگونه  است،

قائل به کفر  »التفسري الكبري«خودشان وجود دارد. امام رازی ھم در کتاب 
 ». ایشان است

از جمله « :گوید زین العابدین بن یوسف کردی در جای دیگری می
با توجه به  -ھا تصریح کرده و بدان فتوا داده  کسانی که به تکفیر رافضی

عالم زاھد و محقق باریک بین و مفتی گرانقدر،  –آنچه که به ما رسیده 
ل و باریک بین و دانشمند استاد ابوسعود قدس سره الله، و عالم فاض

باشد. الزم به ذکر است که موالنا  برجسته، موالنا جالل الدین دوانی می
شناخت.  جالل الدین دوانی خیلی خوب حال و وضعیت این گمراھان را می

یکی دیگر از دانشمندانی که به کفر شیعیان فتوا داده، دانشمند فاضل و 
ی زیادی با ھا مدت ت که ایشان ھمکامل، موالنا عصام الدین اسفرایینی اس

شناخت. ھمچنین از جمله این افراد  شیعیان بوده و خوب آنان را می
محقق کامل، موالنا محمد  ،توان دانشمند زاھد، موالنا صالح ھکاری می

 ،»الدالئلمسائل وـال«فقیه بزرگ، یوسف ُبرُسغی، مؤلف کتاب  ،برقلعی

الفضائل «دانشمند پرھیزگار و اھل ورع، موالنا حسین شفیکی، صاحب کتاب 

و دیگر دانشمندان معاصرشان و دانشمندان  ،»مقامات السنيةـالاجللية و
اند، را نام برد. از میان این علما کسانی ھستند  متبحری که بعد از آنان آمده
اند که  فتوا دادهاند. ھمچنین این بزرگواران  که به مرتبه اجتھاد رسیده

سرزمین شیعیان، دار الکفر، یعنی جایی که مخصوص خودشان است، 
 .١»باشد می

 مقاله چھارم.  مخذولة،ـمسلولة علی الرافضة الـاليامنيات ال -١
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ھا را از سه جھت تکفیر  اشاعره، رافضی« :گوید می ١فخرالدین رازی -۷
ھرکس  کنند و می اول، آنان بزرگان مسلمانان را تکفیر :کنند می

 َمنْ « :یدفرما می ج پیامبر ،مسلمانی را تکفیر کند خود کافر است
ِخيهِ  قَاَل 

َ
َحُدُهَما بَِها بَاءَ  َ�َقدْ . اَكفِرُ  يَا أل

َ
کس به برادر ھر« .»أ

ای کافر! اگر او کافر نباشد، خودش دچار کفر  :اش بگوید دینی
 . »شود می

ھا قومی را تکفیر  رافضی :ھا واجب است. دوم بنابراین، تکفیر رافضی
به صراحت آنان را مورد ستایش و تمجید قرار داده و  ج اند که پیامبر کرده

منزلتشان را بزرگ دانسته است، از این رو تکفیر این قوم، در حقیقت تکذیب 
که ھرکس  امت اسالمی بر تکفیر ،باشد. سوم است. که این کفر می ج پیامبر

  ٢».بزرگان صحابه را کافر بداند، اتفاق نظر دارند
علمای بزرگ دولت عثمانی راجع به شیعیان « :گوید می ٣ابن عابدین -۸

اند و بسیاری از آنان راجع به کفر شیعیان سخنان  زیاد فتوا داده

او عالمه بزرگ، صاحب فنون، فخر الدین، محمد بن عمر «گوید:  ذھبی درباره وی می -١
بن حسن، قریشی، بکری، طبرستانی، اصولی، مفسر، بزرِگ تیزھوشان و حکماء و 

الد اسالمی انتشار یافت. او انسانی مصنفان است ... تألیفات وی در شرق و غرب ب
ھجری به دنیا آمد. و از امامان و  ٥٤٤در سال ». ھوشیار و حاضرالذھن وتیزھوش بود

ھای کالمی  در روش«پیشوایان اشاعره بود سپس در اواخر عمرش توبه نمود و گفت: 
 ٦٠٦وی به سال » کنند... ام، ھیچ کدام دردی را دوا نمی و فلسفی تأمل نموده

 ری درگذشت. ھج

 ، اثر رازی، به نقل از اصول مذھب شیعه امامیه، اثر ناصر قفاری. هناية العقول -٢
به خاطر اینکه » ابن عابدین«محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز، حنفی، ملقب به  -٣

 ١١٩٨رسد. به سال  نسبش به زین العابدین علی بن حسن بن علی بن ابی طالب می
ھا و فقیه  نیا آمد. در زمان خود، امام و پیشوای حنفیھجری در شھر دمشق به د
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اند. از  ھایی را در این زمینه تألیف کرده کافی اظھار کرده و کتاب
جمله علمای دولت عثمانی که درباره شیعیان فتوا داده، محقق و 

عالمه کواکبی حلبی مفسر، ابوسعود افندی عمادی است، که 

 »فوائد السنية«اش که  یوی را در شرح خود بر منظومه فقھ سخنان
 .١»نام دارد، نقل نموده است

ھای مختلف را به خوبی  مناطق شام بود. او مفسر و اصولی و حافظ قرآن بود. قرائت
دانست و به علوم عربی و حدیث و تفسیر و تصوف و علم فرائض (میراث) مشغول  می

 ھجری وفات یافت.  ١٢٥٢بود. وی به سال 

 . لفتاوی احلمدانيةا العقود الدرية يف -١

 

                                                                                           



 
 

 

ای از حوادث تاریخی که حکم فقهاء  مجموعه: فصل سوم
 سازد ها تبیین و روشن می خصوص رافضیرا در 

در این سال « :کند ھجری نقل می ۲۴۱ابن کثیر درباره وقایع سال  -۱
دستور به تازیانه زدن یکی از افراد  ١حاکم عباسی، متوکل علی الله

گویند که ھزار تازیانه  سرشناس بغداد داد. وی به شدت زده شد. می
بود که ھفده مرد نزد به وی زده شد تا اینکه مرد. علت امر این 

قاضی شرقی، ابوحسان زیادی شھادت دادند که آن مرد، ابوبکر و 
را سرزنش و بدگوئی نمود. این خبر را به  شعمر و عائشه و حفصه

حاکم عباسی، متوکل علی الله رساندند، نامه او به محمد بن عبدالله 
بن طاھر بن حسین، نایب او در بغداد رسید که به وی دستور 

ھد در حضور مردم، حد سب و ناسزاگویی را بر آن مرد اجرا د می
کند. سپس با تازیانه زده شود تا اینکه بمیرد. بعدًا در دجله انداخته 
شود. و بر او نماز جنازه خوانده نشود تا بدین وسیله ملحدان و 

». دشمنان پند گیرند. او ھم چنین کاری را در حق آن مرد کرد

او متوکل علی الله، حاکم عباسی، ابوالفضل، جعفر بن معتصم بالله «گوید:  ذھبی می -١
در ». محمد بن ھارون الرشید بن مھدی بن منصور، قریشی، عباسی و بغدادی است

ھجری با وی بیعت شد. خلیفه بن  ٢٣٢ھجری به دنیا آمد. و در سال  ٢٠٥سال 
به قدرت رسید. سنت را آشکار ساخت و در ھر جا که  متوکل«گوید:  خیاط می

گفت و به ھمه مناطق نامه نوشت که سختی و رنج باید  نشست بدان سخن می می
برداشته شود و مردم در امنیت و آسایش زندگی کنند. و سنت را گسترش داد و 

 ھجری به قتل رسید.  ٢٤٧وی به سال ». طرفداران سنت را یاری کرد
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چنین عملی بنا به اجماع علما موجب « :گوید سپس ابن کثیر می
کفر است اگر عائشه را قذف نماید، اما راجع به قذف دیگر زنان 
پیامبر دو قول وجود دارد که بنا به قول صحیح، این عمل ھم کفر 

ھستند و او از آنان راضی و  ج است، زیرا آنان ھمسران رسول الله
 ». خوشنود بوده است

در کنار پل ایستاه « :کند نقل می - اجرا بودهکه شاھد م -ابن ابی الدنیا 
بودم، و قاضی ابوحسان وجمعیت زیادی ھم در آنجا حضور داشت. متوکل با 

رو به او کرد و به وی  ١بندی شده در دستمال دیبقی تر و بسته ھای  تازیانه
بزند، زیرا افراد معتمد و » خان عاصم«دستور داد که ھزار تازیانه به صاحب 

اند که او به ابوبکر و عمر ناسزا گفته و عایشه را قذف  شھادت دادهاھل ثقه 
ھا بر  نموده است. کسی این را انکار ننمود و آن مرد توبه نکرد. ھنوز میوه

ھا بود. در حضور قاضی شروع به زدنش شد و مأموران پلیس ھم  روی تازیانه
 :وی گفتای قاضی، مرا کشتی. ابوحسان به  :ایستاده بودند آن مرد گفت

تھمت زنا زدی و خلفای راشدین و  ج حق تو را کشت، چون تو به زن پیامبر
 .٢»ھدایت یافته را سرزنش و بدگویی نمودی

 :کند ھجری را چنین نقل می ۳۵۳وقایع مصر در رمضان  ٣مقریزی -۲
مردی که معروف به ابن ابولیث ملطّی بود دستگیر شد. وی «

ھای سنگین  دیبق، نام روستایی از روستاھای دمیاط است. لباس«گوید:  مقریزی می -١

  ]مواعظ و االعتبارـال[». و دستارھای رنگی بدآنجا منسوب است
 نامه ابوالحسن زیادی.  تاریخ دمشق، اثر ابن عساکر، در ضمن زندگی -٢
او احمد بن علی بن عبدالقادر ... التقی ابوالعباس، «گوید:  اش می شوکانی درباره -٣

حسینی عبیدی بعلی االصل، اھل قاھره، معروف به ابن مقریزی است. مقریزی 
باشد. وی در فنون  منسوب به بیابانی در بعلبک که به بیابان مقارزه معروف است، می

کرد. نظم و  ل و کارھای پسندیده شرکت میمتعددی تحقیق و تأمل نمود و در فضائ
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به وی زده شد. سپس در ماه منسوب به تشیع بود. دویست تازیانه 
شوال پانصد تازیانه به وی زده شد. و زنجیر در گردنش انداخته شد 

زدند که مبادا از آن نجات یافته  و زندانی شد. ھر روز به وی سر می
انداختند. در نتیجه در ھمان جایی  باشد. آب دھان به صورتش می

کردند. که زندانی شده بود، مرد. در شب وی را بردند و دفنش 
ای به سوی قبرش رفتند تا وی را نبش کنند. آنان به قبر  عده

 .١»رسیدند اما جماعتی آنان را از این کار منع کردند...
«...  :کند ھجری نقل می ۴۶۰درباره حوادث سال  ٢ابن جوزی -۳

ای از فقھا و محدثین سرشناس در روز  علمای حنبلی مذھب و عده
در دیوان عزیز جمع شدند. در  ۴۶۰شنبه نیمه جمادی االول سال 

شان.  ھا! ھمه لعنت خدا بر رافضی« :این مجلس سلطان گفت
ابن ». ھر کس آنان را کافر نداند، کافر است« :وی افزود». کافرند

ابن حجر ». ھا را امضا نموده است نثر را سروده و در حکم دادن نایب بوده و نامه
او دارای نظم برگزیده، نثر زیبا، تألیفات بزرگ به ویژه در تاریخ قاھره است، «گوید: 

بزرگان و سرشناسان آن نامه  ھا و آثار قاھره را زنده و تازه نمود و زندگی زیرا او نشانه
 ھجری وفات یافت.  ٨٤٥وی به سال ». را نوشت

، مذاھب و عقاید مردم مصر از زمانی که مواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثارـال -١

سرزمین مصر را فتح نمود تا اینکه آنان اعتقاد مذاھب ائمه را  سعمروبن عاص
 ی داد. پذیرفتند. و اتفاقات و حوادثی که در این زمینه رو

او شیخ، امام، عالمه، حافظ، مفسر، شیخ االسالم، «گوید:  ذھبی راجع به وی می -٢
افتخار عراق، جمال الدین، ابوالفرج، عبدالرحمن بن علی بن محمد، پسر فقیه قاسم 

، ابوبکر صدیق)، قریشی، بغدادی، حنبلی، واعظ ج بن محمد (پسر خلیفه رسول الله
با دو انگشت «ھجری به دنیا آمد. ذھبی گوید:  ٥٠٩ال به س». و صاحب تألیفات است

این دو دست، دو ھزار جلد کتاب نوشت و یک ھزار نفر به وسیله او توبه کردند و 
 ھجری درگذشت.  ٥٩٧وی به سال ». بیست ھزار نفر به دست او مسلمان شدند
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ما ھم چنین « :برخاست و مبتدعان را لعنت نمود و گفت ١فورک
ت بدین خاطر از وی پس جماع». اعتقادی داریم که سلطان گفت

 ».ودندتشکر نم
رفض و « :کند ھجری نقل می ۵۷۱ابن جوزی راجع به حوادث سال  -۴

ای به  رو انباردار نامه گری در این ایام زیاد شده است. از این شیعه
تواند  حاکم وقت نوشت که اگر به ابن جوزی کمک نکنی، نمی

ھا را دفع کند. پس حاکم وقت نوشت که به ابن جوزی کمک  بدعت
 :بر مردم را از این امر با خبر نمودم و گفتمخواھد کرد. بر روی من

گری به حاکم وقت رسیده، او  ھمانا کثرت و فراوانی رفض و شیعه«
ھا قول داده که مرا کمک کند. پس  ھم راجع به از بین بردن بدعت

گیرد و به آنان  اگر از ھر کسی شنیدید که از صحابه عیب و ایراد می
اش کنم.  ید تا برای ھمیشه زندانیگوید، به من خبر دھ بد و بیراه می

آنگاه مردم پراکنده ». اگر چه از واعظان مھم و برجسته ھم باشد
 ». شدند

مردی از « :کند ھجری نقل می ۷۵۵ابن کثیر راجع به حوادث سال  -۵
ھای شھر حله در کنار مسجد جامع دمشق گذر کرد در حالی  رافضی

نمود، سب و نفرین که اولین کسی را که به آل و خاندان محمد ظلم 
نمود و ھیچ ابایی نداشت و ھمراه  کرد. این را بارھا تکرار می می

ای که در آنجا بود نماز جنازه نخواند. با  مردم نماز نخواند و بر جنازه

خ المتکلمین، او امام، عالمه، صالح، شی«گوید:  اش می درباره »السري«ذھبی در کتاب  -١
ابوبکر، محمد بن حسن بن فورک اصفھانی ... است. او اشعری مسلک بود و از بزرگان 

در ». فن کالم بود. از ابوالحسن باھلی (رفیق ابوالحسن اشعری) کسب علم نمود
او مدتی در عراق تدریس نمود و «گوید:  فقه، شافعی مذھب بود. ابن خلکان می

 ھجری وفات یافت.  ٤٠٦وی به سال ». رسد میتألیفاتش نزدیک به صد تألیف 
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وجودی که مردم در حال نماز خواندن بودند، او با صدای بلند آن را 
بر وی ھجوم نمود. ھنگامی که از نماز فارغ شدیم مردم  تکرار می

بردند و وی را دستگیر نمودند. و چون قاضی شافعی مذھب در آن 
به  :جنازه ھمراه مردم حضور داشت نزدش رفتم و از وی پرسیدم

ابوبکر  :نظر او چه کسی به آل محمد ظلم نمود؟ در جواب گفت
شنیدند  صدیق، سپس آن مرد با صدای بلند که ھمه حاضران می

و عمر و عثمان و معاویه و یزید! این جمله  لعنت خدا بر ابوبکر :گفت
را دو بار تکرار نمود. حاکم دستور داد که وی را به زندان برند سپس 
قاضی مالکی او را به حضور خواست و وی را تازیانه زد. مرد با این 

شود،  وجود با سب و لعن و سخنی که تنھا از انسان بدبخت صادر می

 »دار السعادة«ای در  جشنبه، جلسهزد ... سپس در روز پن فریاد می
برای وی ترتیب دادند و قاضیان ھر چھار مذھب را احضار نمودند. 
قاضی مالکی دستور قتلش را صادر نمود. آنگاه به سرعت دستگیر 
شد و زیر قلعه گردنش زده شد و عامه مردم وی را سوزاندند و با 

سزای کسی این  :سرش اطراف شھر را دور زدند و فریاد بر آوردند
را سب و نفرین نماید. من با این مرد  ج است که اصحاب رسول الله

ام و چیزھایی  نادان در خانه قاضی مالکی مناظره و بحث نموده
گفتند. او از اصحاب ابن مطھر  ھای افراطی می گفت که رافضی می

 ». مسائلی را در کفر و زندقه دریافت کرده است
بدان که سبب نوشتن این «...  :١کند یسبکی این ماجرا را چنین نقل م

کتاب این است که من در ظھر روز دوشنبه، شانزدھم جمادی االول سال 

ای را در این زمینه نوشته و قبًال قسمتی از آن ذکر  الزم به ذکر است که سبکی رساله -١
 شد. 
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ھجری در مسجد جامع اموی بودم. شخصی را نزد من آوردند که  ۷۵۵
صفوف مسلمانان در مسجد جامع را از ھم گسست در حالی که مسلمانان 

لعنت خدا بر کسی که « :گفت میخواندند و او نماز نخواند، و  نماز ظھر می
کرد. از وی پرسیدم چه  و این جمله را تکرار می»! به آل محمد ظلم نمود

ابوبکر  :گفتم» ابوبکر« :کسی به آل محمد ظلم نمود؟ در جواب گفت
دستور دادم وی را »! ابوبکر و عمر و عمثان و یزید و معاویه« :صدیق؟! گفت

زندانی کنند و زنجیر در گردنش انداخته شود. سپس قاضی مالکی 
دستگیرش کرد و او را زد در حالی که او بر آن عمل مصّر بود و افزون بر آن 

دو شاھد نزد من علیه آن مرد شھادت ». ھمانا فالنی دشمن خداست« :گفت
او [منظورش ابوبکر « :ه او آن جمله را گفته و عالوه بر آن گفتدادند ک

صدیق بود] بر غیر حق مرده و ارث فاطمه را به ظلم برده و به فاطمه نداده 
است. قاضی مالکی در ھمان روز دوشنبه و روز چھارشنبه ھیجدھم جمادی 

ش مصّر ا االول تازیانه زدن به آن مرد را تکرار نمود اما او ھمچنان بر گفته
بود. سپس روز پنجشنبه نوزدھم جمادی االول وی را در دارالعدل احضار 
کردند و روبرویش علیه وی شھادت داده شد که چنان سخنانی را گفته، او 
آن را انکار ننمود و چیزی نگفت ولی ھر وقت از وی سؤال کردند و او ھمان 

اع ننمود. سپس داد سپس برایش عذر آوردند ولی او از خود دف جواب را می
». کنم از گناھان توبه می« :، در جواب گفت»توبه کن« :به او گفته شد

گفت. بحث و  می دوباره از وی درخواست توبه شد و او ھمان جواب را
اش صورت گرفت.  گفتگو در آن مجلس در خصوص کفرش و در قبول توبه
 .١»در نتیجه قاضی مالکی به قتلش حکم نمود و او کشته شد

 

 .]١٦[النمل:  ﴾دَ ۥَداوُ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َوَورَِث ﴿، باب جامع، در ضمن آیه: فتاوی السبكی -١
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ھجری نقل  ۷۶۵کثیر درباره حوادث جمادی اآلخر سال ابن  -۶
روز پنجشنبه ھفدھم جمادی اآلخر در اول روز، مردی در « :کند می

جامع اموی که نامش محمود بن ابراھیم شیرازی بود، دیده شد که 
نماید و صراحتًا آنان را لعنت  ابوبکر و عمر را سب و سرزنش می

 کند.  می
مال الدین مسالتی برده شد. قاضی از وی به آن مرد نزد قاضی مالکی، ج

خاطر آن سخنان درخواست توبه نمود و جالدان را احضار کرد. در اولین 

و ھنگامی که برای  »اهللا ال اهللا، علی ويلإله إال « :ای که زده شد، گفت مرتبه
بار دوم زده شد، ابوبکر و عمر را نفرین نمود. عامه مردم بر وی ھجوم بردند 

ای که نزدیک بود به ھالکت برسد. قاضی  ت وی را زدند به گونهو به شد
سعی کرد مردم از او دست بردارند اما نتوانست مانع مردم شود. آن مرد 

آنان بر گمراھی « :رافضی شروع به سب و لعن صحابه نمود و گفت
در آن وقت نزد نایب السلطنه برده شد و علیه او شھادت داده شد ». اند بوده

اند. در آن وقت قاضی حکم  فته که صحابه بر گمراھی و ضاللت بودهکه او گ
نمود که خونش ریخته شود. آنگاه به جای آشکاری در شھر برده شد و در 
مأل عام گردنش زده شد و مردم جسدش را سوزاندند. او از کسانی بود که 

خواند سپس رافضی شد. قاضی حنبلی وی را  در مدرسه ابوعمر درس می
بود  ای نداشت. و در ھر جایی که می زندانی کرد اما ھیچ فایده چھل روز

داد تا جایی که تمام مدت روز را به این  می دستور به سب و نفرین صحابه
معلوم شد و علت  اش در جامع اموی برای ھمگان کرد. عقیده کار سپری می

 ».قتلش ھمین بود
ر آن سال د« :کند ھجری نقل می ۵۷۴ابن کثیر درباره حوادث سال  -۷

ھا اشعاری در  در بغداد شاعری را دستگیر کردند که برای رافضی
 احترامی به صحابه و سب و سرزنش آنان و منفور کردن خصوص بی
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سرایید. به دستور حاکم وقت  که صحابه را دوست بدارد، میھرکس 
ای برای وی تشکیل داده شد. او را به سخن آوردند اما این  جلسه

خواند.  ن را به سب و سرزنش صحابه فرا میرافضی خبیث دیگرا
فقھاء فتوا دادند که دست و زبانش قطع شود. پس این کار در حق 
وی شد و دست و زبانش قطع شد. سپس عامه مردم او را به زور 

کردند تا اینکه  فراری دادند و پیوسته آجر را به سویش پرتاب می
بیرون آوردند و او خودش را به دجله انداخت. مردم، وی را از دجله 

را زدند تا اینکه مرد. طنابی را برداشتند و پایش را با آن محکم 
بستند و او را در شھر و تمام بازارھا گرداندند. سپس او را در تنور 
ھمراه با آجر و آھک انداختند. و مأموران پلیس از نجات جسد آن 

 ». مرد از دست مردم ناتوان بودند
ذکر کرد و » ابو سعادات ابن قرایا«رافضی را ابن جوزی نام این شاعر 

زدند تا اینکه  او شروع به تسبیح گفتن نمود و مردم او را می«...  :گوید می
ُمرد. سپس او را بیرون آوردند و او را سوزاندند. سپس باقیمانده جسدش را 
در آب انداختند. پس از چند روزی جسدش روی آب آمد و عامه مردم 

ھم به جسدش راضی نشدند. و عامه مردم شعر زیادی را  ھا ماھی :گفتند
ھا مورد پیگیری قرار گرفتند  اش سرودند ... سپس جماعتی از رافضی درباره

ھایی را که داشتند بدون آنکه بر آنھا اطالعی حاصل شود،  و آنان کتاب
سوزاندند از ترس اینکه ھویتشان فاش شود. در نتیجه چراغ تجمعشان 

 ». تر از یھود شدند شد و پستیکباره خاموش 
ھجری نقل  ۷۴۴ابن کثیر درباره حوادث جمادی االول سال  -۸

در صبح دوشنبه بیست و یکم جمادی االول، حسن بن « :کند می
شیخ سکاکینی در بازار در مأل عام کشته شد. علت قتلش این بود 

کرد از او صادر  که سب و بدگویی صحابه که بر کفر محض داللت می
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ھای زیادی داده شد که  د قاضی شرف الدین مالکی، شھادتشد. نز
کردند و اینکه او رافضی است. از جمله  ھمگی بر کفرش داللت می

چیزھایی که شاھدان از آن مرد شنیدند و بعدًا نزد قاضی بدان 
به  تھمت زنا بتکفیر ابوبکر و عمر :شھادت دادند، عبارت بود از

ن گمان که جبرئیل اشتباه ایب مادران مؤمنان، عائشه و حفصه
 ،کرده که به محمد وحی آورد چون او مأمور بود تا به علی وحی آورد

 ».و دیگر سخنان باطل و ناروا

 





 
 

 

به حکم بر پاسخ به این ادعا که فقهاء راجع : فصل چهارم
 ها اختالف نظر دارندرافضی

پس از آنکه اقوال تعدادی از فقھاء راجع به نقل اجماع بر تکفیر جماعت  
ھا را نقل نمودیم، سپس اقوال دیگری را نقل نمودیم که این توھم را  رافضی

ھا اختالف نظر وجود دارد.   آورد که در خصوص حکم بر رافضی به وجود می
 کنند که آیا این تناقض نیست؟!. میر ذھن ایجاد بعضی این سؤال را د

در حقیقت این تناقض، وجود دارد اما تنھا در ذھن کسانی این تناقض 
ھست که بر اقوال فقھاء در این قضیه احاطه نداشته باشند یا به بعضی از 
اقوال فقھاء نگاه کرده باشند و از دیگر اقوال فقھاء صرف نظر کرده باشند. یا 

شان در مقابل صحابه حکم کرده  گیری ھا تنھا از لحاظ موضع بر رافضی
باشند. و دیگر اسباب و عللی که فقھاء با توجه به آنھا به کفرشان حکم 

اند، نادیده گرفته باشند. این اسباب و علل چه قدر زیادند! مانند انواع  نموده
از  نسبت دادن بعضی ،ھای خود عبادت از قبیل دعا، نذر و حج برای طاغوت

متصف کردن خداوند به صفات  ،شان (مانند علم غیب) صفات ربوبیت به ائمه
 ،نقص (مانند بداء) تعطیل صفات خدا (آنان در این زمینه معتزله ھستند)

تکذیب سنت نبوی بدین خاطر که از صحابه نقل  ،اعتقاد به تحریف قرآن
قیده آنان تکفیر ھمه مسلمانانی که ع ،شده و صحابه ھم در نظرشان کافرند

یاری دشمنان اسالم بر ضد مسلمانان و دیگر اعتقادات و اعمالی  ،را ندارند
 که از آنان مشھور است. 
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دارد که اھل سنت کسی را که  پس از آنکه بیان می - ١ابن حجر ھیتمی
علمایی که « :گوید می –دانند  برتری دھد، کافر نمی بعلی را بر ابوبکر

، به خاطر قبایح و امور ناروای آنان است که به اند ھا را تکفیر کرده رافضی
 .٢»باور مذکور اضافه شده است

ھمانند دیگر ادیانی که ساخته بشر  –ھا  به عالوه، دین و آیین رافضی
ھا و شرایط و اوضاع و  دین و آیینی غیر ثابت است، با تغییر زمان –است 

بینیم که فقیھی در  کند. به ھمین خاطر گاھی حکمی را می احوال تغییر می
بینیم که  کند، سپس فقیه دیگری را می ھا بر شیعه صادر می زمانی از زمان

ا صادر در زمان دیگری غیر از زمان فقیه اول بر ھمان شیعه حکم دیگری ر
در ضمن اشاره به تغییر حقیقت مفاھیمی که بر جماعت  ٣کند ... ذھبی می

او احمد بن محمد بن حجر وائلی، سعدی، ھیتمی اھل «گوید:  اش می شوکانی درباره -١
ھا به ویژه در فقه شافعی متبحر و ماھر  مصر است و بعدھا به مکه رفت. در ھمه دانش

بود و تألیفات خوبی از خود به جای گذاشت. وی انسانی زاھد و قانع و سلفی مسلک 
ھجری به دنیا آمد و به  ٩٠٩به سال ». نمود ر میبود. امر به معروف و نھی از منک

 ھجری از دنیا رفت.  ٩٧٣سال 

 ، باب سوم، فصل اول. محرقةـالصواعق ال -٢
او محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز، «گوید:  اش چنین می ابن قاضی شھبه درباره -٣

اھل دمشق  امام، عالمه، حافظ، قاری، مورخ اسالم، ابوعبدالله، اھل ترکمن، فارقی،
ھای مختلف از بیش از ھزار و دویست نفر حدیث شنیده  است. در مناطق و سرزمین

ھا را به خوبی بلد بود و در بقیه علوم ھم دست داشت، به علم  است، ھمه قرائت
الحدیث روی آورد و در آن متبحر و ماھر شد و حافظان آن زمان از مکتب وی فارغ 

شھوری را از خود به جای گذاشت، او انسانی متدین التحصیل شدند، تألیفات زیاد و م
اش  ھجری متولد شد. سبکی درباره ٦٧٣در سال ». و متعھد، اھل ورع و زھد بود

او محدث زمان خود، خاتم حافظان، برپادارنده این علم، پرچمدار اھل «گوید:  می
ای  نهسنت و جماعت، امام مردِم زمان خود از لحاظ حفظ و محکم کاری، و فرد زما
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... شیعی اھل غلو در زمان سلف و از نظر  :گوید شود، می شیعه اطالق می
آنان کسی است که راجع به عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و گروھی از 

زنش جنگ کردند، سخن گفته و آنان را سب و سر سکسانی که با علی
نموده است. و شیعی اھل غلو در زمان ما و از نظر ما کسی است که این 

 .١»جوید ابوبکر و عمر ھم بیزاری مینماید و از  بزرگان را تکفیر می
) سشیعیان نخست (یعنی یاران علی« :گوید می ٢شیخ االسالم ابن تیمیه

عیان در مقدم کردن ابوبکر و عمر بر علی شکی نداشتند، اما گروھی از شی
 .٣»داشتند علی، او را بر عثمان مقدم می
بود، ب ی که قائل به برتری علی بر عثمانپس تشیع به عنوان مذھب

کامًال با ھا به مذھب و آیینی تبدیل شد که  سر بر آورد، سپس در طول قرن
 دین اسالم متفاوت است.

کنیم که تو از ما  گویند: انکار نمی کنند و به او می که ھمعصرانش بدان اذعان می
ھجری  ٧٤٨وی به سال ». کارتر و بزرگ و استاد و معلم ما ھستی  تر و محکم حافظ

 وفات یافت. 

 نامه ابان بن تغلب.  ، در زندگیميزان االعتدال -١
عبدالحلیم بن عبدالسالم، ابن تیمیه  او احمد بن«گوید:  اش می ابن رجب درباره -٢

حرانی، سپس دمشقی، امام، فقیه، مجتھد، محدث، حافظ، مفسر، اصولی، زاھد، تقی 
اش خواننده  الدین، ابوالعباس، شیخ االسالم و بزرگ دانشمندان است. شھرت و آوازه

جا  اش به گوئی درباره سازد، پس اطاله کالم و زیاده نیاز می را از اطاله کالم بی
گمان «گوید:  اش می ھجری متولد شد. ابن دقیق العید درباره ٦٦١در سال ». نیست

ھجری  ٧٢٨وی به سال ». کردم که خداوند کس دیگری را به مانند تو بیافریند نمی
 وفات یافت. 

 ، اثر ابن تیمیه. منهاج السنة -٣
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اما «...  :گوید می ١تا جایی که عبدالله بن عبدالرحمن بن ابو بطین
اکنون میان سب و لعن صحابه و شرک به خداوند عظیم  تأخرین شیعه ھمم
اند که  اند. آنان کسانی جمع کرده –دھند  ھا انجام می کاری که نزد بارگاه –

به سوی آنان مبعوث شد، به آنان  ج ھایی که رسول الله شرک عرب
 .٢»رسد نمی

تقدم، زین العابدین بن یوسف کردی در رد بر این ادعا که ائمه م
بلکه ائمه و «...  :گوید اند می ھا را از جمله مسلمانان به حساب آورده رافضی

اند. به این امر و دیگر  ھا فتوا داده اند که به کفر رافضی علماء کسانی
گاھم. و ھمانا متأخریِن گمراه شیعه بر از عقاید  ھیچیک احوالشان آ

 .٣»اند متقدمین غیر تندرو باقی نمانده
از طرف دیگر اختالف نظرات فقھاء در خصوص حکم  ،طرفاین از یک 

افراد منتسب به تشیع که نقل شده، نتیجه اختالف در احکام انواع سب و 
 ھا.  سرزنش است نه نتیجه اختالف در خصوص حکم تمامی عقاید رافضی

این بدان خاطر است که حکم سب و سرزنش صحابه با توجه به اعتبارات 
و آیا این، سب  ،انند ماھیت فرد سب و سرزنش شدهم ،کند متعددی فرق می

و سرزنش محض است یا به ھمراه آن، فرد سرزنش شده ھم تکفیر شده 
گر شخص معینی را ناسزا گفته یا نوع اشخاص را  و آیا فرد سرزنش ،است

ھجری  ١١٩٤سال عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز، ابو بطین، عائذی، حنبلی،  -١
ھای قصیم  در نجد به دنیا آمد. سرپرستی قضات طائف و شقراء و سپس تمام سرزمین

 ھجری از دنیا رفت.  ١٢٨٢را به عھده گرفت. وی به سال 

 ، جزء اول، بخش سوم. مسائل النجديةـالرسائل وال -٢

 . مخذولةـمسلولة علی الرافضة الـاليامنيات ال -٣
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داند یا خیر  گر گناه و جرمش را حالل می و آیا فرد سرزنش ،ناسزا گفته است
 است.  تی که در کالم فقھاء بیان شده... و دیگر اعتبارا

ھا  به ھمین خاطر ابوثناء آلوسی پس از نقل اجماع فقھاء بر تکفیر رافضی
گر و ناسزا گو به  آنچه از بعضی از فقھاء نقل شده که فرد سرزنش« :گوید می

شود  شود، بر مواردی حمل می شود یا به شدت مجازات می صحابه, زده می
نباشد، و خالی از ادعای بغض و  شب تکفیر صحابهکه سرزنش و ناسزا موج

ارتداد و حالل دانستن اذیت و آزار صحابه باشد. و منظورشان این نیست که 
گر و ناسزا گوینده به طور مطلق ھمین است. ھمچنان که  حکم فرد سرزنش

 .١»بر فرد پژوھشگر پوشیده نیست
صحابه کافر  کسی که معتقد است فرد ناسزا دھنده به« :گوید سبکی می

 -شود، از او محقق نشده که این نظر را درباره کسانی که بزرگان صحابه  نمی
کنند، صادر کرده باشد. یکی از دو وجه نزد  را تکفیر می - رضوان الله علیھم

ھا این است که ما سرزنش و ناسزای صرف که ھمراه با تکفیر  ما شافعی
 ،حمد چنین نظری را دارددانیم. ھمچنین امام ا صحابه نباشد، فسق می

چون او از کشتن کسی که فقط سرزنش و ناسزا از او سر زده، ترس 
 .)٣)(٢(»داشت

 ، فصل سوم. ی األسئلة الالهوريةاألجوبة العراقية عل -١
اشاره است به آنچه که ابوطالب روایت کرده که گوید: از احمد بن حنبل درباره کسی  -٢

از کشتن چنین «ناسزا گوید، سؤال کردم، در جواب گفت:  ج که به اصحاب پیامبر
». کنم فردی ترس و اباء دارم، ولی به شدت چنین کسی را مجازات و تنبیه می

 . )الصارم الـمسلول(

 . »ج سب النبی«باب جامع، فصل  فتاوی السبكی، -٣
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ای از سخنان فقھاء راجع به جدایی میان  آید مجموعه آنچه در زیر می
ھا در مورد صحابه از نوع  انواع سب و ناسزا، و اینکه سب و ناسزای رافضی

مکفره است، و درباره توجیه اختالف نظرات بعضی از ائمه درباره حکم 
 باشد.  ھا می رافضی

ابوبکر یا  ج مبرھر کس یکی از اصحاب پیا« :گوید می ١امام مالک -۱
عمر یا عثمان یا علی یا معاویه یا عمرو بن عاص را سرزنش و بد و 

آنان بر گمراھی و کفرند، در این صورت کشته  :بیراه گوید، اگر بگوید
شود. و اگر صحابه را سرزنش نماید ولی قائل به گمراھی و  می

 .٢»شود کفرشان نباشد، در این صورت به شدت مجازات و تنبیه می
کس بعضی از صحابه را ناسزا و ھر« :گوید می ٣حمد بن عبدالوھابم -۲

در این صورت اگر آن صحابی از کسانی باشد که  :بد و بیراه گوید

، امام دارالھجرت، حجةاالمةاو امام مالک، شیخ االسالم، «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
». ابوعبدالله، مالک بن انس بن مالک، حمیری سپس اصبحی و اھل مدینه است...

يلرض�ن « یت شده که ایشان فرمودند:روا ج ھجری به دنیا آمد. از پیامبر ٩٣سال 
مردم « »انلاس أ�باد اإلبل يف طلب العلم، فال �دون اعلـماً أعلم من اعلم الـمدينة

زنند، آن وقت  شوند] و شکم آن را در جستجوی علم می [بر روی شتران سوار می
 . (امام احمد و ترمذی آن را روایت»یابند تر از دانشمند مدینه نمی کسی را عالم

اند).  اند. ترمذی آن را حسن دانسته و حاکم و ابن حبان آن را صحیح دانسته کرده
 ھجری دار فانی را وداع گفت.  ١٧٩امام مالک به سال 

وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه وتنقصهم «، فصل مصطفیـالشفاء بتعريف حقوق ال -٢

 .»حرام ملعون فاعله
ھجری متولد شد.  ١١١٥تمیمی، به سال امام، محمد بن عبدالوھاب بن سلیمان  -٣

ھجری وفات  ١٢٠٦خداوند به وسیله او دعوت توحید را احیاء نمود. وی به سال 
 یافت.
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فضیلت و کمالش به طور متواتر نقل شده (مانند خلفای راشدین)، 
اگر معتقد به حق بودن یا مباح بودن ناسزا و بد و بیراه گفتن او 

چون چیزی را تکذیب نموده که به طور  ،باشد، کفر ورزیده است
ثابت شده و تکذیب کننده آن کافر است. و اگر  ج قطع از رسول الله

معتقد به حق بودن یا مباح بودن ناسزا و بد و بیراه گفتن او نباشد، 
زیرا بد و بیراه گفتن به مسلمان، فسق  ،در این صورت فاسق است

به ابوبکر و عمر به طور است. و بعضی از علماء درباره کسانی که 
اند. و  گویند، حکم به کفر آن افراد نموده مطلق ناسزا و بد و بیراه می

اگر آن صحابی از کسانی باشد که فضیلت و کمالش به طور متواتر 
مگر  ،اش، فاسق است نقل نشده، ظاھر این است که ناسزا گوینده

 ج ل اللهاینکه وی را از آن جھت ناسزا گوید که یار و ھمراه رسو
بوده است، که در این صورت، چنین عملی ھم کفر است. و اغلب این 
رافضیانی که به صحابه به ویژه خلفای راشدین ناسزا و بد و بیراه 

گویند، معتقد به حق بودن یا مباح بودن و بلکه واجب بودن سب  می
ھا با این عمل به خداوند  زیرا رافضی ،و سرزنش صحابه ھستند

ای که در نظرشان چنین عملی از  جویند به گونه میمتعال تقرب 
آن گونه که از ایشان نقل شده -باشد  بزرگترین امور دینشان می

 .١»-است
یکی از صحابه را سب و ھرکس  و اما« :گوید مالعلی قاری می -۳

سرزنش نماید، بنا به اجماع علما فاسق و مبتدع است مگر اینکه 
ا ثواب و پاداش بر آن مترتب معتقد باشد که این عمل مباح است ی

یا  - ھمچنان که بعضی از شیعیان چنین اعتقادی دارند - شود می

 ، موضوع سب و سرزنش صحابه. ةالرد علی الرافضيرسالة ف -١
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که در این صورت او بنا به اجماع کافر  ،معتقد به کفر صحابه باشد
است البته در صورتی که قرائن حاکی بر کفریات او موجود باشد. و 
اگر قرائن حاکی بر کفریات او موجود نباشد، او فاسق است و به نظر 
علمای ما از لحاظ سیاسی جھت دفع فساد و شرشان، کشته 

 .١»شود می
به ناسزا و بد و بیراه گوید به صحاھرکس  و اما« :گوید ابن تیمیه می -۴

ای که در عدالت و دین صحابه عیب و خللی وارد نکند (مثًال  به گونه
بعضی از صحابه را به بخل یا ترسویی یا کمی علم یا عدم زھد و 
امثال آن متصف کند)، این ھمان کسی است که مستحق تعزیر و 

 شود. و شکنجه و تنبیه است، و به صرف چنان عملی تکفیر نمی
شود.  اند، بر این حمل می سخن علمایی که رافضیان را تکفیر نکرده

نماید، در این  اما کسی که به طور مطلق صحابه را لعن و تقبیح می
زمینه میان علماء اختالف نظر وجود دارد، چون قضیه میان لعنت از 
روی خشم و لعنتی که ھمراه اعتقاد بدان است، مورد تردید است. و 

آن تجاوز نماید تا جایی که گمان داشته باشد که بعد از از ھرکس  اما
ھمه صحابه جز چند نفر معدود و انگشت شمار مرتد  ج رسول الله

شدند، یا ھمه صحابه فاسق شدند، این اعتقاد و گمان بدون شک 
کننده مطلبی است که قرآن  کفر است، چون ھمانا این اعتقاد تکذیب

صحابه و ستایش و تمجید آنان  در چندین جا درباره رضایت خدا از
در کفر چنین اعتقاد و ھرکس  گوید. بلکه به صراحت سخن می

چون مضمون اعتقاد و گمان مذکور  ،گمانی شک نماید، کافر است

 ، اثر ناصر قفاری. ماميهمذهب الشيعة اإل، به نقل از اصول ذم الروافض شم العوارض يف -١
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و این امتی اند،  این است که ناقالن قرآن و سنت نبوی کافر یا فاسق
 که وصفشان چنین است:

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
ِ  رَِجۡت أ  .]١١٠عمران:  [آل ﴾لنَّاِس ل

 .»اید ھا آفریده شده شما بھترین مردمانی ھستید که به سود انسان«
ھای قرن اول ھستند، اکثرشان کافر یا  و بھترین امت، که انسان

 اند. و مضمون چنان اعتقادی این است که این امت، بدترین فاسق
اند، و کفر چنین اعتقاد و  و پیشگامان این امت، بدترین مردمان ھاست امت

گمانی به طور بدیھی و ضروری در دین اسالم معلوم و آشکار است. به 
بینی که عموم کسانی که این سخنان و عقاید از آنان سر  ھمین خاطر می
 ھا اعتقادشان را پنھان اند و اکثر زندیق گردد که آنان زندیق زده، روشن می

 سرزنش گران و ناسزا گویندگان صحابه چند ،کنند. به طور خالصه می
و  ،عده دیگری کافر نیستند ،ای از آنان بدون شک کافرند عده :ندھا دست

 .١»عده دیگری ھستند که میان کافر بودن و کافر نبودنشان تردید ھست
قرطبی در شرح صحیح مسلم «...  :گوید می ٢ابوعبدالله خرشی -۵

راجع به وجوب احترام به صحابه و تحریم ناسزا و بد و « :گوید می
بیراه گفتن به آنان، اختالفی میان علماء نیست. و ھمچنین میان 

صحابه بر کفر و گمراھی  :بگویدھرکس  علماء اختالفی نیست که
چون او چیزی را انکار نموده  ،اند، کافر است و باید کشته شود بوده

 . »تفاصيل القول فيهم يف«، فصل الـمسلول الصارم -١
در » ابوخراش«ابوعبدالله، محمد بن عبدالله خرشی (خرشی منسوب به روستای  -٢

شھر بحیره در کشور مصر است)، فقیه و مجتھد بوده، امامت و پیشوایی در مصر به او 
سال  ختم شد. و اولین کسی بود که سرپرستی دانشگاه االزھر را به عھده گرفت. به

 ھجری در قاھره وفات یافت.  ١١٠١ھجری متولد شد و به سال  ١٠١٠

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٤٤

ا و رسول خدا را تکذیب نموده که در شریعت معلوم است و خد
است. و ھمچنین کسی که یکی از خلفای چھار گانه را کافر یا گمراه 
بداند، کافر است. اما درباره اینکه چنین فردی حکم مرتد را دارد که 

شود یا نه حکم زندیق را  در این صورت از وی درخواست توبه می
و به ھر حال شود  دارد که دراین صورت از وی درخواست توبه نمی

شود، این از جمله چیزھایی است که میان علماء اختالف  کشته می
 نظر وجود دارد. 

به اصحاب ناسزا و بد و بیراه گوید ولی قائل به کفر و گمراھی ھرکس  اما
آنان نباشد، در این صورت اگر این ناسزا و بد و بیراه گفتن موجب حد باشد 

شود و سپس  ضربه تازیانه) بر او اجرا می(مانند تھمت زنا)، حد قذف (ھشتاد 
مجازات و تنبیه شدیدی از قبیل زندانی و حبس ابد و اھانت و تحقیر بر او 

شود مگر اینکه تھمت زنا به حضرت عائشه زند که در این صورت  ِاعمال می
شود، چون او تکذیب کننده قرآن و سنت نبوی است  چنین فردی کشته می

اند. این رأی امام مالک و دیگران  مبرا و پاک دانسته که عائشه را از این عمل
اختالف نظر وجود دارد که  ج است. و درباره تھمت زنا به دیگر زنان پیامبر

شود، زیرا چنین  تھمت زننده کشته می -۱ :در این زمینه دو قول ھست
بعضی بر این باورند که  -۲شود.  می ج تھمتی موجب اذیت و آزار پیامبر

شود. و اما اگر این ناسزا  شود و مجازات و تنبیه می ر او جاری میحد تھمت ب
و بد و بیراه گفتن موجب حد نباشد، در این صورت به طور محکم تازیانه بر 

به حبس  :شود. ابن حبیب گوید شود و به اشد مجازات محکوم می او زده می
ه به عائشه شود تا اینکه بمیرد. و از امام مالک درباره کسی ک ابد محکوم می

شود. و  ناسزا و بد و بیراه گوید، روایت شده که به طور مطلق کشته می
». توان این رأی را بر حالتی حمل نمود که فرد تھمت زنا به عائشه زند می

 :نیز آمده است »االكامل«یابد] در کتاب  [سخن قرطبی در اینجا پایان می
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خنش و کسی که به این است که در آن با توجه به س ١رأی مشھورش«...
سھمی ندارد.  ٢»فی«شود، و در  وی ناسزا و بد و بیراه گفته شده، اجتھاد می

اند، کشته  معتقد باشد که صحابه بر کفر و گمراھی بودهھرکس  و اما
شود. و از سحنون چنین حکمی راجع به کسی که درباره خلفای  می

چنین ھرکس  و« :چھارگانه چنین اعتقادی داشته باشد، نقل شده و گوید
اعتقادی درباره غیر از خلفای چھارگانه داشته باشد، مجازات و تنبیه 

چنین ھرکس  و از او ھمانند سخن امام مالک نقل شده که» شود می
اعتقادی را درباره ھمه صحابه (اعم از خلفای چھارگانه و دیگران) داشته 

یابد] پس  میدر اینجا پایان  »االكامل«[سخن صاحب ». شود باشد، کشته می
قائل باشد که یکی ھرکس  آید که سخن امام مالک این است که چنین بر می

بر کفر و ضاللت بوده،  –ھر چند غیر خلفای راشدین باشد  –از صحابه 
 ». شود کشته می

چیزی که فقھاء در خصوص سب و « :گوید قاضی ابویعلی می -۶
را حالل سرزنش صحابه برآنند، این است که اگر فرد، سب و نفرین 

بداند، کافر است و اگر آن را حالل نداند، کافر نیست بلکه فاسق 
 .٣»است

قاضی ابویعلی در توجیه اختالف در روایات وارده از امام احمد درباره 
به یکی ھرکس  او به طور مطلق گفته که« :گوید حکم سب کننده صحابه می

از صحابه ناسزا و بد و بیراه گوید، کافر است. و اینکه امام احمد با توجه به 
روایت عبدالله و ابوطالب از کشتن ناسزا گوینده صحابه توقف نموده و گفته 

 است. (مترجم)  »االكامل«ظاھرًا منظور رأی صاحب کتاب  -١
 آورند.(مترجم)  فیء اموالی است که مسلمانان بدون جنگ با کفار به دست می -٢

 . »ج سب النبی«، باب جامع، فصل فتاوی السبكی -٣

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٤٦

اش را واجب دانسته،  شود و تعزیر و شکنجه که حد کامل بر او اجرا می
ن فردی حکم نکرده مقتضی این است که امام احمد به کافر بودن چنی

بر حالتی حمل » به نظرم او مسلمان نیست« :است. شاید گفته امام احمد
شود که او سب و نفرین صحابه را حالل بداند، که در این صورت بدون ھیچ 

شود. و نکشتن فرد ناسزا گوینده بر کسی  اختالفی میان علماء کافر می
بلکه آن را انجام دھد و شود که سب و نفرین صحابه را حالل نداند  حمل می

شود. و  اعتقاد به تحریم آن داشته باشد، مانند کسی که مرتکب گناھان می
بر کسی حمل شود که » به نظرم او مسلمان نیست« :شاید گفته امام احمد

اش به صحابه در عدالت صحابه عیب و خلل وارد کند مثًال  سب و ناسزاگویی
ند و فاسق شدند و به ناحق رفتار ظلم کرد ج آنان بعد از پیامبر :بگوید

نمودند. و گفته امام احمد راجع به نکشتن فرد ناسزا گوینده بر کسی حمل 
اش به صحابه در عدالت و دین صحابه عیب و  شود که سب و ناسزاگویی می

آنان علم و دانش و شجاعت کمی داشتند و  :خللی وارد نکند مثًال بگوید
گاھی کم ی داشتند و آنان حرص و طمع و عالقه درباره سیاست شناخت و آ

به دنیا داشتند و امثال آن. و ممکن است سخن امام احمد بر ظاھرش حمل 
گویند، دو  شود، پس راجع به کسانی که به صحابه ناسزا و بد و بیراه می

در یکی از آن دو روایت، چنین فردی کافر است و در روایت  :روایت دارد
 .١»تدیگری، فاسق است و کافر نیس

ھای بیشتری که به این جدایی و  ھای بعدی، نقل بعدًا در ضمن فصل
کند،  ھا در مورد صحابه اشاره می تفاوت میان انواع سب و ناسزای رافضی

 خواھد آمد.

فأما من سب أحداً من أصحاب رسول اهللا من أهل بيته «فصل ، الصارم الـمسلول -١

 . »وغريهم...
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 ها  رافضی

اند ھمچنان  شیعیان درباره علی غلو و افراط کرده« :گوید می ١علقمه -۱
 .٢»اند که نصاری درباره عیسی پسر مریم غلو و افراط نموده

تو را از ھواھا و شر این گمراھان رافضی « :گوید می ٣عامر شعبی -۲
خاطر ترس از خدا اسالم  دارم. آنان با میل و رغبت و به برحذر می

او فقیه و دانشمند و قاری کوفه، امام، حافظ، مجتھد «گوید:  ذھبی درباره وی می -١
بزرگ، ابوشبل، علقمه بن قیس ... نخعی و کوفی است. در ایام رسالت محمدی به 

در کوفه اقامت کرد و با عبدالله بن دنیا آمد. در طلب علم و جھاد مھاجرت نمود و 
مسعود مالزمت و ھمراھی نمود تا جایی که در علم و عمل به اوج رسید و 

اش، از عمر و عثمان و  دانشمندان در محضر وی کسب علم نمودند. و پس از آوازه
علی و سلمان و ابودرداء و خالد بن ولید و حذیفه و خباب و عائشه و سعد و عمار و 

در جنگ صفین  سھمراه علی». بدری و ابوموسی و ... حدیث روایت نمودابومسعود 
حضور داشت. به ابراھیم گفته شد: آیا علقمه در جنگ صفین حضور داشت؟ گفت: 

بله، و پیکار نمود تا جایی که شمشیرش خون آلود شد، و برادرش، ابو ابن قیس «
 ھجری وفات یافت.  ٦١وی به سال ». کشته شد

 روایت نموده است.  »السنةكتاب «عبدالله بن احمد آن را در  -٢
او عامر بن شراحیل، امام، عالمه زمان، ابوعمرو ھمدانی «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

را دیده و پشت سرش نماز خوانده است، و از تعدادی از  سسپس شعبی است. علی
نیا آمد. ابن سیرین ھجری به د ٢١به سال ». بزرگان صحابه حدیث شنیده است

داد در حالی که اصحاب  ام که فتوا می ام، وی را دیده با شعبی ھمراه بوده«گوید: 
 ھجری وفات یافت.  ٩٦وی به سال ». زیاد بودند ج رسول الله
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اند.  اند، بلکه دشمن مسلمانان و ستم کنندگان به آنان نیاورده
آنان را با آتش سوزانده و به مناطق مختلف تبعیدشان کرده  سعلی

است. یکی از این رافضیان، عبدالله بن سبأ است. او فردی یھودی از 
نمود. تبعید » ساباط«یھودیان صنعاء بود که حضرت علی او را به 

یکی دیگر از این رافضیان، عبدالله بن یسار است که حضرت علی 
تبعید کرد. نشانه این امر این است که عقیده » خازر«وی را به 

حکومت و  :گویند یھودیان می :ھا شبیه عقیده یھود است رافضی
امامت  :گویند ھا ھم می پادشاھی تنھا شایسته آل داود است و رافضی

جھاد در راه  :گویند ن علی است. یھودیان میفقط شایسته فرزندا
خدا نیست تا اینکه مسیح دجال بیاید و از آسمان، شمشیر فرود آید 

جھاد در راه خدا نیست تا اینکه مھدی  :گویند ھا ھم می و رافضی
ای از آسمان ندا دھد. یھودیان نماز را تا  ظھور یابد و ندا دھنده

ھا نیز نماز مغرب را  دازند رافضیان ھنگام ظھور ستارگان به تأخیر می
اندازند. یھودیان مقداری از قبله  تا ھنگام ظھور ستارگان به تأخیر می

ھا ھم چنین ھستند. یھودیان در نماز چرت  اند رافضی فاصله گرفته
ھا نیز چنین ھستند. یھودیان قائل به عده زنان  زنند. رافضی می

ودیان تورات را تحریف ھا نیز چنین نظری دارند. یھ نیستند رافضی
 :گویند اند. یھودیان می ھا نیز قرآن را تحریف کرده اند رافضی کرده

ھا نیز چنین  خداوند پنجاه وعده نماز را بر ما فرض کرد رافضی
کنند و  گویند. یھودیان خالصانه و صادقانه بر مؤمنان سالم نمی می
ھا  افضیبه معنای مرگ است ر» السام«السام علیکم که  :گویند می

گویند. یھودیان گوشت ماھی جری (نوعی ماھی است)  نیز چنین می
ھا نیز  خورند رافضی ت را نمیو مارماھی و گوشت نشمینگاه حیوانا

ھا نیز  ھا نیستند رافضی اند. یھودیان قائل به مسح بر موزه گونهاین
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ھا  دانند رافضی چنین ھستند. یھودیان اموال ھمه مردم را حالل می
ین عقیده را دارند. خداوند متعال در قرآن راجع به یھود به ما نیز ھم

 :اند خبر داده که گفته

 ٱ ِ�  َناَعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿
ُ
 .]٧٥عمران:  [آل ﴾َسبِيلٞ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

سوادان و درس ناخواندگان راھی بر ما نیست [و آنان از ما  در میان بی«
 .»نیستند و بر ما ھیچ تسلطی ندارند]

نیز چنین ھستند. یھودیان در نماز بر روی بلندی و تیزی ھا  رافضی
کنند. یھودیان سجده  ھا نیز ھمین کار را می کنند رافضی سرشان سجده می

ھا نیز  کنند تا اینکه سرشان را چند بار ھمانند رکوع تکان دھند رافضی نمی
در  :گویند آید و می کنند. یھودیان از جبرئیل بدشان می ھمین کار را می

گویند جبرئیل  ھا نیز می یان فرشتگان جبرئیل دشمن ماست رافضیم
 آورده است. ج اشتباه کرده که وحی را برای محمد

ھا در یک چیز ھمانند نصارا ھستند و آن، اینکه زنان  ھمچنین رافضی
ھا نیز از طریق نکاح  جویند رافضی نصاری مھریه ندارند و از آنان کام می

دانند. یھود و نصارا در دو چیز برتر  تعه را حالل میکنند و م متعه ازدواج می
بھترین مردمان ملت  :ھا ھستند و آن، اینکه از یھودیان سؤال شد از رافضی

بھترین  :اصحاب و یاران موسی، و از نصارا سؤال شد :شما کیست؟ گفتند
ھا سؤال شد  اما از رافضی ،مردمان ملت شما کیست؟ گفتند: یاران عیسی

. به ج اصحاب و یاران محمد :بدترین مردمان ملت شما کیست؟ گفتند
ھا امر شده که برای صحابه استغفار و طلب بخشش کنند اما آنان در  رافضی

نمایند. پس تا روز قیامت شمشیر بر آنان  عوض صحابه را سب و نفرین می
متحد و یکپارچه ھیچگاه  ند وثابت قدم نیستھیچگاه  شود. آنان کشیده می

شود، بلکه دعوتشان باطل و ساقط شده است  نیستند و دعوتشان اجابت نمی
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و جمعشان متفرق و پراکنده است. ھر وقت آتشی را برای جنگ بر 
 .١»گرداند افروزند، خداوند آن را خاموش می می

شود و از  ھا ازدواج نمی با زنان رافضی« :گوید می ٢طلحه بن مصرف -۳
 :گوید . و می٣»شود چون آنان مرتد ھستند شان خورده نمی ذبیحه

 .٤»گفتم ھا را به تو می داشتم، عقاید رافضی اگر من وضو نمی«
، بدعتی ھستند که در قرآن و ٦ھمانا گروه سبائیه« :گوید می ٥قتاده -۴

 .٧»یامده استسنت نبوی چیزی درباره اعمال و عقایدشان ن
ھیچ قومی را به مانند گروه سبائیه « :گوید می ١ابن شھاب زھری -۵

 .٢»ام که بسیار شبیه نصارا باشد ندیده

 .»مشاهبة الرافضة باليهود والنصاری من وجوه كثرية«فصل  منهاج السنة، -١
حافظ، قاری، شیخ االسالم، ابومحمد یامی او امام، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٢

ھمدانی کوفی است. از انس بن مالک و عبدالله بن ابی اوفی حدیث روایت کرده 
 ھجری وفات یافت.  ١١٢وی به سال ». است

 روایت کرده است.  »الرشح واإلبانة«ابن بطه آن را در  -٣

 روایت کرده است.  »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در  -٤
او قتاده بن دعامة بن قتاده، حافظ زمان، پیشوای «گوید:  ذھبی درباره وی می -٥

مفسران و محدثان، ابوالخطاب سدوسی بصری است. از عبدالله بن سرجس و انس 
بن مالک، حدیث روایت نموده است. از علمای برجسته و از کسانی بود که در قوت 

کردند. ائمه  و وی را به عنوان مثال و نمونه ذکر میحفظ زبانزد عام و خاص بود 
ھجری متولد شد. سفیان ثوری  ٦٠در سال ». اند اسالم از او حدیث روایت کرده

ھجری  ١١٧؟ وی به سال »آیا در دنیا کس دیگری مانند قتاده وجود دارد«گوید:  می
 وفات یافت. 

 باشد. گذار اھل تشیع میمنظور طرفداران عبدالله بن سبأ یھودی است که بنیان -٦
 (مترجم) 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿تفسیر طبری، در ضمن آیه:  -٧ نَزَل  �َّ
َ
 .]٧عمران:  [آل ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ
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او « :گوید راجع به سرزنش کننده ابوبکر و عمر می ٣سفیان ثوری -۶
 .٤»کافر به خداوند عظیم است

ن ھا، بھتان و افترا را به عنوا اما رافضی« :گوید می ٥رقبه بن مصقله -۷
 .٦»اند حجت و دلیل قرار داده

مردی را که به عثمان ناسزا گفته بود نزد « :گوید می ١عاصم احول -۸
اش را تکرار نمود و  من آورده شد، ده تازیانه به وی زدم. سپس گفته

او زھری، محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شھاب، «گوید:  اش می ابن کثیر درباره -١
ابوبکر قریشی، زھری، یکی از بزرگان ائمه اسالمی، تابعی بزرگوار و جلیل القدر است. 

ھجری به  ٥٨در سال ». اند افراد زیادی از تابعین و غیر تابعین از او حدیث شنیده
در این مسأله الزم است که به ابن شھاب «گوید:  میدنیا آمد. عمر بن عبدالعزیز 

تر  یابید که به سنت گذشته از او عالم مراجعه کنید، چون شما کس دیگری را نمی
 ھجری وفات یافت.  ١٢٤وی به سال ». باشد

 نقل کرده است.  »الرشيعة«آجری آن را در کتاب  -٢
پیشوای حافظان، سرور او شیخ االسالم، امام و «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

دانشمندان اھل عمل در زمان خود، ابوعبدالله ثوری، کوفی و مجتھد است. صاحبان 
ھجری  ٩٧در سال ». اند ھای خود از او حدیث روایت کرده ھای سته در کتاب کتاب

تر از  ام که در حالل و حرام عالم کسی را ندیده«گوید:  به دنیا آمد. ابن عیینه می
 ھجری وفات یافت. ١٢٦وی به سال ». شدسفیان ثوری با

 نامه سفیان ثوری آورده است. در بخش زندگی »السري«ذھبی آن را در کتاب  -٤
او امام و دالور مرد و ثابت قدم، عالم، ابوعبدالله عبدی، «گوید:  ذھبی درباره وی می -٥

باشد. از انس بن مالک و عطاء بن ابو رباح و نافع حدیث روایت نموده  کوفی می
او دانشمندی ثقه و مورد اعتماد و سخنور بود که از مردان «گوید:  عجلی می». است

 ھجری دار فانی را وداع گفت.  ١٢٩وی به سال ». آید بزرگ قوم عرب به شمار می

 روایت کرده است.  »الرشح واإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٦
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گفت  او پیوسته به عثمان ناسزا می». من ده تازیانه دیگر به وی زدم
 .٢و عاصم احول تا ھفتاد تازیانه به وی زد

از من دور شو، چون تو « :به مردی از رافضیان گفت ٣مسعر بن کالم -۹
 .٤»شیطانی

ھا را دروغگویان  ام که رافضی دانشمندان را دیده« :گوید می ٥اعمش -۱۰
 .٦»نھادند نام می

ھر کس به ابوبکر صدیق ناسزا گوید، از دینش « :گوید می ١اوزاعی -۱۱
 .٢»گردد مرتد شده و خونش مباح می

او عاصم بن سلیمان، امام، حافظ، محدث بصره، «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
ابوعبدالرحمن بصری، احول، نگھبان مدائن است. از عبدالله بن سرجس و انس بن 

ه و حفصه بنت سیرین و عبدالله بن شقیق عقیلی و ابو قالبه و شعبی و مالک و معاذ
ابو عثمان نھدی و حسن و ابن سیرین، حدیث را روایت نموده و از معدود حافظان 

 ھجری وفات یافت.  ١٤٣وی به سال ». بود

 روایت نموده است.  »جلامعةاهل السنة وأرشح اصول اعتقاد «اللکائی آن را در کتاب  -٢
او امام و دالور مرد و ثابت قدم، بزرگ عراق، ابوسلمه «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

ھای شعبه است. از سفیان بن عیینه و  ھاللی، اھل کوفه، احول، حافظ و از دندان
مسعر جامع علم و «گوید:  یعلی بن عبید می». یحیی قطان روایت حدیث نموده است

 افت.ھجری وفات ی ١٥٥وی به سال ». ورع بود

 روایت کرده است. » هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در کتاب  -٤
او سلیمان بن مھران، امام، شیخ االسالم، بزرگ راویان «گوید:  ذھبی درباره وی می -٥

قرآن و محدثان، ابومحمد اسدی، کاھلی، اھل کوفه و حافظ است. مقداری گرایش به 
او «گوید:  ھجری متولد شد. یحیی بن سعید قطان می ٦١در سال ». تشیع داشت

 ھجری وفات یافت.  ١٤٨وی به سال ». عالمه اسالم است

ھا آثار ثابت و صحیحی ھستند که این«گوید:  می »منهاج السنة«ابن تیمیه در کتاب  -٦

 ».اند و دیگران آن را نقل کرده »اإلبانة الكربی«ابوعبدالله بن بطة در کتاب 
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برای تو ھمین بس است که « :گوید می ٣قاضیشریک بن عبدالله  -۱۲
 .٤»اند ھا خبیث و ناپاک رافضی

ھا، چون  ام جز رافضی ام، گرفته علم را از ھر کسی که دیده« :وی افزود
. در جای دیگری ٥»دانند کنند و این عمل را دین می آنان حدیث را جعل می

یکی از آنان  ».شود چھار گروه ھستند که شھادتشان پذیرفته نمی« :گوید می
کند امامی دارد که اطاعت از  رافضی، که گمان می« :کند را این گونه ذکر می

 .٦»او فرض است

او عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد، شیخ االسالم، «گوید:  اش می درباره ذھبی -١
دانشمند شام، ابوعمرو اوزاعی است. وی در محله اوزاع واقع در دمشق سکونت 

کرد سپس به بیروت رفت و تا مرگ در آنجا ماند. در زمان صحابه به دنیا آمد. او  می
ر، فاضل، معتمد، در علوم دینی و حدیث گاھی زیادی داشت، و  انسانی خیِّ و فقه آ

اوزاعی امامی است «گوید:  ھجری متولد شد. امام مالک می ٨٨در سال ». حجت بود
 ھجری وفات یافت. ١٥٧وی به سال ». که باید به او اقتدا شود

 روایت کرده است. »الرشح واإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٢
عالمه، حافظ، قاضی، ابوعبدالله نخعی، یکی از او شریک بن عبدالله، «گوید:  ذھبی می -٣

ھجری بدنیا آمد. امام  ٩٥در سال ». علمای برجسته و بزرگ و از فقھای بزرگ است
وی انسانی عاقل، راستگو، محدث و سختگیر بر مبتدعان و منحرفان «گوید:  احمد می

 ھجری وفات یافت. ١٧٨وی به سال ». بود

 روایت کرده است. »الرشيعة«آجری آن را در کتاب  -٤

ھا آثار ثابت و صحیحی ھستند که این«گوید:  می »منهاج السنة«ابن تیمیه در کتاب  -٥

 اند.  و دیگران آن را نقل کرده »اإلبانة الكربی«ابوعبدالله بن بطه در کتاب 

 . »الشاهد سبعة رشوط يعترب يف«المغنی اثر ابن قدامه، مسأله  -٦
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رافضی حق شفعه ندارد و تنھا « :گوید می ١عبدالله بن ادریس -۱
  ٢».مسلمان چنین حقی دارد

ای  در پاسخ به سؤالی که پرسیده شد، ھمسایه ٣ابوبکر بن عیاش -۲
او را « :آیا به عیادتش بروم یا نه، گفت رافضی دارم که مریض شده

عیادت کن ھمان گونه که انسان یھودی و نصرانی را عیادت 
 .٤»کنی. و در این کار امید اجر و پاداش نداشته باش می

جھمیه و  :اند آنان دو ملت« :گوید می ٥عبدالرحمن بن مھدی -۳
 ج . و درباره حضور در جنازه کسی که اصحاب رسول الله١»رافضه

او عبدالله بن ادریس بن یزید أودی، اھل کوفه، «گوید:  می اش ابن ابی حاتم درباره -١
ابومحمد است. از پدرش و شیبانی و مطرف و مالک بن انس روایت حدیث نموده و 

او تنھا «گوید:  امام احمد می». مالک بن انس ھم از او حدیث، روایت نموده است
 ھجری وفات یافت.  ١٩٢به سال ». خودش تار و پود بود

فأما من سب أحداً من أصحاب رسول اهللا من أهل بيته «، فصل الـمسلول الصارم -٢

 . »وغريهم
او ابوبکر بن عیاش، ابن سالم اسدی، اھل کوفه، راوی «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

قرآن، فقیه، محدث، شیخ االسالم و بقیة االعالم است. ابوبکر بن عیاش قرآن را سه 
ھجری به دنیا آمد. ابن  ٩٥در سال ». وبی خواندبار بر عاصم بن ابوالنجود به خ

تر از ابوبکر بن عیاش به سوی سنت  ام که سریع کسی را ندیده«گوید:  مبارک می
 ھجری وفات یافت. ١٩٣وی به سال ». برود ج پیامبر

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگی »السري«ذھبی آن را در کتاب  -٤
او عبدالرحمن بن مھدی ابن حسان، امام، ناقد، استوار و «گوید:  اش می ذھبی درباره -٥

گویند از طایفه َازد و برده آزاد  ثابت قدم، سرور حافظان، ابوسعید عنبری و بعضی می
شده آنان است. او اھل بصره و لؤلؤی بود. وی امام و حجت و در علم و عمل الگو و 

ترین  عالم«گوید:  ھجری متولد شد. ابن المدینی می ١٣٥به سال ». سرمشق بود
 ھجری وفات یافت.  ١٩٨وی به سال ». مردم به حدیث، عبدالرحمن بن مھدی است

 

                                           



 ٥٥ ها خصوص رافضیای از سخنان سلف در  فصل پنجم: مجموعه

اگر آن جنازه از « :ناسزا گوید از وی سؤال شد، در جواب گفت را
 .)٣)(٢(»بردم بود، از وی ارث نمی من می نزدیکان پدری

ما « :سخنان مردی را تصدیق کرد که به او گفت ٤سفیان بن ُعَیینه -۴
که از » ایم که کافر شده و ایمان نیاوردند پنج دسته از مردم را دیده

 :نمود. سفیان بن عیینه به یارانش گفت ھا را ذکر آن میان رافضی
پشت سر رافضی نماز « :. و گفت٥»این را بنویسید، این را بنویسید«

 .)١)(٦(»نخوانید

 . »ألن يبدلوا كالم اهللاآهل العلم للمعطلة الذين يريدون أما ذكر «خلق افعال العباد، باب  -١

 ج د و بیراه گوید. و از پیامبرزیرا او قائل به کفر کسی بود که به صحابه ناسزا و ب -٢
اھل دو ملت مختلف از : «»ال يتوارث اهل ملت� شىت«روایت شده که فرمودند: 

 اند).  (احمد و ابوداود آن را روایت کرده». برند ھمدیگر ارث نمی

 روایت نموده است.  »الرشح و اإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٣
سفیان بن عیینه ابن ابی عمران میمون، امام بزرگ، او «گوید:  اش می ذھبی درباره -٤

حافظ زمان، شیخ االسالم، ابومحمد ھاللی، اھل کوفه بود و سپس به مکه رفت و تا 
آخر عمر در آنجا ماند. در حالی که ھنوز خردسال بود به دنبال حدیث رفت و بزرگان 

ھایی  بت قدم بود. کتابرا مالقات نمود و علم فراوانی را از آنان گرفت. محکم کار و ثا
آمدند.  آوری و تصنیف نمود و روزگار را آباد نمود. مردمان زیادی نزد وی می را جمع

ھا و مناطق مختلف نزد وی  شد مردمان از سرزمین بھترین اسناد به وی منتھی می
ھجری به دنیا  ١٠٧در سال ». ھا ملحق نمود ھا را به پدر بزرگ کردند. او نوه سفر می

م که ھمانند سفیان بن عیینه ابزار و وسایل ا کسی را ندیده«گوید:  آمد. شافعی می
 ھجری وفات یافت.  ١٩٨علم داشته باشد. وی به سال 

 روایت کرده است.  »القضاء والقدر«بیھقی آن را در کتاب  -٥
آید که ائمه از نماز خواندن پشت سر رافضی  و در آنچه که بعدًا می –در این گفته  -٦

ه به خاطر بدعِت نماز مشترک پشت سر رافضی است بر آنانی کردی  –اند  نھی کرده
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 .٣»رافضی، کافر است« :گوید می ٢عبدالرزاق بن ھمام صنعانی -۵
ابوبکر را ھرکس  در پاسخ به این سؤال که ٤محمد بن یوسف فریابی -۶

آیا نماز  :گفته شد». کافر است« :ناسزا گوید، حکمش چیست، گفت
چگونه با وی  :گفته شد». نه« :شود؟ گفت جنازه بر او خوانده می

با دستانتان « :؟! گفت»ال اهللاإله إال « :گوید رفتار شود در حالی که می
جسدش را لمس نکنید. با چوب وی را بلند کنید تا اینکه او را در 

اند. آنان بدانند که  از مسلمانان خارج شده» پرستی وحدت بت«جھت محقق ساختن 
 نمازشان، باطل است، چون یکی از شرایط امام جماعت این است که مسلمان باشد. 

 است.  روایت کرده »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در کتاب  -١
او عبدالرزاق بن ھمام، ابن نافع، حافظ بزرگ، دانشمند «گوید:  اش می ذھبی درباره -٢

اھل صنعان، ثقه و مورد اطمینان و  –و برده آزاد شده آنان  –یمن، ابوبکر حمیری 
شیعه زیدی است. از عبیدالله بن عمر و برادرش، عبدالله بن عمر و ابن جریج و معمر 

ادی روایت کرده است) و حجاج بن ارطاة و اوزاعی و سفیان (از معمر احادیث زی
ثوری و مالک بن انس و پدر خود، ھمام حدیث روایت نموده است. استادش، یعنی 
سفیان بن عیینه و احمد بن حنبل و اسحاق بن راھویه و یحیی بن معین و علی بن 

و از کسانی است اند. او شیخ االسالم، محدث زمان  مدینی از او حدیث، روایت نموده
ھجری متولد شد و به  ١٢٦در سال ». اند که صاحبان صحاح به وی احتجاج کرده

 ھجری درگذشت. ٢١١سال 
 آورده است.» تاریخ دمشق«اش در  ابن عساکر آن را در زندگی نامه -٣
او محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان فریابی، امام و «گوید:  اش می ذھبی درباره -٤

سالم، ابوعبدالله از طایفه ضب و برده آزاد شده آنان، مقیم ساحل حافظ، شیخ اال
بخاری و احمد بن حنبل از وی حدیث ». قیساریه در سرزمین فلسطین است

ترین مردم زمان خود بود.  او از برترین و فاضل«گوید:  اش می اند. بخاری درباره شنیده
 ھجری وفات یافت. ٢١٢و به سال 
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رافضه و جھمیه  به نظر من« :. و گفت١»دھید قبرش قرار می
 .٢»اند زندیق

به عثمان یا یکی از صحابه ھرکس «... :گوید می ٣یحیی بن معین -۷
ناسزا گوید، دجال و فاسق و ملعون است و روایتش  ج رسول خدا

. ٤»شود و لعنت خدا و فرشتگان و ھمه مردم بر اوست پذیرفته نمی
سوی خوانم ھر گاه دیگران را به  نماز نمی ٥پشت سر قدری« :و گفت

ای که به ابوبکر  عقیده و مذھب خویش فرا خواند و پشت سر رافضی
 .٦»خوانم گوید، نماز نمی و عمر و عثمان ناسزا می

با علماء معاشرت و رفت و آمد « :گوید می ٧ابوعبید قاسم بن سالم -۸

 روایت کرده است.  »السنةب كتا«خالل آن را در  -١

 روایت کرده است.  »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در کتاب  -٢
او امام و حافظ و نکته سنج، شیخ و بزرگ محدثان، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

گویند: اصلیت ابن معین از انبار  ابوزکریا، یحیی بن معین ابن عون است. بعضی می
با «افزاید:  ھجری متولد شد. ذھبی می ١٥٨در سال ». است و در بغداد بزرگ شد

 ھجری وفات یافت.  ٢٣٣ه سال وی ب». دستانش یک میلیون حدیث نوشته شد

نامه تلید بن سلیمان  در ضمن زندگی »هتذيب التهذيب«ابن حجر آن را در کتاب  -٤
 محاربی آورده است. 

 است.(مترجم) » قدریه«یعنی کسی که از پیروان فرقه  -٥
 تاریخ یحیی بن معین، اثر دوری.  -٦
سالم، اھل بغداد، یکی از ائمه لغت او ابوعبید قاسم بن «گوید:  اش می ابن کثیر درباره -٧

و فقه و حدیث و قرآن و اخبار و شرح حال مردم است. تصنیفات مشھور و منتشر 
ھجری به دنیا آمد. قضاوت شھر  ١٧٥در سال ». ای در میان مردم دارد شده

ھمانا «گوید:  بطرسوس را به مدت ھیجده سال به عھده داشت. اسحاق بن راھویه می
». تر است کند، ابوعبید از من و احمد بن حنبل و شافعی عالم با نمیخداوند از حق ا

 ھجری درگذشت.  ٢٢٤وی به سال 

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٥٨

تر از  تر و ضعیف نمودم و با اھل کالم سخن گفتم، پلیدتر و ناپاک
ام. و قضاوت مناطق مرزی و  ھا ندیده افضیتر از ر لحاظ دلیل و نادان

ام و سه مرد از اھالی آن  سرحد زمین دشمن را به عھده گرفته
دو نفر جھمی و یک نفر رافضی، یا دو نفر  :مناطق را تبعید کردم

امثال شما لیاقت سکونت  :رافضی و یک نفر جھمی، و به آنان گفتم
 .)٢)(١(»رون کردمدر مناطق مرزی را ندارد، در نتیجه آنان را بی

اگر یک نفر یھودی گوسفندی را ذبح « :گوید می ٣احمد بن یونس -۹
کند و یک نفر رافضی ھم گوسفند دیگری را ذبح نماید، از ذبیحه 

خورم، چون او از دین اسالم  رافضی نمی ۀخورم و از ذبیح یھودی می
 .٤»برگشته و مرتد است

نگاه کن که چگونه امام ابوعبید آن چند نفر را از منطقه مرزی بیرون کرده به خاطر  -١
اینکه مبتدع بودند، زیرا بدعت، معصیت است و معصیت از بزرگترین اسباب شکست 

ھا  آید که با رافضی است. پس چگونه نصرت و پیروزی برای کسی میدر مقابل دشمن 
این  –خواھد ھمراه آنان علیه دشمن مشترک جنگ کند؟!  کند و می دوستی می

 کند.  تحقق پیدا نمیھیچگاه  گمان و پندار آنان است ولی

 روایت کرده است.  »السنةكتاب «خالل آن را در  -٢
او امام و حجت و حافظ، ابوعبدالله، احمد بن عبدالله بن یونس تمیمی «ذھبی گوید:  -٣

ھجری متولد شد. مردی از امام احمد پرسید: از چه کسی حدیث  ١٣٢سال ». است
وی به ». نزد احمد بن یونس برو، زیرا او شیخ االسالم است«بشنوم و بنویسم؟ گفت: 

 ھجری وفات یافت.  ٢٢٧سال 

فأما من سب أحداً من أصحاب رسول اهللا من أهل بيته «فصل  ،م الـمسلولالصار -٤

 . »...غريهمو
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ناسزا گوید،  ج ھر کس به اصحاب رسول الله« :گوید می ١بشر حافی -۱۰
کافر است ھر چند روزه گیرد و نماز خواند و گمان کند که از 

 .٢»مسلمانان است
ناسزا  ج کس به اصحاب پیامبرھر« :گوید می ٣اسحاق بن راھویه -۱۱

 .٤»شود گوید، مجازات و زندانی می
کند که  برایم فرقی نمی« :گوید می ٥محمد بن اسماعیل بخاری -۱۲

پشت سر جھمی و رافضی نماز بخوانم یا پشت سر یھود و نصارا نماز 

او بشر بن حارث ابن عبدالرحمن بن عطاء، امام، عالم، محدث، زاھد، «ذھبی گوید:  -١
عالم ربانی، نمونه و سرمشق، شیخ االسالم، ابونصر مروزی، سپس بغدادی، مشھور به 

نمود و از مالک و شریک و حماد بن زید و فضیل  است. در طلب علم کوچ» حافی«
 ١٥٢سال ». بن عیاض و ابن مبارک کسب علم نمود. او در ورع و اخالص در اوج بود

او زاھد، بزرگ و دانشمند، ثقه و «گوید:  اش می ھجری متولد شد. دارقطنی درباره
 ھجری وفات یافت. ٢٢٧و به سال ». مورد اطمینان بود

 روایت کرده است.  »الرشح واإلبانة«در کتاب ابن بطه آن را  -٢
او امام بزرگ، شیخ و استاد مشرق، سرور حافظان، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

ابویعقوب ابن ابراھیم بن مخلد، تمیمی سپس حنظلی، مروزی است. در عین حافظ 
سال ». ودبودن، امام و پیشوا در تفسیر بود. در فقه، در اوج بود. و از ائمه اجتھاد ب

اسحاق ھمنشین احمد بود. آثار و تألیفات «ھجری متولد شد. ابونعیم گوید:  ١٦١
ھجری  ٢٣٨وی به سال ». زیادی داشت و منحرفان و کج اندیشان را از بین برد

 وفات یافت. 

فأما من سب أحداً من أصحاب رسول اهللا من أهل بيته «، فصل الصارم الـمسلول -٤

 . »وغريهم
او محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن مغیره بن َبرَدزَبة جعفی، «گوید:  ابن کثیر -٥

ابوعبدالله بخاری، حافظ، امام و پیشوای محدثان زمان خود بود و در روزگار خود به 
سال ». شد. او بر تمام ھمنوعان و ھمکیشان و معاصران خود مقدم بود وی اقتدا می
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شود، از  بخوانم. بر آنان (یعنی جھمی و رافضی) سالم کرده نمی
شود، شھادتشان  شود، با آنان نکاح نمی بیمارانشان عیادت نمی

 .١»شود شان خورده نمی شود، و از گوشت ذبیحه پذیرفته نمی
گاه مردی را دیدی که از یکی از ھر « :گوید ابو زرعه رازی می -۱۳

گیرد، بدان که او زندیق است. این  خرده می ج اصحاب رسول الله
حق است، قرآن حق است و  ج بدان خاطر است که به نظر ما پیامبر

را به ما  ج ھای پیامبر این قرآن و سنت ج ھمانا اصحاب رسول الله
خواھند که این شاھدان و راویان را مورد  ھا می اند. رافضی رسانده

جرح قرار دھند تا قرآن و سنت نبوی را باطل کنند. آنان خودشان 
 .٢»اند اند و آنان زندیق سزاوار جرح و نقص

زھرانی، ابوربیع به ما «گوید:  می ٣ابو سعید، عثمان بن سعید دارمی -۱۴
ھا مردی بود که رفض و ادعای  ن این جھمیاز میا :خبر داد و گفت

آمد. مردی که با  حب و دوستی علی بن ابی طالب از سخنانش بر می
دانی که  تو می :شناخت گفت اش را می او رفت و آمد داشت و عقیده

محمد بن اسماعیل از تمام کسانی : «گوید ھجری متولد شد. ابوحاتم رازی می ١٩٤
 ھجری وفات یافت.  ٢٥٦وی به سال ». تر بود اند، عالم که وارد عراق شده

 . »ألهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كالم اهللاأما ذكر «، باب خلق افعال العباد -١

اهللا و رسوله ما جاء فی تعديل «، اثر خطیب بغدادی، باب الكفاية فی علم الرواية -٢

 . »للصحابة
او عثمان بن سعید بن خالد بن سعید، امام، عالمه، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

حافظ، ناقد، شیخ و بزرگ آن دیار، ابوسعید، تمیمی، دارمی، سیستانی است. علم 
الحدیث را از علی و یحیی و احمد یاد گرفت. او مرد برتر اھل زمان خود بود. حریص 

گاه به مناظره بود ھجری به دنیا آمد و به سال  ٢٠٠به سال  وی». سنت نبوی و آ
 ھجری از دنیا رفت.  ٢٨٠
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گردید و بدان اعتقاد ندارید، پس چه چیزی  به دین اسالم بر نمی
ده است؟! آن مرد در شما را وادار به رفض و ادعای دوستی علی کر

اما اگر  ،کنم گویی و من حرفت را تصدیق می راست می« :جواب گفت
شویم. و افرادی  مان را اظھار کنیم، به کفر و زندقه متھم می عقیده

کنند  کنند و آن را اظھار می ایم که ادعای دوستی علی می را دیده
دان اند ب افتند و آنچه خواسته اند در می خواستهھرکه  سپس با

گویند و به رفض و تشیع منسوب  اند می معتقدند و آنچه خواسته
مان چیزی بھتر از ادعای  در نتیجه برای مذھب و عقیده ،اند شده

گوییم و به  خواھیم می دوستی این مرد ندیدیم. سپس آنچه را که می
افتیم.  بخواھیم در میھرکس  شویم و با خواھیم معتقد می آنچه می

رافضه یا شیعه، برای ما بھتر است از اینکه  :ته شودپس اگر به ما گف
زنادقه و کفار. و به نظر ما علی بھتر از دیگرانی  :به ما گفته شود

این مرد صادقانه آنچه در ». کنیم نیست که ما با آنان مخالفت می
گاھان  درون داشته گفت و حیله به کار نبرد. از بعضی از بزرگان و آ

ماھیت و ھویت خود را زیر پرده تشیع  شیعه معلوم شده که آنان
کنند و تشیع را عاملی برای تثبیت و تأیید سخنان و چرند  مخفی می

ای جھت شکار ضعیفان  و پرندھای خود و به عنوان نردبان و وسیله
دھند، سپس بذر کفر و زندقه خود را در ضمن  خبران قرار می و بی

ی ھا دل تر درپاشند تا بیش سخنان و چرند و پرندھای خود می
نادانان اثر کند و فایده داشته باشد، و اگر نادانان در عقیده و مذھب 

وال حول و ال قوة «. اند، اما عالمانشان بدان یقین دارند خود در شک

 .١»إال باهللا

 . »الكفار اجلهمية االحتجاج يف«باب  الرد علی اجلهمية، -١
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ھا از ھمه مردم بدترند  رافضی« :گوید می ١محمد بن حسین آجری -۱۵
دان و خانواده پاکش و فرزن سو آنان دروغگو و فاجرند. و ھمانا علی

دھند، بری و به دورند. و خداوند  ھا بدانان نسبت می از آنچه رافضی
ھای  و فرزندان و خانواده پاکش را از عقاید رافضی سکریم، علی

 .٢»نجس و پلید مبرا نموده است
شود  ھا و قدریه خورده نمی ذبیحه رافضی« :گوید ابوبکر بن ھانی می -۱۶

شود در حالی که ذبیحه اھل  ھمان طور که ذبیحه مرتد خورده نمی
ھا و قدریه ھمانند مرتد ھستند  زیرا رافضی ،شود کتاب خورده می

 .٣»شود ولی اھل ذمه بر دینشان پایبندند و از آنان جزیه گرفته می

او امام، محدث، الگو و سرمشق، شیخ حرم شریف، ابوبکر، «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
نسانی محمد بن حسین بن عبدالله بغدادی، آجری، صاحب تألیفات است. وی ا

گوید:  خطیب بغدادی می». راستگو، نیکو، عابد، عالقمند به سنت و پیرو سنت بود
 ھجری وفات یافت.  ٣٦٠و به سال ». وی انسانی دیندار و ثقه و مورد اطمینان بود«

 . »الرافضة و سوء مذهبهم ذكر ما جاء يف«، باب الرشيعةكتاب  -٢

من أصحاب رسول اهللا من أهل بيته فأما من سب أحداً «، فصل الصارم الـمسلول -٣

 . »وغريهم

 

                                           



 
 

 

ای از سخنان امامان اهل بیت در  مجموعه: فصل ششم
 ها خصوص رافضی

کنیم که ھنگام نقل سخنان  این فصل را با سخنی از امام آجری شروع می 

در ابتدا ذکر  »الرشيعة«ھا در کتابش،  امامان اھل بیت در خصوص رافضی

و  –کرم الله وجھه  –ما علی بن ابی طالب «... :نموده است. آجری گوید
و فرزندانش و  سو عقیل بن ابی طالب بو حسن و حسین لفاطمه

و خاندان پاک و مبارکشان را از عقاید و آراء رافضیانی  شفرزندان جعفر طیار
 کنیم. اند، مبرا می یت منحرف شدهکه از راه راست و ھدا

تر به خدا و  تر و عارف تر و درست رأی بسیار با منزلت ج اھل بیت پیامبر
دھند. خداوند  ھا به آنان نسبت می ھستند از آنچه که رافضی ج رسول خدا

و خاندان پاک و مبارکش را مبرا و مصون داشته  سکریم علی بن ابی طالب
د. و آن دھن ھا با دالیل و براھین به آنان نسبت می از چیزی که رافضی

بزرگواران با ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عائشه و سایر صحابه جز 
شان در بھشت برادرانه بر  اند، بلکه به نظر ما ھمه به نیکی رفتار ننموده

ھایی رو به روی ھم ھستند که خداوند کریم، کینه و بغض و دشمنی را  تخت
 :فرماید می زوجلھمچنان که خداوند ع ،یشان کنده استھا دل از

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ [الحجر:  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ

٤٧[. 
آوریم و  آنچه از کینه و بغض و دشمنی که در درونشان بوده بیرون می«

 .»ھایی رو به روی ھم ھستند آنان برادرانه بر تخت
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 باد!.آنھا راضی  د از ھمه خداون
درباره ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه را  سنظر علی بن ابی طالب

چه مصیبت بزرگی برای  سقبًال ذکر کردیم و گفتیم که کشتن عثمان
حضرت علی بود و او از قتل عثمان در پیشگاه خداوند درخواست تبرئه و 

 اش از این جریان را نمود.  پاکی و بیزاری
ھا را انکار  ن پاکش، عقاید و آرای بد رافضیھمچنین فرزندان و خاندا

کنند. و به محبت ابوبکر و عمر و  کنند و از آنان اعالم برائت و بیزاری می می
 ج کنند. و خداوند کریم اھل بیت رسول الله امر می شعثمان و سایر صحابه

ر و باالتر و مبرا را از عقاید پلید و ناپاکی که شایسته مسلمانان نیست، برت
 وده است ...نم

راضی گردد و از طرف تمامی مسلمانان  ج خداوند از اھل بیت پیامبر
 .١»!جزای خیر را به آنان بدھد

ای از سخنان آن ائمه بزرگوار در خصوص  آید مجموعه آنچه در زیر می
 :باشد ھا می رافضی

خدایا، ھر کسی را « :فرماید می سامیر المؤمنین علی بن ابی طالب -۱
کند و ھر کسی را که در دوستی ما  که در دشمنی ما زیاده روی می

ھر « :فرماید می . ھمچنین٢»کند، لعنت کن غلو و زیاده روی می

 . »الرافضة و سوء مذهبهم ذكر ما جاء يف«، باب »الرشيعة«کتاب  -١

و ابن ابوعاصم در  »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در کتاب  -٢

 اند. روایت کرده »السنة«کتاب 
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کسی نزد من آورده شود و مرا بر ابوبکر و عمر برتری دھد، حد افترا 
 .١»کنم زننده بر وی جاری می

کنند  در مسجد ھستند و ادعا میگروھی جلو  :به حضرت علی گفته شد
وای بر « :که تو پروردگارشان ھستی، علی آنان را فرا خواند و به آنان گفت

تو پروردگار و آفریننده و رازق ما ھستی.  :؟! گفتند»گویید شما! چه می
ای مثل شما ھستم، مثل  وای بر شما! ھمانا من بنده« :حضرت علی گفت

وشم. اگر خدا را اطاعت کنم، در صورتی ن خورم و مثل شما می شما غذا می
ترسم  دھد و اگر نافرمانی خدا کنم، می که بخواھد به من ثواب و پاداش می

آن جماعت از این کار ». که مرا عذاب دھد. پس از خدا بترسید و برگردید
امتناع کردند و به حرف حضرت علی گوش نکردند، فردای آن روز قنبر آمد 

کنند. علی  اند و ھمان سخن را تکرار می ان باز گشتهبه خدا قسم، آن :و گفت
آن جماعت ھمان سخنان قبلی را گفتند. در روز ». آنان را بیاورید«گفت: 

اگر دوباره آن سخنان را بگویید، با بدترین صورت « :سوم حضرت علی فرمود
آن افراد از این کار امتناع کردند و به حرف علی ». شما را خواھم کشت

ای قنبر، ھمراه آنان کارگرانی برایم « :د. آنگاه حضرت علی فرمودگوش ندادن
ھای  گودال« :و گفت». ھایی حفر کنند بیاور تا بین در مسجد و منزل گودال

ھا  و ھیزم آورد و آن ھیزم را آتش زد و در گودال». عمیقی را حفر کنید
تان بر  عقیدهاندازم یا از این  ھا می یا شما را در این گودال« :انداخت و گفت

شان خودداری کردند. پس حضرت علی  آنان از برگشتن از عقیده». گردید
 :ھا انداخت تا زمانی که آنان سوختند، گفت آنان را در آن گودال

ــــربا  إنـــــی إذا رايـــــت أمـــــراً منكـــــرا ــــاری و دعــــوت قن  ١أوقــــدت ن
 

 آورده است. » منهاج السنة«ابن تیمیه آن را در کتاب  -١

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٦٦
 

افروزم و قنبر را فرا  گاه چیز منکر و ناپسندی ببینم، آتشم را بر میھر«
 ». خوانم می

در جواب این مطلب گفته که  بحسن بن علی بن ابی طالب -۲
شود،  کنند که علی پیش از روز قیامت مبعوث می شیعیان گمان می

دروغ گفتند به خدا قسم اینان شیعه نیستند و اگر علی « :گفت
آوردیم و مالش را تقسیم  نش را به ازدواج در نمیشد، زنا مبعوث می

 .٢»کردیم نمی
به مردی از  ٣زین العابدین، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب -۳

مادرت « :ھا که راجع به ابوبکر صدیق از وی سؤال نمود، گفت  رافضی
و مھاجرین  ج اوالد باد! کسانی که از من بھترند یعنی رسول الله بی

وی را صدیق نام ھرکس  اند. پس نام نھاده» صدیق«و انصار وی را 

سند این «گوید:  با سندش روایت کرده و می »فتح الباری«ابن حجر آن را در کتاب  -١
 ». روایت حسن است

 روایت کرده است.  »الرشيعة«آجری آن را در کتاب  -٢
او علی بن حسین، پسر امام علی بن ابی طالب، سید، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

ی، علوی و اھل مدینه است. از پدرش، امام حسین شھید امام، زین العابدین، ھاشم
سال داشت. آن  ٢٣حدیث، روایت نمود. در روز کربال ھمراه پدرش بود و آن وقت 

موقع بیمار بود و جنگ نکرد. ھمچنین از پدربزرگش به طور مرسل و از صفیه، ام 
ه بن عباس و ام المؤمنین و ابوھریره و عائشه و ابورافع و عمویش، امام حسن و عبدالل

سلمه و مسور بن مخرمه و زینب بنت ابوسلمه حدیث را روایت نمود. او ھیبت 
عجیبی داشت و ھمواره طرفدار حق بود. و به خاطر شرافت و بزرگواری و علم و 

 ٣٨سال ». اھلیت و کمال عقلش، برای امامت عظمی شایستگی و صالحیت داشت
اھل بیت کسی را برتر از علی بن حسین  از میان«گوید:  ھجری متولد شد. زھری می

 ھجری وفات یافت. ٩٤وی به سال ». ام ندیده
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 :وی افزود». کند ننھد، خداوند متعال سخنش را تصدیق نمی
جماعتی از مردم عراق آمدند و نزد من نشستند. از ابوبکر و عمر «

سخن گفتند و به آن دو ناسزا گفتند. سپس در مورد سرزنش و بد و 
اطر این کارشان آنان را بیراه گفتن عثمان به زانو نشستند. من به خ

 .١»سرزنش و مالمت نمودم
 :ھا گفت به مردی از رافضی ٢حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب -۴

 اگر خداوند شما را در اختیار ما قرار دھد و این اجازه را به ما بدھد،«
و پاھایتان را بر خالف یکدیگر قطع خواھیم نمود و توبه شما  ھا دست

کنی؟  چرا توبه او را قبول نمی :ه او گفتندب». را قبول نخواھیم کرد
شناسیم. ھمانا اینان اگر خواستند  ما بھتر از شما اینان را می« :گفت

نمایند. و  کنند و اگر خواستند شما را تکذیب می شما را تصدیق می
اند که آنان در تقیه راه مستقیم و راست را در پیش  گمان کرده

بر من داخل شد و نزدیکی و  ٤سعید مغیره بن« :. و افزود٣»اند گرفته

 اش آورده است. نامه آن را در ضمن زندگی »السري«ذھبی در کتاب  -١

، سید ابومحمد، حسن، ج او حسن پسر دخترزاده رسول الله«اش گوید:  ذھبی درباره -٢
طالب، ھاشمی، علوی، اھل مدینه، امام، پسر امیر المؤمنین، ابوالحسن علی بن ابی 

ابومحمد است. از پدرش و عبدالله بن جعفر حدیث را روایت نموده است. او با وجود 
اش احادیث کمی را روایت نموده است. و صالحیت و شایستگی  صداقت و بزرگواری

از کسانی بود که در شھادت امام حسین حضور داشت. وی به ». خالفت را داشت
 ھجری وفات یافت. ٩٩سال 

اش آورده  نامه در ضمن زندگی »أسامء الرجال هتذيب الكامل يف«مزی آن را در کتاب  -٣
 است. 

در این سال خالد بن عبدالله «گوید:  ھجری می ١١٩ابن کثیر راجع به حوادث سال  -٤
قسری، مغیره بن سعید و جماعتی از یارانش که از کارھای باطل وی پیروی 
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و من در ھنگام جوانی  - ذکر نمود ج شباھت مرا با رسول الله
سپس ابوبکر و عمر را لعنت نمود.  - بودم ج بسیار شبیه رسول الله

زنی؟! سپس  ھا را می ای دشمن خدا! آیا نزد من این حرف :گفتم
 .١»دست را در گلویش انداختم تا اینکه زبانش بیرون آمد

به مردی  ٢ابوجعفر، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب -۵
. و به ١»به خدا قسم، کشتنت عبادت است« :ھا گفت از رافضی

ای خبیث بود. ھنگامی که  ه شدند. این مرد، ساحر و فاجر و شیعهکردند، کشت می
وضعیت و احوالش به خالد رسید، دستور داد وی را احضار کنند، پس شش یا ھفت 
نفر وی را آوردند. خالد دستور داد که تختش را به مسجد آورند. و دستور داد که 

ھای نی  بر روی شاخهھای نی و نفت را بیاورند. در این وقت خالد نفت را  شاخه
ای از آن را به سینه بچسباند. او از این کار  ریخت و به مغیره دستور داد که شاخه

امتناع نمود. پس وی را زدند تا اینکه یک شاخه از آن را به سینه بچسباند. آنگاه 
خالد نفت را روی سرش ریخت و سپس با آتش سوزاند. و با بقیه یارانش این چنین 

 عمل شد.

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگی »السري«ھبی آن را در کتاب ذ -١
او سید و امام، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن «گوید:  اش می ذھبی درباره -٢

علی، علوی، فاطمی، اھل مدینه و فرزند زین العابدین است. از دو جد خود، یعنی 
چنین از دو جد به طور مرسل حدیث را روایت نموده. ھم سو علی ج پیامبر

دیگرش، یعنی حسن و حسین به طور مرسل حدیث را روایت کرده است. و از ابن 
و از ابن عمر و جابر و ابوسعید و عبدالله  –به طور مرسل  –عباس و ام سلمه و عائشه 

بن جعفر و سعید بن مسیب و پدرش زین العابدین و محمد بن حنفیه حدیث را 
یره و سمره بن جندب به طور مرسل حدیث را روایت روایت نموده. ھمچنین از ابوھر

کننده قرآن و دارای شأن بزرگی بود، اما در  کرده است. ابوجعفر، امام، مجتھد، تالوت
قرآن به مرتبه ابن کثیر و امثال او، و در فقه به مرتبه ابوزناد و ربیعه، و در حفظ و 

روی  اش زیاده دوستیرسد. نه در  معرفت سنن به مرتبه قتاده و ابن شھاب نمی
شماریم و به خاطر آنکه جامع صفات کمال بوده، به  کنیم و نه او را کوچک می می
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به من خبر رسیده که افرادی در عراق به « :مردی از یارانش گفت
کنند که ما را دوست دارند  گویند و گمان می ابوبکر و عمر ناسزا می

ایم. پس به  نین دستوری را به آنان دادهکنند که ما چ و گمان می
آنان بگو که من در پیشگاه خدا از آنان بری و بیزارم. سوگند به 
کسی که جانم در اختیار اوست اگر به قدرت برسم با ریختن 

 .٢»جویم خونشان به خداوند تقرب می
ھا  رافضی« :گوید می ٣زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب -۶

ھا به ما ستم نمودند ھمان  پدرم ھستند. رافضی دشمن جنگی من و
 .١»طور که خوارج به حضرت علی ستم نمودند

». خاطر خدا وی را دوست داریم. و حافظان بر احتجاج به ابوجعفر اتفاق نظر دارند
راجع به ابوبکر و عمر از ابوجعفر «گوید:  ھجری به دنیا آمد. بسام صیرفی می ٥٦سال 

گفت: به خدا قسم، آن دو را دوست دارم و برایشان طلب مغفرت سؤال کردم، 
وی به ». ام، آن دو را دوست داشته است از اھل بیتم را که دیدهھرکس  نمایم. و می

 ھجری وفات یافت.  ١١٤سال 

 روایت نموده است.  »هل السنة واجلامعةأصول اعتقاد أرشح «اللکائی آن را در کتاب  -١

 روایت نموده است.  »الرشح و اإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٢
او زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، «گوید:  ایشان می ذھبی درباره -٣

ابوالحسین، ھاشمی، علوی، اھل مدینه، برادر امام باقر است. از پدرش زین العابدین و 
اش جعفر بن  ت نموده و برادرزادهبرادرش امام باقر و عروه بن زبیر حدیث را روای

محمد از او حدیث روایت نموده است. زید انسانی عالم، بزرگوار، صالح، متقی و متعھد 
ھا نزد زید آمدند  رافضی«گوید:  و سپس به شھادت رسید. عیسی بن یونس می». بود

فت: این و گفتند: از ابوبکر و عمر اعالم برائت و بیزاری کن تا تو را یاری کنیم. زید گ
ھا گفتند: بنابراین ما تو را  گیرم. رافضی کنم بلکه آن دو را به دوستی می کار را نمی

گفته شد. اما زیدیه، ھمان سخن زید » رافضه«کنیم. از اینجا بود که به آنان  ترد می
بر «از عمرو بن قاسم روایت است که گوید: ». را تکرار کردند و ھمراه او جنگیدند
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در پاسخ این سؤال که آیا در  ش٢عبدالله بن حسن بن حسن بن علی -۷
و به سدی ». ھا بله، رافضی« :کافرانی وجود دارند، گفت,اھل قبله ما

اند،  یرفتهکه شما را در کوفه پذ ,ای سدی! درباره شیعیان ما« :گفت
ھمانا جماعتی که خودشان را به شما  :سدی گفت». به من خبر بده

ای سدی! اینان « :اند! گفت کنند قائل به تناسخ ارواح منسوب می
سدی ». دروغ گفتند اینان از ما نیستند و ما ھم از آنان نیستیم

کنند،  افرادی پیش ما ھستند که خود را به شما منسوب می :گفت
ی شما قرار داده شده و شما ھا دل کنند که علم در یاینان گمان م

ای سدی! اینان از ما نیستند و ما « :علم غیب دارید، عبدالله گفت
 .٣»ھم از آنان نیستیم

 ٤جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب -۸

ھا نزدش بودند. گفتم: این  شدم در حالی که افرادی از رافضی جعفر صادق داخل
کنند. گفت: خداوند برائت جوید  ھا از عموی تو، زید اعالم برائت و بیزاری می رافضی

کند. به خدا قسم، او از ھمه ما بیشتر  از کسی که از زید اعالم برائت و بیزاری می
ر است و از ھمه ما بیشتر صله رحم را ت مان فقیه خواند و در دین خدا از ھمه قرآن می
 ھجری به شھادت رسید.  ١٢٥وی به سال ». آورد به جا می

 اش آورده است.  نامه در ضمن زندگی »الوافی بالوفيات«صفدی آن را در کتاب  -١
او عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب، «گوید:  اش می ابن عساکر درباره -٢

مدینه است. از پدر و مادرش و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ابومحمد ھاشمی، اھل 
 ھجری وفات یافت.  ١٤٥وی درسال ». حدیث را روایت نموده است

اش آورده  نامه در ضمن زندگی» تاریخ دمشق«ابن عساکر آن دو گفته را در کتاب  -٣
 است. 

نور  –عبدالله او جعفر بن محمد ابن علی بن شھید ابو«گوید:  اش می ذھبی درباره -٤
پسر امیر المؤمنین ابوالحسن  -چشمان و محبوب و دخترزاده پیامبر، امام حسین 

علی بن ابی طالب، امام صادق، شیخ و بزرگ بنی ھاشم، ابوعبدالله قریشی، ھاشمی، 
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ھا نزدش فرستاده شده بود و از او سؤال  زمانی که یکی از رافضی
او «... :کرد که آیا وی (فرد رافضی) در بھشت است یا جھنم، گفت

دانی که من از کجا دانستم که او  می« :سپس گفت». در جھنم است
گمان ھرکس  کند که من علم غیب دارم. رافضی است؟! او گمان می
داند، کافر است و کافر  از ما علم غیب میکند که غیر از خدا کسی 

خداوند « :گوید . در جای دیگری می١»باشد ھم در آتش جھنم می
کند از کسی که از ابوبکر و عمر اعالم  اعالم برائت و بیزاری می

 :گوید . ھمچنین در جای دیگری می٢»کند برائت و بیزاری می
ا ابوبکر و عمر کنند که ما ب ھمانا ناپاکان از اھل عراق گمان می«

علوی، نبوی اھل مدینه، یکی از علمای برجسته است. مادرش، ام فروه دختر قاسم 
ست که مادر ام فروه ، اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر بن محمد بن ابوبکر تیمی ا

ابوبکر صدیق دوبار مرا به دنیا «گفت:  است. به ھمین خاطر امام جعفر صادق می
آمد و از آنان خشمگین و عصبانی بود، وقتی  ھا بدش می او از رافضی». آورد
عنی ابوبکر متعرض پدر بزرگش، ی -چه در ظاھر و چه در باطن  -دانست که آنان  می
ھجری متولد شد.  ٨٥در سال ». گویند. در این شکی نیست شوند و به او ناسزا می می

وی در ». تر از جعفر بن محمد باشد ام که فقیه کسی را ندیده«گوید:  ابوحنیفه می
 ھجری وفات یافت.  ١٤٨سال 

 ، اثر فسوی.معرفة و التاريخـال -١

این گفته از «گوید:  اش آن را آورده و می نامه در ضمن زندگی »السري«ذھبی در کتاب  -٢
اش  گیرم که او در گفته جعفر صادق به حد تواتر رسیده است. خدا را به شاھد می

صادق و خالص بوده و برای کسی دورویی ننموده است و این سخنش از صمیم 
 »!.ھا را زشت گرداند قلبش برخاسته است. پس خداوند رافضی

 

                                                                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٧٢

 .١»دشمنی داریم در حالی که آنان پدران ما ھستند
به خدا « :گوید می ٢طالب عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی -۹

چیزی نیستند مگر اینکه خودشان را به زور به ما نسبت ھا  این قسم،
 .٣»دھند داده و در زیر نام ما عقاید پست خود را ترویج می

درباره ابوبکر و عمر سؤال شد،  بسیناز عبدالله بن حسن بن ح -۱۰
درود و سالم خدا بر آنان باد! و درود و سالم خدا « :در جواب گفت

فرستد. و ما فردا از ھمه کسانی  بر کسی مباد که بر آن دو درود نمی
دھند، بریء و  ھای خودشان قرار می که ما را طعمه آمال و خواسته

 .٤»به دوریم
دھم که  گواھی می« :گوید عبدالله بن حسین بن حسن می -۱۱

آیا  :اند. چگونه مشرک نیستند اگر از آنان بپرسی ھا مشرک رافضی
بله، و خداوند از تمامی گناھان  :گویند گناه کرد؟ می ج پیامبر

فی أبی  ÷طالب وأوالد عيل ذكر ما روی عن آل أبی« ، اثر دارقطنی،ةئل الصحابفضا -١

  .»ببكر و عمر
او عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ھاشمی، «اش گوید:  ابن حجر درباره -٢

اش جعفر بن محمد بن علی و سعید بن  اھل مدینه، اصغر است. از پدرش و برادرزاده
به طور مرسل حدیث روایت کرده است.  ج نموده و از پیامبرمرجانه حدیث را روایت 

ابن حبان وی را در جمله افراد ثقه و مورد اطمینان آورده است. عتمه بن بشیر 
عمر بن علی بن حسین انسانی فاضل و بزرگوار بود. او بسیار «گوید:  اسدی می
داشت و  میکرد و اھل اجتھاد بود. و برادرش، ابوجعفر وی را گرامی  عبادت می

 ».دانست منزلت و قدرش را واال می

 يبأ يف ÷والد عيلأطالب و ذكر ما روی عن آل ابی«، ، اثر دارقطنیةفضائل الصحاب -٣

 ».ببكر عمر

 روایت نموده است. »الرشح واإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٤
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نظر نموده و مورد عفو قرار داده، اما اگر به  اش صرف گذشته و آینده
آن را کس ھر خیر، و :گویند آیا علی گناه کرده؟ می :آنان بگویی

 .١»بگوید، کفر ورزیده است
ھا در حضور حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل  مردی از رافضی -۱۲

ین به ام المؤمن ٢بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب
تھمت زنا زد. حسن بن زید  بعایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق

علویان به حسن بن زید ». ای غالم، گردن این مرد را بزن« :گفت
پناه به خدا! این مرد بر « :این مردی از شیعیان ماست. گفت :گفتند
 خداوند متعال ،طعنه زده و از او بدگویی کرده  است ج پیامبر

 :فرماید می

ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ  لِلطَّ
ّيُِبونَ ٱوَ  ّيَِ�ٰ  لطَّ ْوَ�ٰٓ  ِت� لِلطَّ

ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  �َِك أ غۡ  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ ٞ مَّ  َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

 .]٢٦[النور:  ﴾٢٦
اند. و  زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک«

اند. آنان از آنچه  زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک

 روایت کرده است. »الرشح واإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -١
او زیدی، امیر، صاحب جرجان، حسن بن زید بن محمد «گوید:  اش می دربارهذھبی  -٢

بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن امام علی بن ابی طالب علوی است. در 
ھجری با لشکر زیادی علیه سالطین عباسی قیام کرد و بر ناحیه جرجان  ٢٥٠سال 

شھر ری را گرفت و بر تسلط یافت و لشکریان سالطین عباسی را شکست داد. سپس 
دیلم چیره شد و در آنجا قدرت و حکومت را به دست گرفت و حکومتش چندین سال 

 ھجری وفات یافت. ٢٧٠وی به سال ». طول کشید

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٧٤

گویند، مبرا ھستند و برایشان بخشش (پروردگار) و روزی  شان می درباره
 .»فراوان ھست

ت. این مرد کافر است ھم ناپاک اس ج پس اگر عائشه، ناپاک باشد پیامبر
 .١پس گردنش را زدند». و گردنش را بزنید

یک نفر رافضی از اھل عراق نزد محمد بن زید بن محمد بن  -۱۳
آمد و  ٢اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب

سرایی نمود و از عائشه به بدی یاد کرد. محمد  جلو او شروع به نوحه
آن به َفرق سرش زد و وی را کشت.  بن زید چوبی را بلند کرد و با

داشت.  این مرد از شیعیان ما بود و ما را دوست می :مردم گفتند
است)  ج این مرد، جّد مرا (منظور پیامبر« :محمد بن زید گفت

غیرت و دّیوث بنامد،  جّد مرا بیھرکس  غیرت و دّیوث نامیده و بی
 .٣»کشم مستحق قتل است و من او را می

 روایت کرده است.  »رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«اللکائی آن را در کتاب  -١
از حسن بن زید، برادرش محمد بن پس «...حسن بن زید است. ذھبی گوید: او برادر  -٢

ھجری  ٢٩٠زید بر سر کار آمد. او مورد ظلم و ستم قرار گرفت تا اینکه قبل از سال 
 به قتل رسید. 

 . »ج فأما من سب أزواج النبی«، فصل الصارم الـمسلول -٣

 

                                           



 
 

 

ای از سخنان علمای حنبلی درباره  مجموعه: فصل هفتم
 ها رافضی

و در  ٢».ای از اسالم ندارند ھا بھره رافضی« :گوید می ١امام احمد -۱
و . ٣»سرزنش کننده عثمان، زندیق است« :گوید جای دیگری می

ناسزا گوید از وی سؤال  ج درباره مردی که به یکی از اصحاب پیامبر
 .٤»به نظرم چنین فردی مسلمان نیست« :شد، در جواب گفت

این، آرای دانشمندان و « :گوید می ٥حرب بن اسماعیل کرمانی -۲
تا به امروز است، و  ج محدثان و اھل سنت از زمان اصحاب پیامبر

او به حقیقت امام و شیخ االسالم، ابوعبدالله، احمد بن حنبل، شیبانی، «ذھبی گوید:  -١
ھجری به  ١٦٤سال ». مروزی، سپس بغدادی، یکی از امامان برجسته و بزرگ است

». احمد، حجت بین خدا و مخلوقاتش است«گوید:  دنیا آمد. اسحاق بن راھویه می
 ھجری دار فانی را وداع گفت. ٢٤١وی به سال 

 اثر امام احمد. »السنة«کتاب  -٢

 .»ج سب النبی«فتاوی السبکی، باب جامع، فصل  -٣

 آورده است. »رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«اللکائی آن را در کتاب  -٤
او امام، عالمه، ابومحمد، حرب بن اسماعیل کرمانی، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٥

فقیه، شاگرد احمد بن حنبل بود. از ابوالولید طیالسی و ابوبکر حمیدی و ابوعبید و 
ابوبکر ». و اسحاق بن راھویه کسب علم نمودسعید بن منصور و احمد بن حنبل 

او از اصحاب بزرگ ابوعبدالله احمد بن حنبل بود. و به من خبر «گوید:  خالل می
رسیده که او در حدود بیست ھزار حدیث از احمد بن حنبل شنیده و نوشته است. او 

 ھجری وفات یافت. ٢٨٠وی در سال ». واقعًا مردی جلیل القدر بود

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٧٦

 اند، پس ام، بر آن بوده علماء را که دیدهعلمای حجاز و شام و دیگر 
از این آراء مخالفت کند یا به آنھا اعتراض کند یا از ھریک  باھرکس 

گوینده آنھا انتقاد کند، او فردی مخالف و مبتدع و خارج از جماعت 
مسلمانان و منحرف از منھج سنت و راه حق است. و رأی احمد و 

و عبدالله بن زبیر حمیدی و  اسحاق بن ابراھیم و عبدالله بن مخلد
ایم و از آنان علم  سعید بن منصور و دیگر علمایی که با آنان نشسته

باشد. سخن و رأی این بزرگواران این است  ایم، اینگونه می اخذ نموده
یا یکی از آنھا ناسزا گوید یا به  ج به اصحاب رسول اللهھرکس  :که

یا به وی طعنه  عیب و نقص نسبت دھد ج یکی از اصحاب پیامبر
زند یا از اصحاب پیامبر یا ازیکی از آنان انتقاد کند، او مبتدع و 

کند.  رافضی ناپاک و مخالف است. خداوند چیزی را از او قبول نمی
را به بدی یاد کند  ج برای ھیچ کسی جایز نیست که صحابه پیامبر

این کار را ھرکس  و عیب و نقصی را به یکی از آنان نسبت دھد.
ند، بر حاکم واجب است که وی را مجازات و تنبیه کند و نباید از بک

او گذشت نماید، بلکه باید او را مجازات کند و از او درخواست توبه 
شود و اگر توبه نکرد، دوباره  اش پذیرفته می نماید. اگر توبه کرد، توبه

کند تا اینکه بمیرد یا  کند و وی را تا ابد زندانی می مجازاتش می
 .١»مان شود و برگرددپشی

 :در مقام ذکر منحرفان و ھواپرستان گفت ٢حسن بن علی بربھاری -۳
 .١»ھا ھستند ترین و کافرترین آنھا، رافضی پست«

 . »ذكر من يستحق هذه البشارة دون غريه يف«، باب ھفتاد رواح إلی بالد األفراححادی األ -١
ھا، رھبر، امام، ابومحمد حسن  او بربھاری، شیخ حنبلی«گوید:  اش می ذھبی درباره -٢

گفت و دیگران را به سنت فرا  علی بن خلف بربھاری، فقیه است. او ھمیشه حق را می

 

                                           



 ٧٧ ای از سخنان علمای حنبلی درباره... فصل هفتم: مجموعه

اختالف انگیزترین و  ،ھا اما رافضی« :گوید می ٢ابوعبدالله ابن بطه -۴
از آنان عقیده و مذھبی برای ھریک  اند. ترین مردم زننده طعنه

کند و ھر کسی را که  یند، مخالفانشان را نفرین میگز خودش بر می
نماز و  :گویند شان می نماید. و ھمه از وی تبعیت نکند، تکفیر می

روزه و جھاد و جمعه و عید رمضان و عید قربان و نکاح و طالق و 
امام نداشته باشد، ھرکس  خرید و فروش بدون امام درست نیست. و

ناسد، دین ندارد. سپس آنان امام خود را نشھرکس  دین ندارد و
امامیه، امامی دارند که وی را بزرگ  ،درباره ائمه اختالف نظر دارند

امام، غیر اوست لعنت و تکفیر  :دارند و کسی را که بگوید می
بود که خداوند آن را  ای نمی کنند. و اگر به خاطر صیانت علمی می

آمیزش با  واال کرده و قدر و ارزشش را بزرگ دانسته و آن را از

ترسید. با مروذی و  ای نمی کننده از مالمت ھیچ مالمتخواند. به خاطر خداوند  می
او بر «گوید:  ابن کثیر می». سھل بن عبدالله تستری ھمراه و رفیق بوده است

گیر بود. منزلت واالیی داشت و عام و خاص وی را بزرگ  مبتدعان و گناھکاران سخت
حضار وی را کرد، عطسه زده بود و ھمه  داشتند. روزی در حالی که سخنرانی می می

کرد حتی مردم  شنید وی را سرزنش می سرزنش کردند. سپس ھر کسی این را می
کردند. این مطلب به دار الخالفه رسید و حاکم وقت از این  بغداد وی را سرزنش می

حاکم وقت خواست وی را زندانی کند اما او مخفیانه ». عمل بربھاری خیلی بدش آمد
 فات یافت.ھجری و ٣٢٨فرار نمود و در سال 

 .»السنة«شرح کتاب  -١
صحابی رسول  -او عبیدالله بن محمد بن محمد... بن عتبه بن فرقد «فراء گوید:  -٢

متولد شد. ذھبی  ٣٠٤سال ». ابوعبدالله عکبری، معروف به ابن بطه است جالله
پادشاه ». او امام، قدوه، عابد، فقیه، محدث، شیخ عراق و حنبلی مذھب بود«گوید: 
 ٣٨٧اش کند اما او از دستش فرار نمود. وی به سال  ی را خواست تا زندانیوقت و

 ھجری وفات یافت.
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ھای منحرفان و بیماردالن و اقوال و عقاید زشتشان که پوست  پلیدی
لرزد و درون از گوش دادن به آنھا فریاد بر  انسان از ذکرشان می

اند، و  یشان را از ذکر آنھا منزه داشتهھا گوش آورد،  عقال الفاظ و می
اگر به خاطر زشتی این مسائل نبود سخنان و عقاید و افعال 

 .١»گیرندگان باشد کردم تا عبرتی برای عبرت شان را ذکر میباطل
کس به عائشه تھمت زنا بزند در حالی ھر« :گوید قاضی ابویعلی می -۵

که خداوند وی را از آن تھمت مبرا نموده، بدون ھیچ اختالفی میان 
 .٢»علماء کفر ورزیده است

ھا را تأسیس  ظاھرًا کسی که مذھب رافضی« :گوید می ٣ابن عقیل -۶
نموده، قصد رخنه و عیب و نقص در اصل دین و نبوت را داشته 

 -ھا و دیگران  اعم از رافضی –. و درباره قبر پرستان ٤»است

 . »التحذير من استامع كالم قوم يريدون نقض اإلسالم«، باب اإلبانة -١

 .»جفأما من سب أزواج النبی «، فصل الصارم الـمسلول -٢
ھا،  شیخ و بزرگ حنبلی او امام، عالمه، دریای علم،«گوید:  اش می ذھبی درباره -٣

ابوالوفاء، علی بن عقیل بن محمد بغدادی، حنبلی، متکلم، دارای تصانیف و تألیفات 
متعددی است. وی انسانی تیزھوش و درای معارف و علوم و صاحب فضائل زیادی 

ھجری متولد شد. وی با  ٤٣١در سال ». نظیر بود است که در زمان خود بی
ھایشان تأثیر  شرت داشت و در نتیجه از بعضی از بدعتھا رفت و آمد و معا معتزلی

پذیرفت اما علمای حنبلی به شدت با وی مخالفت نمودند تا اینکه توبه کرد. ابن 
نظیر بود و امام و پیشوای عصر خود بود. وی  او در فن و دانش خود بی«جوزی گوید: 

ھا و  کتاب بخشید و غیر از آورد می انسانی بخشنده بود و ھر چه به دست می
ھجری در  ٥١٣وی به سال ». ھایش چیزی را بعد از خود به جای نگذاشت لباس

 گذشت.

 . »ةذكر تلبيسه علی الرافض«تلبیس ابلیس،  -٤

 

                                           



 ٧٩ ای از سخنان علمای حنبلی درباره... فصل هفتم: مجموعه

وقتی که تکالیف شرعی بر نادانان و ناکسان دشوار « :گوید می
قوانین و آید، از قوانین و تکالیف شرعی به سوی بزرگ داشتن  می

کنند. در نتیجه این  اند، عدول می احکامی که خودشان وضع نموده
قوانین و احکام ساختگی برایشان آسان است چون زیر فرمان 
دیگران نیستند. آنان به نظر من به خاطر وضع این احکام کافرند. 
احکامی مثل بزرگداشت و احترام به قبرھا که شریعت از آن نھی 

ھا بر سر قبرھا، بوسیدن و خوشبو کردن  مپکرده، روشن کردن ال
ھا با عباراتی چون  ھا و نوشتن نامه زھایشان از مردهآنھا، خواستن نیا

ای موالی من! این کار و آن کار را برایم انجام بده، برداشتن خاک 
قبرھا برای تبرک، پاشیدن عطر بر قبرھا، سفر کردن و بار و بنه 

تن بر روی درختان قبرھا، و اقتدا بستن به سوی قبرھا، پارچه انداخ
 .١»کردن به کسی که بنده الت و عزی است

ھای زشت و افعال قبیح و  کاری« :گوید ابوالفرج ابن جوزی می -۷
 .٢»ھا بیشتر از آن است که برشمرده شوند ناروای رافضی

در اسالم، فتنه و آشوب از شیعه سر « :گوید ابوالعباس ابن تیمیه می -۸
ھا  عامل ھر نوع فتنه و بدی و قطب و اساس فتنه بر آورد، چون آنان

ھا و فسادی که در اسالم  ھا و بدی ھستند. ھر انسان عاقلی در فتنه
دھد، بنگرد آن وقت  زمان خود یا نزدیک به زمان خود روی می

بینی که آنان  ھاست. می بیند که اکثر آنھا از جانب رافضی می
توانند در  آنان تا آنجا که می اند، و انگیزترین و بدترین مردمان فتنه

». نشینند ای نمی ھا و فساد در میان امت لحظه ھا و بدی ایجاد فتنه

 نقل کرده است.  »إغاثة اللهفان«ابن قیم آن را در کتاب  -١

 . »ذكر تلبيسه علی الرافضة«تلبیس ابلیس،  -٢

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٨٠

بسیاری از شیعیان از ته دل کفار را بیشتر از « :افزاید ابن تیمیه می
مسلمانان دوست دارند. و به ھمین خاطر است زمانی که ترک از 

ای خراسان و طرف مشرق بیرون رفتند و با مسلمانان در شھرھ
ھا به آنان در  عراق و شام و جزیره و دیگر شھرھا جنگیدند، رافضی

جنگ با مسلمانان کمک و یاری نمودند. و وزیر بغداد معروف به 
علقمی و امثال او و ھمچنین رافضیانی که در حلب و شھرھای دیگر 
بودند، بیشتر از ھمه مردم به ترک در جنگ با مسلمانان کمک و 

د. ھمچنین مسیحیانی که مسلمانان در شام با آنان یاری نمودن
ھا از بزرگترین یارانشان بودند. زمانی که یھود برای  جنگیدند، رافضی

ھا از  خود دولتی در عراق و دیگر کشورھا تشکیل داد، رافضی
بزرگترین یارانشان بودند. پس آنان ھمیشه با مشرکان و یھودیان و 

و آنان را در جنگ و دشمنی با  بندند مسیحیان، پیمان دوستی می
 .١»کنند مسلمانان یاری می

اما غالت جھمیه ھمانند غالت رافضیه ھستند. « :گوید می ٢ابن قیم -۹
ای ندارند. و به ھمین خاطر جماعتی از  این دو گروه در اسالم بھره

 ، اثر ابن تیمیه.منهاج السنة -١
او محمد بن ابوبکر بن ایوب، زرعی، سپس دمشقی، فقیه، اصولی، «ابن رجب گوید:  -٢

مفسر، نحوی، عارف، شمس الدین، ابوعبدالله، ابن قیم جوزیه، شیخ و بزرگ ماست. 
در مذھب حنبلی فھم و درک خاصی پیدا کرد و متبحر شد و فتوا داد. با شیخ تقی 

از وی علم کسب نمود. و در علوم اسالمی الدین ابن تیمیه مالزم و ھمراه شد و 
گاھی و تبحر خاصی پیدا کرد. او معصوم نیست ولی در سخنان و فتواھایشان ھیچ  آ

بینم. ھمراه با ابن تیمیه در دفعه اخیر در قلعه زندانی شد ولی در  عیب و نقصی نمی
ھجری  ٦٩١سال ». زندان از او جدا بود. و پس از مرگ ابن تیمیه از زندان آزاد شد

 ھجری وفات یافت. ٧٥١متولد شد و در سال 
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اند و  سلف صالح آنان را از ھفتاد و دو فرقه اسالمی خارج کرده
. و ابن ١»ھا مخالف امت اسالمی ھستند افضیھا و ر جھمی :اند گفته

این « :گوید می -ھا  از جمله رافضی -قیم راجع به قبرپرستان 
گمراھان مشرک به اعمال و رفتار ناشایست خود ادامه دادند تا جایی 
که برای قبرھا، حج تشریع نمودند و برای آن مناسکی وضع کردند 

ی را تألیف کرده و آن حتی بعضی از غالت شیعه در این زمینه کتاب
نام نھاده و قبرھا را به بیت الحرام تشبیه » مناسک حج المشاھد«را 

نموده در حالی که ھیچ شکی نیست که این کار خارج شدن از دین 
. و پس از بیان اینکه ٢»پرستان است اسالم و داخل شدن به دین بت

نگ اینان بر بنی آدم عار و ن« :ھا خرافی است، گفت مھدی رافضی
. ٣»نماید اند که ھر عاقلی آنان را مسخره می ای شده شده و مضحکه

ایم، به راستی  ھا را در ھر زمان و مکانی دیده رافضی« :افزاید وی می
مگر اینکه برنخاسته  ھیچ دشمنی غیر از آنان علیه مسلمانان

چقدر مصیبت و بال را بر اسالم  اند. اینان بوده ھا یارانشان رافضی
پرست از ارتش  اند. آیا شمشیر مشرکان بت و مسلمانان جاری کرده

ھوالکو و قوم تاتار جز از زیر سر آنان بیرون آمده است؟! و آیا جز به 
ھا سوزانده شده و سران و  وسیله آنان، مساجد تعطیل شده و قرآن

مسلمانان کشته  دانشمندان اسالمی و بندگان مخلص خدا و خلیفه

 .»كتاب اهللا نوعان وأما الفسوق فهو يف«، فصل مدارج السالكني -١

مفاسد ـاختاذ القبور أعياداً من ال ثم إن يف«، فصل إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -٢

 . »العظيمة

 . »...ال مهدی إال عيسی«سئلت عن حديث و«، فصل منيفـمنار الـال -٣
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اند؟ پشتیبانی آنان از مشرکان و نصارا برای عوام و خواص  شده
 .١»معلوم و محرز است و آثارشان در دین معلوم است

ھا در حدود ھفتاد صفت شبیه  رافضی«...  :گوید می ٢ابن رجب -۱۰
 .٣»یھود ھستند

این رافضیانی که به ابوبکر و عمر و « :گوید محمد بن عبدالوھاب می -۱۱
نمایند، خودشان را  گویند و آنان را تکفیر می صحابه ناسزا می جمھور

ما شیعه آل  :گویند دھند و می به علی و فرزندان علی نسبت می
اند؟! نه، این طور نیست بلکه  محمد ھستیم، آیا در این ادعا صادق

اند.  آنان حقیقتًا دشمنان آل محمد ھستند و اھل بیت از آنان بری
دادند و گمان  دشان را به پیامبرانشان نسبت مییھود و نصارا ھم خو

کردند که آنان بر دین و آیین و روش پیامبرانشان ھستند در  می
. وی در جای دیگری ٤»حالی که به شدت مخالف آنان بودند

ھا،  دانند که دروغگوترین گروه اھل حدیث و اھل علم می« :گوید می

 . »بيان تضمنها ا للرد علی الرافضة يف«، فصل مدارج السالكني -١
او عبدالرحمن بن احمد بن رجب، بغدادی، سپس «گوید:  ابوالمحاسن حسینی می -٢

دمشقی، حنبلی، امام، حافظ، حجت، فقیه بزرگ و معتمد، یکی از دانشمندان زاھد و 
مسلمانان، شھاب الدین، ابوالفرج امامان عابد، فایده رسان محدثان و سخنران 

ی ھمه جای گرفته بود ھا دل است...ابن رجب امام و وارع و زاھد بود. محبت وی در
 ھا قبولش داشتند. مجالس ذکر و وعظش برای مردم، سودمند بود و و ھمه فرقه

ھجری  ٧٩٥ھجری متولد شد و به سال    ٧٣٦در سال  ».آورد را به لرزه در می ھا دل
 فت.وفات یا

 . »بعثت ب� يدی الساعة«: احلكم اجلدير باإلذاعة من قول النبی -٣

بيان مذهب الزيديه من  يف«، فصل نقض كالم الشيعة والزيديه جواب أهل السنة النبوية يف -٤

 .»البدع
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ر جای دیگری . باز د١»ھا و شیعه و پیروانشان ھستند رافضی
ھایی قرار دھد و آنان  کس میان خود و خداوند، واسطهھر« :گوید می

را به فریاد بطلبد و از آنان درخواست شفاعت کند و بر آنان توکل 
  .٢»نماید، بنا به اجماع علما، این عمل کفر است

ھا در زمان  در اصل رافضی«...  :گوید می ٣عبدالرحمن بن حسن -۱۲
علی بن ابی طالب از دین اسالم خارج شدند، خالفت امیر المؤمنین 

ھایی را کند  زمانی که حضرت علی از عقاید بدشان مطلع شد، گودال
ھا را در آن  و ھیزم را در آن انداخت و آن را آتش زد، سپس رافضی

اند که در صدر اسالم شرک را ایجاد  ھا پرت کرد. آنان کسانی گودال
تند و اعمال و کردارشان دامنگیر کرده و بر سر قبرھا گنبد و بنا ساخ

ھمه شد. آنان قواعد و اصول بدی دارند که ذکرشان به طول 
 .٤»کشد می

 . »إنصاف أهل السنة وكذب الروافض يف«، فصل جواب أهل السنة النبوية -١

 .العقائد، کتاب الدرر السنية -٢
ھجری به دنیا  ١١٩٦عالمه عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب، در سال  -٣

آمد. در نزد پدربزرگش و علی حمد بن ناصر بن معمر و حسین بن غنام درس خواند. 
تر و زاھدتر از او نبود و  تر و وارع در زمان او، کسی فقیه«اش گوید:  ابن قاسم درباره

 ١٢٨٥وی به سال ». تر از او پیرو سنت باشدھمچنین کس دیگری نبود که بیش
 ھجری وفات یافت.

 .»األسامء والصفات«، کتاب الدرر السنية -٤
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 :ھا را به مکه مکرمه برد، گفت در پاسخ به این سؤال که چه کسی رافضی
و بر گناھی کبیره  ١ھا را به مکه برد، خدا را نافرمانی کرده کس رافضیھر«

 .٢»گردد ان باشد، فاسق میچنھرکس  اصرار ورزیده است. پس
ھا پر از  ھای رافضی قلب«...  :گوید می ٣عبداللطیف بن عبدالرحمن -۱۳

بینی که آنان دورترین  کینه و بغض و حیله است، به ھمین خاطر می
انگیزترین مردم برای ائمه و  مردم از اخالص و فریبکارترین و فتنه

اند. و ھمیشه یار و یاریگر دشمنان علیه اسالم و  امت اسالمی بوده
می آن را مشاھده اند. این چیزی است که امت اسال مسلمانان بوده

 ھا گوش آن را نشنیده، چیزھایی را از آن شنیده کهھرکس  نموده و
 :گوید . در جای دیگری می٤»نماید دار می ھا را جریحه را کر و قلب

ھا آن  ھا مشھد حسینی وجود دارد که رافضی در عراق و نزد رافضی«
وسیت را را بت و بلکه پروردگار و آفریننده قرار داده و با این کار مج

احیا کرده و دوران الت و عزی و آنچه که مردم زمان جاھلیت بر آن 

ھا بود و خداوند متعال فرموده است:  این بدان خاطر است که او معتقد به کفر رافضی -١

ْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََرامَ  َ�َٞس إِ�ََّما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن ﴿ ھمانا مشرکان «. ]٢٨[التوبة:  ﴾فََ� َ�ۡقَر�ُوا
 .»اند پس نباید نزدیک مسجد الحرام شوند نجس

 .احلج، کتاب الدرر السنية -٢
عبداللطیف عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب، محمود شکری آلوسی  -٣

او عالمه یگانه و بزرگ، عالمه معقول و منقول، جامع دو علم «گوید:  اش می درباره
ھجری وفات  ١٢٩٣ھجری به دنیا آمد و در سال  ١٢٢٥در سال ». ودفروع و اصول ب

 یافت.

 .اجلهاد، کتاب الدرر السنية -٤
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ھا مشھد عباس و مشھد  اند. ھمچنین رافضی بوده اندرا زنده کرده
 .١»علی دارند

 .العقائد، کتاب الدرر السنية -١

 

                                           





 
 

 

ای از سخنان علمای مالکی درباره  مجموعه: فصل هشتم
 ها  رافضی

شان  اھل ھواھای نفسانی و مبتدعان ھمه« :گوید امام مالک می -۱
آیا  :پرسید ١ھارون الرشید». ھا ھستند شان، رافضی کافرند و بدترین

حقی دارد؟ امام » فیء«ناسزا گوید در  ج کسی که به اصحاب پیامبر
 :ھارون الرشید گفت». ھم ندارد خیر، و ھیچ احترامی« :مالک گفت

 خداوند« :این را از کجا و به چه دلیل گفتی؟ امام مالک گفت
 :فرماید می

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُكفَّ
 .»تا به وسیله آنھا (صحابه) کافران را خشمگین سازد«

از صحابه بدگویی کند و به آنان ناسزا گوید، کافر است و در ھرکس  پس
کس اصحاب ھر« :گوید . در جای دیگری می٢»حقی برای کافر نیست» فیء«

او رشید، خلیفه، ابوجعفر، ھارون، ابن المھدی محمد، ابن «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
ه بن عباس، ھاشمی و عباسی المنصور ابوجعفر عبدالله بن محمد، بن علی، بن عبدالل

است. او از سالطین بزرگ و پادشاھان با ھیبت بود. به حج و جھاد رفته و دارای 
ھجری به حکومت  ١٧٠ھجری متولد شد. سال  ١٤٨در سال ». شجاعت و رأی بود
دروغ را «گفت:  ھجری در حال جنگ وفات یافت. او می ١٩٣رسید. و در سال 

ثر خطيب أصحاب احلديث، أرشف [». ھا یافتم یجستجو کردم، آن را نزد رافض

 . ]بغدادی

، باب »كمسالـو تقريب ال كمدارـترتيب ال«قاضی عیاض این دو قول را در کتاب  -٢

 ذکر کرده است.  »محدثاتـاتباعه السنن وكراهيته ال«
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ای  را سرزنش نماید و به آنان بد و بیراه گوید، از اسالم بھره ج پیامبر
به ». شود به عائشه ناسزا گوید، کشته میھرکس «... :گوید . باز می١»ندارد

ن مخالفت کس به عایشه تھمت زنا زند، با قرآھر« :چرا؟ گفت :وی گفته شد
 :فرماید می ورزیده است، چون خداوند

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن �  .]١٧[النور:  ﴾١٧ ِمنِ�َ مُّ

دھد که مبادا برای ھمیشه به چنان  خداوند شما را پند و ھشدار می«
 .»تھمتی بازگردید اگر مؤمن ھستید

 .٢باز گردد، کافر استبه چنان تھمتی ھرکس  پس
کس از شیعیان در بغض و کینه ھر« :گوید می ٣عبدالملک بن حبیب -۲

عثمان و بیزاری از او غلو و افراط نماید، به شدت تأدیب و مجازات 
در بغض و کینه عثمان زیاده روی کند، عقوبت و ھرکس  شود. و می

شود و تا زمان مرگ  در  مجازاتش شدیدتر است و دوباره زده می
 .٤»برد می رزندان بس

 روایت کرده است.  »السنةكتاب «خالل آن را در  -١

وتنقصهم  ج وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -٢

 .حرام ملعون فاعله
اش ابومروان بود.  او عبدالملک بن حبیب بن سلیمان، کنیه«قاضی عیاض گوید:  -٣

دانشمند اندلس، بلکه «سحنون ھنگام وفاتش گفت: ». اصلیت آنان از طلیطله است
 درگذشت. ھجری ٢٣٨وی در سال ». به خدا قسم، دانشمند دنیا وفات یافت

وتنقصهم  ج وسب آل بيته و أزواجه وأصحابه«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -٤

 .حرام ملعون فاعله
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درباره کسی که راجع به ابوبکر و عمر و عثمان و علی  ١سحنون -۳
چنین فردی باید « :گوید بگوید که آنان بر گمراھی و کفر بودند، می

کس این چھار نفر (ابوبکر، عمر، عثمان و ھر« :. و گفت٢»کشته شود
 .٣»علی) را کافر بداند، مرتد است

ائمه از  :گویند غالت رافضی که می به تکفیر« :گوید ٤قاضی عیاض -۴
ھمچنین به تکفیر « :وی افزود». پیامبران برترند، قطع و یقین داریم

ھر کسی که سخنی را بگوید که مفادش گمراه کردن امت اسالمی و 
مانند سخن  ،تکفیر ھمه صحابه باشد، قطع و یقین داریم

از ی رافضی که قائل به تکفیر ھمه امت اسالمی پس »ھا کمیلی«

او امام، عالمه، فقیه مراکش، ابوسعید، عبدالسالم بن «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
حبیب، تنوخی، حمصی االصل، مراکشی، قیروانی، مالکی، قاضی قیروان و صاحب 

است. از سفیان بن عیینه و ولید بن مسلم و عبدالله بن وھب و  »ةمدونـال«
عبدالرحمن بن قاسم و وکیع بن جراح و اشھب کسب علم نمود. با ابن وھب و ابن 

ھیچ کسی مثل سحنون نزد «اشھب گوید: ». قاسم و اشھب مالزمت و ھمراھی نمود
 ھجری وفات یافت. ٢٤٠وی به سال ». ما نیامده است

وتنقصهم  ج وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه«، فصل مصطفیـبتعريف حقوق الالشفا  -٢

 .حرام ملعون فاعله

 .»تعريف الردة وأحكامها يف«، باب حاشية الصاوی علی الرشح الصغري -٣
نظیر، شیخ االسالم، قاضی، ابوالفضل، عیاض  او امام، عالمه، حافظ، بی«ذھبی گوید:  -٤

سی، سپس سبتی، مالکی است. در علوم و بن موسی بن عیاض، یحصبی، اندل
آوری و تألیف نمود و با  تعددی را جمعھای م ھای دینی تبحر داشت. کتاب دانش

ھجری  ٤٧٦در سال ». تألیفاتش شھرت و آوازه خاصی را در ھمه مناطق پیدا نمود
وی به ». استادان قاضی عیاض نزدیک به صد نفر بودند«متولد شد. ابن خلکان گوید: 

 ھجری وفات یافت. ٥٤٤سال 

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٩٠

ھستند، چون آنان علی را برای خالفت مقدم نداشتند.  ج پیامبر
اند چون علی جلو نرفته تا حقش را  آنان علی را ھم تکفیر کرده

زیرا کل  ،اند ھا از چند راه کفر ورزیده مطالبه نماید. این رافضی
اند، چون در این صورت نقل شریعت و قرآن  شریعت را باطل کرده

ه زعم آنان، ناقالن شریعت و قرآن کافرند. و چرا که ب ،منقطع شده
که صحابه را تکفیر ھرکس  امام مالک در یکی از دو قولش به کشتن

 .١»کند، اشاره کرده است
علی را ھرکس  اما در میان شیعیان،« :گوید می ٢ابوالولید باجی -۵

گیری ما ھم  دوست بدارد و غلو نکند، کار خوبی کرده و موضع
بغض و کینه عثمان و بیزاری از او غلو و  درھرکس  ھمین است. و

در ھرکس  شود. و زیاده روی نماید، به شدت تأدیب و مجازات می
بغض و کینه ابوبکر و عمر ھمراه عثمان و ناسزا گویی به آنان زیاده 
روی نماید، عقوبت و مجازاتش شدیدتر است و چندین بار زده 

از شیعیان تا حد  ھرکس شود. اما شود و تا وقت مرگ زندانی می می
دینی تجاوز نماید و گمان کند که علی به آسمان برداشته  الحاد و بی

ھا  شد و نُمرد و به زمین فرود خواھد آمد، و بعضی از رافضی
آمد و پس از علی اطاعت از فرزندان و  گویند وحی برای علی می می

 ».مقاالت كفرـبيان ما هو من ال يف«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -١
او امام، عالمه، حافظ، صاحب فنون، قاضی، ابوالولید، «اش گوید:  ذھبی درباره -٢

سلیمان بن خلف بن سعد، تجیبی، اندلسی، قرطبی، باجی، ذھبی، صاحب تصنیفات 
و ابومحمد بن حزم و ابوبکر خطیب از او روایت حدیث است. ابوعمر بن عبدالبر 

اند. و ائمه از او فقه را یاد گرفتند. او شھرت و آوازه خاصی پیدا نمود و  نموده
ھجری متولد شد و به  ٤٠٣ھایی را از خود به جای گذاشت در سال  تصنیفات گرانب

 ».ھجری درگذشت ٤٧٤سال 

 

                                           



 ٩١ ای از سخنان علمای مالکی درباره... مجموعهفصل هشتم: 

 ھایی که دارند، ھمه دینی خاندانش واجب است و دیگر الحاد و بی
شود و اگر توبه  درخواست توبه میھا  این کفر است و از گویندهھا  ینا

 .١»شود نکند، کشته می
اکثر ملحدان خود را به اھل بیت « :گوید می ٢قاضی ابوبکر ابن عربی -۶

دانند تا  متعلق دانسته و علی را بر ھمه مخلوقات مقدم و برتر می
شان  رینبدت :اند ھا به بیست فرقه تقسیم شده جایی که رافضی

علی،  :گویند می» غرابیه«علی، خداست.  :گویند اند که می کسانی
رسول خداست ولی جبرئیل رسالت را به جای علی برای محمد آورد 
به خاطر حمیت و تعصبی که با او داشت. این کفر سردی است که 

کند و مناظره و بحث در آن  تنھا حرارت شمشیر آن را گرم می
ھا این  حقیقت مذھب رافضی« :گوید نین می. ھمچ٣»ای ندارد فایده

ھرکس  است که ھمه صحابه به نظرشان کافرند، زیرا در مذھب آنان
مرتکب گناه شود، کافر است. ھمچنین این گروھی که امامیه نام 
دارند ھمانند قدریه معتقدند که ھر کسی که مرتکب گناه کبیره 

ن مردم برای تری شود، کافر است. از نظر آنان اصحاب محمد حریص
ھا بیشتر  ترین مردمان برای دین خدا و از ھمه انسان دنیا، کم غیرت

نظرت «گوید:  قول عمر بن عبدالعزیز که می، ھنگام سخن از موطأـمنتقی رشح الـال -١
 ؟ »ھا چیست درباره این قدریه

او امام، عالمه، حافظ، قاضی، ابوبکر، محمد بن عبدالله بن محمد بن «ذھبی گوید:  -٢
عبدالله، ابن العربی، اندلسی، اشبیلی، مالکی، صاحب تصانیف و تألیفات است. 

و در تمام فنون علم تبحر یافت. وی  آوری و تألیف کرد. ھای متعددی را جمع کتاب
 ٥٤٣ھجری به دنیا آمد و به سال  ٤٦٨در سال ». انسانی فصیح و بلیغ و خطیب بود

 ھجری وفات یافت.

 . »كانت اجلاهلية مبنية علی العصبية«، قاصمة العواصم من القواصم -٣

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٩٢

ھا نزدیک  رافضی« :افزاید . وی می١»قاعده و شریعت را از بین بردند
است که در اسالم آیات و حروفی را به قرآن نسبت دھند که بر ھر 

بھتانی است که شیطان آن ھا  این صاحب بصیرتی پوشیده نیست که
اند که این آیات و حروف را نقل  برآنان القا نموده و اینان ادعا کرده را

. در جای دیگری ٢»ایم و آشکار کرده ھنگامی ما آنھا را کتمان نموده
ھا  نصارا و یھود درباره یاران عیسی و موسی و رافضی« :گوید می

تنھا به این راضی نیستند که علیه آنان حکم  ج درباره یاران محمد
ھمانا « :گوید . باز می٣»اند شان بر کفر و باطل ه ھمهکنند ک

سازندگان ماجرای افک، عایشه مطھر و پاک دامن را به فاحشه متھم 
ھرکس  اما خداوند عایشه را از آن تھمت مبرا نمود. پس ،کردند

عایشه را به چیزی متھم کند که خداوند وی را از آن مبرا نموده، او 
 .٤»خدا را تکذیب نماید، کافر استھرکس  خدا را تکذیب نموده و

ترین مردم در  ترین و نادان احمق« :گوید می ٥ابوالعباس ابن حطیئه -۷
ھا ھستند. آنان با قرآن و سنت مخالفت  مسأله فالنی و فالنی، رافضی
 .١»اند کرده و به خداوند کافر شده

 .»تُشكل يتعانی الـمـال يف كفإن قيل: إنام يكون ذل«، قاصمة العواصم من القواصم -١

نُفِسُ�مۡ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿احکام القرآن، در ضمن آیه:  -٢
َ
 .]١٢٨[التوبة:  ﴾ّمِۡن أ

 . »من رش سامعه كيكفي«، عاصمة العواصم من القواصم -٣

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿، در ضمن آیه: أحكام القرآن -٤ ن �َّ
َ
ْ  أ  .]١٧[النور:  ﴾ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

او احمد بن عبدالله بن احمد، ابوالعباس بن الحطیئة اللخمی، «گوید:  میصفدی  -٥
به دنیا آمد و » فاس«فارسی، امامی صالح و واال، از علمای برجسته و متبحر است. در 

به حج رفت. داخل شام شد و بزرگان را مالقات نمود و در مسجد جامع مصر اقامت 
 ٤٧٨در سال ». د که وصف شدنی نیستگزید. مردم مصر اعتقاد بزرگی به وی داشتن

 ھجری وفات یافت. ٥٦٠ھجری متولد شد و به سال 

 

                                           



 ٩٣ ای از سخنان علمای مالکی درباره... مجموعهفصل هشتم: 

» منزلة ھارون من موسی«پس از ذکر حدیث  ٢ابوعبدالله قرطبی -۸
ھا و امامیه و سایر ِفَرق شیعه به این حدیث  رافضی« :یدگو می

جانشین خود  ,علی را بر ھمه امت ج اند که پیامبر استدالل کرده
کرد. حتی امامیه، صحابه را تکفیر کرده، چون از نظر آنان، صحابه 

که صراحتًا علی را  ج را ترک کرده و فرموده پیامبر ج وصیت پیامبر
ردند و کس دیگری را با اجتھاد خود جانشین خود نمود ترک ک

نمودند. ھمچنین بعضی از آنان علی را تکفیر  ج جانشین پیامبر
کرده، چون حق خود را مطالبه ننمود. در کفر اینان و پیروانشان که 

 . قرطبی در تفسیر آیه:٣»چنین اعتقادی دارند، شکی نیست

اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ ﴿ رَّ ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َِغيَظ  لزُّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُكفَّ
یک از مردم در دلش خشمی بر ھر«از ذکر این سخن امام مالک که پس 

، »گردد داشته باشد، مشمول این آیه می ج یکی از اصحاب رسول الله
مالک سخن خوبی گفته و در تفسیرش به حق اصابت نموده « :گوید می

طعنه گیری کند یا در روایتش بر او  از یکی از صحابه ُخردهھرکس  است. پس
و رخنه وارد کند، سخن خداوند، پروردگار جھانیان را قبول نداشته و دین و 

 ».یین مسلمانان را باطل کرده استآ

 آورده است. »السري«اش در کتاب  نامه ذھبی آن را در زندگی -١
او محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرح، شیخ، امام، ابوعبدالله «ابن فرحون گوید:  -٢

الح خدا و علمای عارف و زاھد انصاری، اندلسی، قرطبی، مفسر است. او از بندگان ص
و اھل ورع بود. وی مشغول امور اخروی بود و اوقاتش را به عبادت و یاد خدا و 

 ھجری وفات یافت.  ٦٧١به سال ». گذراند تصنیف می

ِخيهِ  ُموَ�ٰ  َوَقاَل ﴿، در ضمن آیه: اجلامع ألحكام القرآن الكريم -٣
َ
 ِ�  ِ� لُفۡ خۡ ٱ ُرونَ َ�ٰ  ِ�

 .]١٤٢[األعراف:  ﴾ِ� قَوۡ 

 

                                                                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٩٤

ھر کسی عایشه را به چیزی متھم کند « :گوید ابوعبدالله خرشی می -۹
زنا کرده، یا صحابه  :که خداوند وی را از آن مبرا نموده، مثًال بگوید

اسالم تمامی صحابه را انکار نماید یا چھار بودن یا اسالم ابوبکر یا 
 .١»خلیفه راشد یا یکی از آنان را تکفیر نماید، کفر ورزیده است

ھمه صحابه را ھرکس  به طور خالصه،« :گوید می ٢علی َاجھوری -۱۰
تکفیر کند، کافر است، چون وی چیزی را که در دین ضرورتًا معلوم 

 .٣»ب نموده استاست انکار نموده و خدا و رسول خدا را تکذی
کس تمامی صحابه را تکفیر کند، بنا به ھر« :گوید ٤ابوالعباس صاوی -۱۱

ھمان طور که در کتاب  - اتفاق ھمه علما کفر ورزیده است

چون وی چیزی را که در دین ضرورتًا معلوم  - آمده است »الشامل«
 .٥»است، انکار نموده و خدا و رسول خدا را تکذیب نموده است

 . »الردة والسب وأحكامهام«شرح مختصر خلیل، اثر خرشی، باب  -١
» ریف«علی بن زین العابدین َاجھوری (منسوب به َاجھور الورد، روستایی در شھر  -٢

 ١٠٦٦ھا در زمان خود در قاھره، به سال  واقع در کشور مصر)، شیخ و بزرگ مالکی
 ھجری درگذشت.

 .»الردة و السب و أحكامهام«شرح مختصر خلیل، اثر خرشی، باب  -٣
ابوالعباس، احمد بن محمد خلوتی، صاوی (منسوب به خشکی سنگ) فقیه مالکی،  -٤

ھجری در مصر متولد شد. نزد شیخ دردیر و دسوقی و دیگر علما علم  ١١٧٥سال 
 .ھجری در مدینه منوره وفات یافت ١٢٤١فقه را فراگرفت. به سال 

 .»تعريف الردة وأحكامها يف«، باب حاشية الصاوی علی الرشح الصغري -٥

 

                                           



 
 

 

ای از سخنان علمای شافعی درباره  مجموعه: فصل نهم
 ها رافضی

ام  ھیچیک از ھواپرستان و مبتدعان را ندیده« :گوید می ١امام شافعی -۱
ھا شھادت  ھا باشد و بیشتر از رافضی که در ادعا دروغگوتر از رافضی

پشت سر رافضی نماز « :فرماید می . در جای دیگر٢»ناحق بدھد
 .٣»مخوان

سیاق آنچه روایت شده درباره « :گوید می ٤ھبة الله اللکائی -۲

او محمد بن ادریس ... بن ھاشم بن مطلب بن عبد مناف، «اش گوید:  ذھبی درباره -١
امام، دانشمند زمان خود، ناصر الحدیث، فقیه امت اسالمی، ابوعبدالله قریشی، 

سطین به دنیا آمد و بعدًا به مکه مطلبی، شافعی است. وی در شھر غزه واقع در فل
نسبت فامیلی داشت. (پس مطلب، برادر ھاشم، پدر  ج رفت. با رسول الله

ھمانا «گوید:  ھجری متولد شد. احمد بن حنبل می ١٥٠عبدالمطلب است). در سال 
ھا را به آنان یاد دھد و  کند تا سنت خداوند در آخر ھر صد سال کسی را بیدار می

ت (قرن دور گرداند. پس دقت کردیم در آخر صد سال نخس ج دروغ را از رسول الله
وی به ». اول)، عمر بن عبدالعزیز و در آخر صد سال دوم (قرن دوم) شافعی است

 ھجری وفات یافت. ٢٠٤سال 

 روایت کرده است. »اإلبانة«ابن بطه آن را در کتاب  -٢

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگی »السري«ذھبی آن را در کتاب  -٣
فتی، ابوالقاسم، ھبة الله بن حسن بن او امام، حافظ، تجویددان، م«ذھبی گوید:  -٤

منصور، طبری، رازی، شافعی مذھب، اللکائی است. در زمان خود برای بغداد خیلی 
مفید بود. در نزد شیخ ابوحامد فقه را یاد گرفت و در مذھب شافعی مھارت و تبحر و 

 ھجری درگذشت. ٤١٨به سال ». تخصص خاصی پیدا کرد

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ٩٦

رند و پرندھای رافضیانی است که ھا و چ حماقت ،ھا، کفر سرافکندگی
گویند و آن را به عنوان  دشنام و ناسزا می ج به اصحاب رسول الله
ای از آثار و روایات را  سپس مجموعه» اند... دین و آیین برگزیده

 .١ھا نقل کرد درباره رافضی
اما کافرانی که در دولت « :گوید می ٢عبدالقاھر بن طاھر بغدادی -۳

ماھیت و ھویت خود را با ظواھر اسالم مخفی اسالمی ظاھر شدند و 
کردند و در باطن به مسلمانان خیانت نمودند مانند غالت 

ھایی که ذکر کردیم، حکم  ھمانا حکم این گروه ،ھای سبائیه رافضی
شان حالل نیست، ازدواج با  مرتدین از دین اسالم است، ذبیحه

ر داراالسالم زنانشان حالل نیست، و جایز نیست که با دادن جزیه د
اگر توبه کردند  ،بمانند بلکه واجب است از آنان درخواست توبه شود

شان واجب است و اموالشان به غنیمت برده  چه خوب و گرنه کشتن
شود. و اما ھواپرستان و مبتدعان از ... و امامیه که صحابه را  می

ھل کنیم ھمان طور که آنان ا کافر دانسته، ھمانا ما آنان را تکفیر می
کنند. و به نظر ما خواندن نماز جنازه بر آنان و  سنت را تکفیر می

 روایت کرده است. »ح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعةرش«اللکائی آن را در کتاب  -١
او عبدالقاھر بن طاھر، عالمه برجسته، استاد، صاحب فنون، ابومنصور «ذھبی گوید:  -٢

بغدادی، مقیم خراسان، دارای تألیفات بدیع و یکی از علمای مشھور شافعی است. 
خواند و  ن درس میوی از بزرگترین شاگردان ابواسحاق اسفرایینی بود. در ھفده ف

به اتفاق «ابوعثمان صابونی گوید: ». کردند وی را به عنوان مثال و نمونه ذکر می
ھای اسالم بود. وی ترتیب و نظمی بدیع و  فضال، استاد ابومنصور از ائمه اصول و پایه

تألیفاتی بدیع داشت. ابومنصور بغدادی، امامی بزرگ بود و وقتی از نیشابور خارج 
 ھجری درگذشت. ٤٢٩به سال ». ه ویرانه تبدیل شدشد، آنجا ب
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اھل سنت بر « :افزاید . وی می١»نماز پشت سرشان جایز نیست
ایمان مھاجرین و انصار اتفاق نظر دارند. این مخالف گمان 

اطر بیعت نکردن با علی کافر ھاست که گویا صحابه به خ رافضی
در جنگ  ج ھر مسلمانی با رسول اللهاند  ... و اھل سنت متفقشدند

بدر حضور داشت، بھشتی است ... و اھل سنت قائل به تکفیر ھر 
آنان را به  ج که پیامبر» عشره مبشره«کسی ھستند که یکی از 

بھشت مژده داده، کافر بداند. ھمچنین اھل سنت قائل به مواالت و 
ھستند و کسی را که ھمسران  ج دوستی ھمه ھمسران پیامبر

 .٢»اند پیامبر یا بعضی از آنان را تکفیر کند، کافر دانسته
ھمانا خداوند متعال یارانی را برای « :گوید می ٣خطیب بغدادی -۴

پیامبرش برگزیده ... و امت اسالمی را ملزم کرده که به زیبایی و 

ق -١ رَ  ، باب پنجم، فصل سوم، رکن پانزدھم.الفرق بني الفِ

ق -٢ رَ  ، باب پنجم، فصل چھارم.الفرق بني الفِ
نظیر، عالمه، مفتی، حافظ، ناقد، محدث  او خطیب، امامی یگانه و بی«ذھبی گوید:  -٣

بغدادی، دارای تألیفات و خاتم حافظان  زمان خود، ابوبکر، احمد بن علی بن ثابت،
ھای زیادی را نوشته و در این زمینه از ھمگان پیشی گرفته است.  است. کتاب

ھای متعددی را جمع آوری و تصنیف و تصحیح نمود. راویان را تعدیل و جرح و  کتاب
ترین مردم زمان خود به طور مطلق شد. وی از علمای بزرگ  تضعیف نمود. و حافظ

ھجری به دنیا  ٣٩٢سال ». بود و پنجاه و چند تألیف از خود به جای گذاشت شافعی
خطیب، دانشمندی با ھیبت، ثقه و مورد اطمینان، «گوید:  آمد. ابوسعد سمعانی می

حجت، خوش خط، تیزھوش و فصیح بود. از حافظه و نیروی ضبط واالیی برخوردار 
در دمشق بکشند چون او  رافضی ھا خواستند وی را». بود و خاتم حافظان بود

کرد اما از ترس اینکه از جانب اھل  را در مسجد جامع روایت می شفضائل صحابه
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ره یاران ھا از دستور خداوند دربا نیکی از آنان یاد کنند، اما رافضی
سرپیچی و مخالفت کردند و عمدًا در تالش بودند که آثار و  ج پیامبر

دریغ صحابه را محو کنند و از آنان اعالم  ھای بی زحمات و تالش
برائت و بیزاری نمودند و ناسزاگویی و سب و نفرین آنان را دین و 

ْ  ُٔ ِ� ِ�ُطۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿آیین خویش قرار دادند:  ِ ٱ نُورَ  وا َّ�  ِ فۡ ب
َ
ٰ أ  ﴾...هِِهمۡ َ�

خواھند با دھان خود نور خداوند را خاموش  می«. ]٨الصف: [
 آنان در گذشته چنان قصدی داشتند،. ھمانطور که امثال »گردانند

ُ ٱوَ ...﴿ ِ  ُمتِمُّ  �َّ ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦنُورِه  .]٨[الصف:  ﴾فُِرونَ�
گذارد خاموش  نمیگرداند [و  ولی خداوند نور خود را تمام و کامل می«

 .»شود] ھر چند کافران بدشان آید

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 .١]٢٢٧[الشعراء:  ﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

 .»گردند کسانی که ستم نمودند، خواھند دانست که به کجا بر می«
کس ھر« :گوید پس از ذکر خلفای چھارگانه می ٢ابوعثمان صابونی  -۵

آنان را دوست بدارد و آنان را به دوستی بگیرد و برایشان دعای خیر 

» صور«سنت بغداد انتقام گرفته شود، وی را رھا کردند و وی را از دمشق به سوی 
 ھجری وفات یافت.  ٤٦٣بیرون کردند. خطیب بغدادی به سال 

محاسن ـإمالء فضائل الصحابة ومناقبهم والنرش ل اجلامع ألخالق الراوی وآداب السامع، -١

 . أعامهلم وسوابقهم
او امام، عالمه، قدوه، مفسر، محدث، شیخ االسالم، ابوعثمان، اسماعیل «ذھبی گوید:  -٢

بن عبدالرحمن بن احمد ... نیشابوری، صابونی است. وی از ائمه حدیث و اثر بود. 
ام مگر اینکه به علم و  یچ منصفی را ندیدهتألیفاتی در سنت و اعتقاد سلف دارد که ھ

ھجری به دنیا آمد.  ٣٧٦در سال ». فضلش اعتراف نموده و وی را قبول داشته است
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شان را بشناسد، از  کند و حقشان را رعایت کرده و فضل و بزرگی
با آنان دشمنی ورزد و به آنان ناسزا ھرکس  زمره رستگاران است، و

 –ھا و خوارج  گوید و چیزھایی را به آنان نسبت دھد که رافضی
شدگان  اند، از زمره ھالک نسبت داده –ان باد! لعنت خدا بر آن

 .١»است
امامیه بر تکفیر صحابه اتفاق نظر « :گوید می ٢ابومظفر اسفرایینی -۶

کنند که قرآن تحریف شده و از جانب صحابه زیادت  دارند و ادعا می
کنند که بر امامت علی پس از  و نقصان در آن واقع شده، و گمان می

اند. و گمان  حابه آن را نادیده گرفتهنص بوده اما ص ج پیامبر
از احادیث روایت  ھیچیک توان بر قرآن امروزی و بر کنند که نمی می

اعتماد و اطمینان کرد. ھمچنین گمان  ج شده از پیامبر مصطفی
توان بر شریعتی که در اختیار مسلمانان است  کنند که نمی می

ھستند که » دیمھ«اعتماد و اطمینان کرد، و منتظر امامی به نام 
ظھور کند و شریعت خداوند را به آنان یاد دھد. اینان در ھیچ حالی 
در مسیر دین قرار ندارند و اصًال باوری به دین اسالم ندارند و 
مقصودشان از این سخنان، تحقیق درباره امامت علی نیست بلکه 

امام بر حق مسلمانان و شیخ االسالم راستین، ابوعثمان «گوید:  ابوبکر بیھقی می
 ھجری درگذشت. ٤٤٩وی به سال ». صابونی، حدیث را برای ما روایت نمود

 .عقيدة السلف أصحاب احلديث -١
او عالمه، مفتی، ابومظفر، طاھر بن محمد اسفرایینی، «گوید:  اش می ذھبی درباره -٢

، یکی از علمای بزرگ و »التفسري الكبري«سپس طوسی، شافعی مذھب، صاحب 
ھجری دار فانی را  ٤٧١وی به سال ». مشھور، و داماد استاد ابومنصور بغدادی است

 وداع گفت.
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تا  ،مقصودشان، ساقط کردن سختی تکالیف شرعی از خودشان است
حالل دانستن محرمات شرعی گوی سبقت را پیش  جایی که در

آورند  کنند و نزد عوام چنین عذر می گرفته و در آن زیاده روی می
که فالن کار از جمله تحریف شریعت و قرآن از جانب صحابه است. 
این نوع کفر بدترین نوع است که از این باالتر دیگر کفری نیست، 

وی ». ماند سالم باقی نمیچون با وجود آن، فرد بر چیزی از دین ا
ھا روایت کردیم،  بدان این سخنانی که از رافضی«افزاید:  در ادامه می

استدالل کرد،  ھا بدان شان از چیزھایی نیست که برای فساد و بطالن
داند و آنھا را انکار  چون ھر عاقلی با بداھت عقل، فسادشان را می

ن است که الحاد و کند. پس این سخنان تنھا و تنھا به خاطر ای می
دینی و شری که اینان در زیر پوشش مواالت و دوستی با بزرگان  بی

اند، آشکار و برمال شود، و گرنه آنان دلیلی  اھل بیت استتار کرده
شان را به آن ارجاع  ندارند که بر آن تکیه کنند و سخنان خرافی

می ھمانا فتواھای امت اسال«... :. ابومظفر اسفرایینی افزود١»دھند
یعنی اھل سنت و جماعت (اھل رأی و اھل حدیث) بر رّد مذھب 

 .٢»اند ھا متفق رافضی
ھا از  به خاطر قصور و کمی فھم رافضی« :گوید می ٣ابوحامد غزالی -۷

ق اهلالكني لتبصري يفا -١ رَ تفصيل مقاالت  يف«، باب الدين و متييز الفرقة الناجية عن الفِ

 . »الروافض وبيان فضائحهم

ق اهلالكني التبصري يف -٢ رَ طريق حتقيق النجاة  يف«، فصل الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفِ

 . »ألهل السنة و جلامعة

، اعجوبه زمان، حجةاالسالم، امام، بحرالعلوم، او غزالی، شیخ«اش گوید:  ذھبی درباره -٣
زین العابدین، ابوحامد، محمد بن محمد بن محمد ... طوسی، شافعی مذھب، غزالی 
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اند که وی از غیب خبر  نقل کرده سنسخ، مرتکب بداء شده و از علی
داد از ترس اینکه حقیقت امر برای خداوند متعال آشکار شود در  نمی

اند که  نتیجه خداوند آن را تغییر دھد. و از جعفر بن محمد نقل کرده
آنگونه  برای خداوند در چیزی حقیقت امر آشکار نشده« :وی گفت

(یعنی درباره ». دکه درباره اسماعیل، حقیقت امر برایش آشکار ش
امر خدا به ذبح اسماعیل). این، کفر صریح و آشکار، و نسبت دادن 

 .١»جھل و نادانی به خداوند متعال است
 :فخر الدین رازی در تفسیر آیه  -۸

الِمُ ٱ َ�َعضُّ  مَ َوَ�وۡ ﴿ ٰ  لظَّ  .]٢٧[الفرقان:  ﴾هِ يََديۡ  َ�َ
 .»گیرد و روزی که انسان ظالم دو دست خویش را گاز می«

این ظالم، مرد معینی است و مسلمانان  :گویند ھا می رافضی« :گوید می
اسمش را تغییر داده و آن را پوشاندند و نام دیگری برایش نھادند و او را از 

ھا مقتضی  بر شمردند ... این سخن رافضی ج فاضالن و اصحاب رسول الله
اشد و بدون ب ایراد و رخنه در قرآن، و اثبات اینکه قرآن تحریف شده، می

ھمانا رافضیانی که به «... :افزاید وی در ادامه می». شک، این، کفر است
زنند ھمانند یھودیانی ھستند که به  عایشه طعنه و تھمت ناروا به وی می

 .٢»زنند مریم علیھا السالم طعنه و تھمت ناروا می

ھجری متولد شد و  ٤٥٠است. او دارای تصنیفات و ھوشی فوق العاده بود. در سال 
 ھجری دار فانی را وداع گفت. ٥٠٥به سال 

 لنسخ، باب اول.المستصفی، اثر غزالی، کتاب ا -١

ٰ  لِِهمۡ َوقَوۡ  رِهِمۡ َو�ُِ�فۡ ﴿، در ضمن آیه: مفاتيح الغيب -٢ [النساء:  ﴾١٥٦ اَعِظيمٗ  ًناَ�ٰ ُ�هۡ  َ�مَ َمرۡ  َ�َ

١٥٦[. 
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کس ابوبکر و عمر را دوست بدارد، ھر« :گوید ابوعبدالله ذھبی می  -۹
عیب و نقصی را به آنان نسبت بدھد، ھرکس  ننده نیست. آری،غلو ک

پس اگر به آنان ناسزا و بد و بیراه گوید، از  ،رافضی و غلو کننده است
شود  ھاست، و اگر آنان را تکفیر کند، خودش کافر می بدترین رافضی

بینی که  می«... :. وی افزود١»و مستحق سرافکندگی و خواری است
کنند و روایات  روایات و آثار دروغین استناد می ھا ھمیشه به رافضی

نمایند، و اگر احساس کمترین ترسی بکنند، به  صحیح را تکذیب می
را  ج چسبند و صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنت پیامبر تقیه می

نمایند، پس آنان با لعنت  دارند و رفض را لعنت و انکار می بزرگ می
اند  د و مجوس با خودشان نکردهچیزی که یھو –اند  خودشان، ملعون

جھل و نادانی با ھمه انواعش بر بزرگان و فضال و عالمانشان چیره  –
است، پس گمان درباره عوامشان چیست؟ نیکان و فریب 
خوردگانشان چگونه باید باشند؟ شکر و ستایش برای خدایی که ما را 

. ذھبی درباره صحابه ٢»به راه راست و مستقیم ھدایت نمود
کس به آنان طعنه زند یا به آنان ناسزا و بد و بیراه ھر« :گوید می

گوید، از دین اسالم و ملت مسلمانان خارج شده، زیرا طعنه و 
زند که معتقد به بدی صحابه باشد و  ناسزاگویی تنھا از کسی سر می

حقد و کینه آنان را مخفی داشته و فرموده خدا را انکار کرده که در 
را انکار کرده که آنان را  ج ستوده و فرموده رسول اللهقرآن آنان را 

شان را  مورد تمجید و ستایش قرار داده و فضایل و مناقب و دوستی
ذکر کرده است. به راستی صحابه بھترین واسطه در نقل قرآن و 

 ، اثر ذھبی، در ضمن شرح حال ابوعروبة.سري أعالم النبالء -١

 ». الضالاالنتصار للصحب واآلل من افرتاءات الساموی «ترتیب الموضوعات، از کتاب  -٢

 

                                           



 ١٠٣ ای از سخنان علمای شافعی درباره... فصل نهم: مجموعه

ھا، در حقیقت  سنت نبوی بودند و گرفتن ایراد و رخنه در واسطه
و نپذیرفتن ناقل، در حقیقت  گرفتن ایراد و رخنه در اصل است.

که در آن تدبر و تأمل نماید ھرکس  نپذیرفتن منقول است. این برای
اش به دور باشد، آشکار  و از نفاق و زندقه و الحاد و انحراف در عقیده

 .١»و مبرھن است
تکفیرکنندگان شیعه و خوارج این گونه « :گوید تقی الدین سبکی می -۱۰

 ج گان صحابه را تکفیر نموده و پیامبرکنند که آنان بزر استدالل می
اند در اینکه آنان را به بھشت مژده داده است. و این  را تکذیب نموده

به نظر من، استدالل درستی است درباره کسانی که تکفیر آن 
اما کسی که به « :. وی افزود٢»بزرگواران از آنان ثابت شده است

از دو جھت باید  - العیاذ بالله -تھمت ناروا زند  لصدیقه ۀعایش
چون قرآن کریم به برائت و پاکی عایشه گواھی  ،اول :کشته شود

آن تھمت ناروا ا به ھرکس  دھد، پس تکذیب قرآن کفر است و می
عایشه ھمبستر  ،عایشه نسبت دھد، قرآن را تکذیب نموده است. دوم

 ج به وی تھمت ناروا بزند، به پیامبرھرکس  بوده، ج و زن پیامبر
، ج عیب و نقص نسبت داده و نسبت دادن عیب و نقص به پیامبر

 .٣»کفر است
 ابن کثیر در تفسیر آیه: -۱۱

 ، گناه کبیره ھفتاد. الكبائرکتاب  -١

 .]١٦[النمل:  ﴾دَ ۥَداوُ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َوَورَِث ﴿فتاوی السبکی، باب جامع، در ضمن آیه:  -٢

 . »ج سب النبی«فتاوی السبکی، باب جامع، فصل  -٣

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١٠٤

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ [الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

٢٩[. 
کافران تند و محمد، فرستاده خدا و کسانی که ھمراه او ھستند، بر «

 .»گیر، و نسبت به ھمدیگر مھربان و دلسوزند سخت
به ھمین آیه بر تکفیر  –در روایتی از او  –امام مالک « :گوید می

ورزند، استناد کرده است. امام مالک  رافضیانی که با صحابه دشمنی می
 آید و ھا بدین سبب کافرند که آنان از صحابه بدشان می رافضی :گوید می

آید، با توجه به این آیه کافر است. و جماعتی از  بدش می شصحابه ازھرکس 
ابن کثیر راجع به تھمت زنا به ام ». علماء در این رأی موافق او ھستند

 :ھنگام تفسیر آیه بالمؤمنین، عایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ ِت فَِ� ْ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل �ۡ ٱ ِ�  ُلعُِنوا  َيا�ُّ
  .]٢٣[النور:  ﴾٢٣ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِخَرةِ �ٱوَ 

خبر (از تھمتی که به آنان  ھمانا کسانی که به زنان پاک دامن و بی«
شوند  زنند) و مؤمن تھمت زنا بزنند، در دنیا و آخرت مورد لعنت واقع می می

 .»و عذاب بزرگی در انتظارشان است
بعد از ھرکس  اتفاق نظر دارند که - رحمھم الله - ھمه علماء« :گوید می

این آیه، به عایشه ناسزا گوید و پس از آنچه که در این آیه ذکر شده به او 
چون او مخالف و معاند قرآن است. اما راجع به  ،تھمت زنا بزند، کافر است

ل وجود که اگر کسی به آنان تھمت زنا بزند، دو قو ج سایر ھمسران پیامبر
ھمان حکم حضرت  ج دارد که قول اصح این است که دیگر زنان پیامبر

 ».عایشه را دارند

 



 ١٠٥ ای از سخنان علمای شافعی درباره... فصل نهم: مجموعه

 –ھا  عقاید این گروه رافضی«...  :گوید می ١ابوحامد محمد مقدسی -۱۲
کفر صریح و عناد و دشمنی ھمراه با جھل  –ھایشان  با ھمه فرقه

 قبیح است که ھیچ کس در تکفیرشان و حکم به خروجشان از دین
 .٢»کند ای توقف نمی اسالم لحظه

 –خدا به شما رحم کند!  –بدانید « :گوید جالل الدین سیوطی می -۱۳
با شرایط خاص  ج حجت بودن سنت قولی یا فعل پیامبرھرکس 

خود در علم الحدیث، انکار نماید، کفر ورزیده و از دایره اسالم خارج 
که خدا بخواھد،  از ِفَرق کافرھریک  شود، و ھمراه یھود و نصارا یا می

ھا و  شود. و اساس این رأی فاسد این است که زندیق حشر می
ای از غالت رافضی، استدالل به سنت را انکار کرده و تنھا به  طایفه

کنند. آنان در میان خود در این زمینه اختالف نظر  قرآن کفایت می
بعضی از آنان معتقدند که در اصل نبوت برای علی  :شدیدی دارند

خداوند از  -وحی آورد  ج و جبرئیل اشتباه کرد که به پیامبر بوده
و بعضی از آنھا نبوت را  –گویند منزه است  آنچه این ظالمان می

گویند:  کنند و آن را قبول دارند اما می تأیید می ج برای پیامبر
خالفت، حق علی بوده و وقتی صحابه این حق را به علی نداده و 

ھای  این انسان -ای خالفت انتخاب نمودند، ابوبکر را به جای او بر

او محمد بن خلیل بن یوسف ... ابوحامد رملی، «گوید:  اش می شوکانی درباره -١
ھای مختصر را حفظ  ی از کتابشافعی مذھب، مقیم قاھره است. وی بسیارمقدسی، 

... سپس به قاھره کوچ کرد و از حافظ ابن حجر و مناوی و جماعتی از علما داشت
 ھجری درگذشت. ٨٨٨ھجری متولد شد و درسال  ٨١٩در سال ». کسب علم نمود...

اثر ناصر  »مذهب الشيعة االماميةصول أ«، به نقل از کتاب الرد علی الرافضة رسالة يف -٢
 قفاری.

 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١٠٦

صحابه کفر ورزیدند چون ظلم کردند و  - :گویند پست و ملعون می
اند،  حق را به صاحب حق ندادند. ھمچنین اینان علی را تکفیر کرده

به خاطر اینکه حقش را مطالبه ننمود. و بر این اساس ھمه احادیث 
ھا  به گمان این رافضی –ھا را رد نمودند، چون این روایت  ج پیامبر

از طرف جماعتی کافر نقل شده است. إنا لله و إنا إلیه راجعون.  –
ھای  اگر ضرورت بیان اصل این مذھب فاسدی که مردم در زمان

کرد، نقل این آراء و اقوال  مختلف با آن سر و کار داشته، اقتضا نمی
ه اربعه و بعد دانستم. صاحبان این رأی فاسد در زمان ائم را جایز نمی

ھا  اند و ائمه اربعه و اصحابشان در دروس و مناظره از آنان، زیاد بوده
. سیوطی در جایی ١»اند ھا را داده و تألیفاتشان، جواب این رافضی

ابوبکر جزو  :کس صحابه را تکفیر کند یا بگویدھر« :گوید دیگر می
راجع  صحابه نبوده، کفر ورزیده است. و علما از تعلیق قاضی حسین

 -۱ :اندناسزا گوید دو وجه را ذکر نموده به کسی که به ابوبکر و عمر
کافر است، و اصح به نظر من این است که چنین  -۲فاسق است، 

 .٢...»شود  فردی کافر می
جزو صحابه ابوبکر  :اگر کسی بگوید« :گوید می ٣شھاب الدین رملی -۱۴

و عثمان و  تجاوز کند و عمرھرکس  ... ونبوده، کفر ورزیده است

 ، مقدمه کتاب. االعتصام بالسنة مفتاح اجلنة يف -١

 . »الردة والتعزير«باب  الفتاوی احلمدانية، العقود الدرية يف -٢

در مصر)، و  »منوفيةـرملة ال«شھاب الدین احمد بن حمزه انصاری، رملی (منسوب به  -٣
و حدیث و علوم عربی و علم کالم مشغول شد.  شافعی مذھب است. به فقه و تفسیر

از بارزترین اساتیدش، زکریا انصاری است. از جمله کسانی که در محضر وی تلمذ و 
و شمس الدین  –ملقب به شافعی کوچک  –شاگردی نمودند، فرزندش محمد رملی 

 

                                           



 ١٠٧ ای از سخنان علمای شافعی درباره... فصل نهم: مجموعه

را ھم جزو صحابه نداند، چون صحابه بودنشان برای عام و  سعلی
اش این است که چنین  خاص معلوم و محرز است، کمترین درجه

 .١»است ج فردی، تکذیب کننده پیامبر
 :ۀن حجر ھیتمی درباره آیاحمد ب -۱۵

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ [الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

٢٩[. 
محمد، فرستاده خدا و کسانی که ھمراه او ھستند، بر کافران تند و «

 .»گیر، و نسبت به ھمدیگر مھربان و دلسوزند سخت
بر تکفیر رافضیانی که با  - در روایتی از او - امام مالک« :گوید می

آید، به ھمین آیه استناد و  ورزند و از آنان بدشان می صحابه دشمنی می
ھا کافرند که  بدین خاطر رافضی :استدالل نموده است. امام مالک گوید

به وسیله صحابه خشمگین ھرکس  نمایند و صحابه آنان را خشمگین می
کند.  اھر آیه آن را تأیید میاین استدالل خوبی است که ظ». شود، کافر است

ھا و ھمچنین جماعتی  اش درباره کفر رافضی و از اینجا امام شافعی در رأی
 .٢»اند از ائمه با امام مالک در این رأی موافقت نموده

ھا از یھود و نصارا و سایر ِفَرق گمراه  رافضی« :افزاید ابن حجر ھیتمی می
اید و کردار و سخنان باطل و برای دین ضرر بیشتری دارند. دلیلش ھم عق

ھای قبیح و نھایت عناد و دشمنی و دروغ است تا  شان از جمله بدعت ناروای

 ٩٥٧احمد بن محمد مصری خطیب شربینی بودند. شھاب الدین رملی در سال 
 ھجری درگذشت.

 .»الردة يف«، فصل متن ابی شجاعـحاشية البجريمی علی رشح اخلطيب ل -١

در بیان اعتقاد اھل «، سخن نھایی ةالرد علی أهل البدع والزندق محرقة يفـالصواعق ال -٢
 ».سنت

 

                                                                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١٠٨

جایی که ملحدان به سبب آن در دین و ائمه مسلمانان طعنه و ایراد وارد 
 .١»اند  کرده

عائشه را به زنا ھرکس  شود که از ماجرای افک معلوم می« :وی افزود
زیرا  ،اند ائمه ما و دیگران به این امر تصریح کردهمتھم کند، کافر است. 

نسبت دادن زنا به عایشه مستلزم تکذیب نصوص قرآنی است و تکذیب 
کننده نصوص قرآنی ھم بنا به اجماع مسلمانان کافر است. و بدین صورت 

شود، زیرا آنان صحابه را به امور ناروا و  ھا معلوم می تکفیر بسیاری از رافضی
 .٢»کنند می مناپسند متھ

، کسانی سبه طور خالصه، تکفیر صحابه« :گوید ابوثناء آلوسی می  -۱۶
که ایمان و صداقت و عدم نفاقشان محرز و محقق است، و اقدام به 

تر از خانه  که، سستای  لعنت و نفرین صحابه به محض شبھه
عنکبوت است، کفر صریح است و شایسته نیست در آن شک کرد. 

رین سھم را از این کفر دارند، زیرا شیعیان شیعیان زمان ما بیشت
) ساند (مانند ابوبکر و عمر و عثمان افرادی از صحابه را تکفیر کرده

خواند و  که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب پشت سرشان نماز می
ترین و دلسوزترین  کرد و مھربان در جمعه و جماعات به آنان اقتدا می

 سش، ام کلثوم را به ازدواج عمرفرد نسبت به آنان بود حتی دختر
 س، خاله حنفیهسدر آورد و خود حضرت علی با اسیر جنگی ابوبکر

ازدواج کرد. و او رفتار و برخورد خوبی با خلفا داشته که تأویل پذیر 
 .٣»نیست و قبول آن برای شیعیان خیلی دشوار است

 ، باب اول، فصل پنجم.ةالرد علی أهل البدع والزندق محرقة يفـالصواعق ال -١

 ، باب سوم، فصل دوم.ةالرد علی أهل البدع والزندق محرقة يفـالصواعق ال -٢

 ، فصل سوم. األجوبة العراقية علی األسئلة الالهورية -٣

 

                                           



 
 

 

ای از سخنان علمای حنفی درباره  مجموعه: فصل دهم
 ها رافضی

اساس عقیده شیعه، گمراه دانستن صحابه « :گوید می ١امام ابوحنیفه -۱
. در جایی دیگر ٢»باشد می –خداوند از ھمه صحابه راضی باد!  –

برترین زنان دنیا  –پس از خدیجه کبری  –لو عائشه« :گوید می
گویند، پاک و  ھا می و مادر مؤمنان است، و از زنا و آنچه که رافضی

 .٣»وی را به زنا متھم کند، زنازاده استھرکس  بری است. پس
در پاسخ به این گفته که تو شھادت کسانی را که از  ٤قاضی ابویوسف -۲

 :تدانی، گف گویند، جایز می روی تأویل به صحابه ناسزا و دشنام می

او امام، فقیه امت اسالمی، دانشمند عراق، ابوحنیفه، «گوید:  اش می ذھبی درباره -١
شود که وی از فرزندان فارس  نعمان بن ثابت بن زوطی ... اھل کوفه است. گفته می

است. در زمان صغار صحابه متولد شد و انس بن مالک را دید. او به جستجوی آثار و 
اطر آن مسافرت نمود. وی در فقه و دقِت در رأی روایات، عنایت خاصی داشت و به خ

ای بود که خاتم ھمه علما در این زمینه بود و  ھا و نکات ریز آن به گونه و پیچیدگی
 ١٥٠ھجری به دنیا آمد و به سال  ٨٠در سال ». علماء در این زمینه شاگرد او ھستند

 ھجری درگذشت. 

 ، باب اول، فصل پنجم. لزندقةالرد علی أهل البدع وا یمحرقة فـالصواعق ال -٢

ای از مناقب و فضائل امام علی و محاسن و  خالصه«، تراجم احلنفية الطبقات السنية يف -٣
 ».حسن اعتقادی که داشت

او امام، مجتھد، عالمه، محدث، قاضی القضات، ابویوسف، یعقوب بن «ذھبی گوید:  -٤
انصاری، اھل کوفه است.  ابراھیم بن حبیب بن حبیش بن سعد بن بجیر بن معاویه،

از ابوحنیفه روایت حدیث نمود و با وی مالزمت و ھمراھی نمود و از او فقه یاد 

                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١١٠

زنم تا  کنم و وی را می وای بر تو! من چنین فردی را زندانی می«
پشت سر جھمی و « :گوید . در جای دیگری می١»اینکه توبه نماید
 .٢»خوانم رافضی نماز نمی

را دوست داریم و  ج اصحاب رسول الله« :گوید می ٣ابوجعفر طحاوی -۳
 کنیم، و از از آنان زیاده روی نمی ھیچیک در حب و دوستی

که نسبت به ھرکس  جوییم، و از از آنان برائت و بیزاری نمی ھیچیک
صحابه بغض و دشمنی داشته باشد و آنان را به خیر و نیکی یاد 

کنیم. حب  آید، و آنان را جز به خیر و نیکی یاد نمی نکند، بدمان می

ترین شاگردان ابوحنیفه بود.  ترین و بزرگترین و عالم گرفت. ابویوسف از برجسته
امامانی بزرگ مثل محمد بن حسن شاگردش بودند. یحیی بن معین و احمد بن 

ای رسید که دست  وایت نمودند. وی در ریاست علم به درجهحنبل از وی حدیث را ر
ھجری  ١١٣در سال ». گذاشت باالیی نداشت. ھارون الرشید بسیار به وی احترام می

تر  در میان اصحاب رأی، ھیچ کس استوارتر و محکم«گوید:  به دنیا آمد. ابن معین می
 ی وفات یافت.ھجر ١٨٢وی به سال ». تر از ابویوسف ندیدم در حدیث و حافظ

ه «، برگرفته از کتاب يفةحنمام ابی صول الدين عند اإلأ -١ من سب الصحابة ومعاوية فأمُّ

 . »هاوية

 آورده است.  »رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«اللکائی آن را در کتاب  -٢
 او امام، عالمه، حافظ بزرگ، محدث و فقیه مناطق مصر، ابوجعفر، احمد«ذھبی گوید:  -٣

بن محمد بن سالمة... از طایفه َازد، حجری، اھل مصر، طحاوی و حنفی مذھب 
در تألیفات این بزرگوار نظری ھرکس  است. وی در علم حدیث و فقه متبحر شد.

ھجری  ٢٣٩در سال ». داند بیفکند، جایگاھش در علم و گستردگی معارفش را می
ب ابوحنیفه در مصر به او گوید: ریاست و سردمداری اصحا متولد شد. ابواسحاق می

 ھجری وفات یافت. ٣٢١طحاوی به سال ». شود ختم می
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و دوستی صحابه، دین و ایمان و احسان است و بغض و 
 .١»سرکشیشان، کفر و نفاق و  دشمنی

ھا جماعتی متھم کننده ھستند،  رافضی« :گوید می ٢ابوبکر سرخسی -۴
. ٣»کنند. بلکه اساس مذھبشان بر دروغ است از دروغ اجتناب نمی
 شریعت با نقل صحابه به ما رسیده، پس« :گوید وی درباره صحابه می

به آنان طعنه و ایراد وارد کند، ملحد است و اسالم را کنار ھرکس 
 .٤»دارویش شمشیر است، اگر توبه نکند گذاشته، و

این، بیان عقیده اھل سنت و «. طحاوی در مقدمه آن نوشته است: العقيدة الطحاوية -١
جماعت براساس مذھب فقھای امت اسالمی، ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی و 

رضای  -ابوعبدالله محمد بن حسن شیبانی ابویوسف یعقوب بن ابراھیم انصاری و 
 ».باشد و اعتقاداتشان در اصول دین می -خدا بر آنان باد! 

او محمد بن احمد بن ابوسھل، ابوبکر سرخسی، شمس األئمه، «گوید:  ابن قطلوبغا می -٢
در ». است. وی انسانی عالم و اصولی و اھل مناظره بود» المبسوط«صاحب کتاب 

کتابی در زمینه اصول «از منکر زندانی شد. ابن قطلوبغا گوید:  به خاطر نھی» جب«

را در دو جلد ضخیم شرح نمود.  »السري الكبري«فقه در دو جلد ضخیم از وی دیدم و 
رسید، از » باب الشروط«زمانی که در جب بود آنھا را امالء نمود. ھنگامی که به 

کرد و شاگردانش بر  میامالء » جب«سرخسی بر شاگردانش از ». زندان آزاد شد
 ھجری وفات یافت. ٥٠٠نوشتند. وی به سال  باالی جب امالی وی را می

 . »مواالةـوالء ال«، کتاب الوالء، باب الـمبسوط -٣

 . »القياس«اصول السرخسی، باب  -٤
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اصل رفض به وسیله انسانی منافق « :گوید می ١صدرالدین ابن ابوالعز -۵
جویی از د که قصدش ابطال دین اسالم و عیبو زندیق به وجود آم

 .٢»-اند ھمچنان که علماء آن را بیان کرده-است  ج پیامبر
ماء در تکفیر عل«گوید:  محمد انور شاه ابن معظم شاه کشمیری می -۶

بعضی  :ھا اختالف نظر دارند. علمای حنفی دو قول دارند رافضی
ای معتقدند که آنان کافر نیستند. اما  گویند که آنان کافرند و عده می

جمھور صحابه را ھرکس  قول مختار این است که آنان کافرند، چون
 –فر ھا تنھا ُنه نفر یا ھفت نفر یا پنج ن تکفیر کند، کافر است. رافضی

از صحابه را مسلمان  -بنا به اختالف اقوالشان در این زمینه 
ھا درباره قرآن کریم اقوال عجیبی دارند: بعضی  دانند. رافضی می
گویند، عثمان در آن زیادت و نقصان ایجاد نمود. بعضی دیگر  می
گویند، عثمان از قرآن کم کرد اما چیزی را به آن نیفزود. عده  می

ه قرآن از ھر گونه دستبرد و تغییر محفوظ مانده دیگری معتقدند ک
ھای اھل سنت نیستند  ھا قائل به صحت احادیث کتاب است. رافضی

و خودشان صحاح اربعه دارند که پر از روایات ساختگی و دروغ و 

» بلقاء«صدرالدین محمد بن عالء الدین، اذرعی، صالحی، اھل دمشق است. مدتی در  -١
عھده داشت و سرپرست قاضیان دمشق و سپس قاضیان مصر بود. به کار خطابه را به 

خاطر مخالفت با بعضی از مبتدعان مورد اذیت و آزار واقع شد و زندانی شد. در سال 
 ھجری وفات یافت. ٧٩٢ھجری متولد شد و به سال  ٧٣١

 ،ج أصحاب رسول اهللا ومن أحسن القول يف«: رشح قول الطحاوی رشح الطحاوية يف -٢

مقدسني من كل رجس، فقد بریء من ـوأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته ال

 .»النفاق
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 .١افتراھاست
رافضی اگر معتقد به الوھیت برای علی باشد « :گوید ابن عابدین می -۷

اشتباھًا وحی را برای محمد آورده، یا  یا معتقد باشد که جبرئیل
صحابه بودن ابوبکر صدیق را انکار نماید، یا به عایشه صدیقه تھمت 
زنا زند، کافر است، چون با اموری که در دین به طور ضروری معلوم 
و قطعی است، مخالفت کرده است به خالف اینکه علی را بر خلفا 

این صورت مبتدع است نه  برتر بداند یا به صحابه ناسزا گوید که در
 .٢»کافر

رافضی ھر گاه به ابوبکر و عمر ناسزا « :گوید می ٣نظام الدین ھندی -۸
ید، کافر است ... و آنان را لعنت و نفرین نما - العیاذ بالله - گوید و

 تھمت زنا بزند، به خداوند کفر ورزیده است ... لاگر به عائشه
را انکار نماید، کافر است و بر اساس  سامامت ابوبکر صدیقھرکس 

قول بعضی از علمای حنفی چنین فردی مبتدع است نه کافر. و 
ھرکس  صحیح این است که چنین فردی کافر است. ھمچنین

را انکار نماید بنا به قول اصح، کافر است. اگر  سخالفت عمر
را کافر بدانند،  شھا عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه رافضی

 . »ما جاء ويل لألعقاب من النار«باب  ،العرف الشذی رشح سنن الرتمذی -١

 . »النكاح«حاشیة رد المحتار، کتاب  -٢

در  ھای مطول که از کتاب »الفتاوی اهلندية«از فقھای بزرگ احناف در ھند، صاحب  -٣

منسوب به سلطان ھندی ابومظفر  -» مكرييةـالفتاوی العال«فقه حنفی است و به 
نیز معروف است. نظام الدین ھندی  -محمد اورنگ عالمگیر (به معنای فاتح عالم) 

کسی است که به فقھاء دستور داد تا کتابی در فتاواھا که در بر گیرنده قول صحیح 
 آوری گردد. جمعدر مذھب امام ابوحنیفه باشد، 
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ھا در اعتقادشان به  فیرشان واجب است. ھمچنین تکفیر رافضیتک
رجعت و بازگشت مردگان به دنیا، تناسخ ارواح، انتقال روح الله به 
ائمه، و اعتقادشان درباره ظھور امام مخفی، و تعطیل کردن امر و 

گویند جبرئیل اشتباه  نھی تا اینکه امام مخفی ظھور کند و اینکه می
آورد، این  ج ه جای علی بن ابی طالب به محمدکرده که وحی را ب

اند و احکامشان، احکام مرتدان  گروه از ملت و دین اسالم خارج
 .١»است. ھمچنین طایفه ظھیریه ھمین حکم را دارند

رافضی اگر علی را برتر بداند، مبتدع است و « :گوید می ٢شیخی زاده -۹
 .٣»اگر خالفت ابوبکر را انکار نماید، کافر است

ھر کس از عقاید و اعمال « :گوید می ٤العزیز بن ولی الله دھلویعبد -۱۰
داند که آنان در اسالم  ھا اطالع پیدا کند، می و سخنان خبیث رافضی

 شود و از ای ندارند و کفرشان در نظرش محقق و محرز می بھره

 . »موجبات الكفر أنواع«، باب نھم، مطلب السري، کتاب الفتاوی اهلندية -١
، ترک، و فقیه حنفی »زاده شیخی«عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان، مشھور به  -٢

ھجری  ١٠٧٨را به عھده گرفت. وی به سال » جیش«مذھبان است. قضاوت 
 درگذشت.

اجلامعة «، فصل »صفة الصالة«، باب الصالة، کتاب حررشح ملتقی األب جممع األهنر يف -٣

 . »سنة مؤكدة
عبدالعزیز بن شاه ولی الله دھلوی (منسوب به دھلی در ھند)، فقیه حنفی مذھبان  -٤

ای در احیای علوم سنت نبوی در  است. وی و پدر و برادرش، نقش بارز و برجسته
لقب یافت. » سراج الھند«ی به ھند داشتند تا جایی که عبدالعزیز بن ولی الله دھلو

ھای  او از علمای بزرگ در عصر خود بود و بر کتاب«گوید:  محب الدین خطیب می
گاھی داشت و در آنھا متبحر بود ھجری  ١٢٣٩وی به سال ». شیعه اطالع و آ

 درگذشت.
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بیند و بر ھر چیز عجیب و غریبی  از آنان چیز عجیبی را میھریک 
نماید که آنان یک امر حسی را  یقین حاصل می کند و اطالع پیدا می

اند. و عتاب و  اند و با یک امر کامًال بدیھی مخالفت ورزیده انکار نموده
کند و عذاب و عقابی به ذھنشان  سرزنشی به خاطرشان خطور نمی

اگر باطل نزدشان بیاید، دوستش دارند و بدان راضی  ،رسد ھم نمی
 :کنند آن را تکذیب و رد می شوند و اگر حق نزدشان بیاید، می

ِيٱ َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ ٓ  �نَارٗ  قَدَ َتوۡ سۡ ٱ �َّ ا ٓ  فَلَمَّ َضا
َ
ُ ٱ َذَهَب  ۥَ�ُ َحوۡ  َما َءۡت أ َّ� 

ونَ ُ�بۡ  �َّ  تٖ ُظلَُ�ٰ  ِ�  َوتََرَ�ُهمۡ  بُِنورِهِمۡ  ُ�ِ ١٧  ۢ  ِجُعونَ يَرۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصمُّ
 .]١٨-١٧: ة[البقر ﴾١٨

اینان، ھمانند داستان کسی است که آتشی را با کوشش فراوان  داستان«
که آتش دور و بر آنگاه  بیفروزد (تا خود و ھمراھانش از آن استفاده کنند) و

او را روشن گرداند، پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نماید، و ایشان را 
چیزی) نبیند. ای که چشمانشان ( ھا رھا سازد، به گونه در انبوھی از تاریکی

(آنان ھمچون) کران و الالن و کورانند و (به سوی حق و حقیقت) راه 
 .»بازگشت ندارند

فھمند و  یشان را فراگرفته، در نتیجه چیزی را نمیھا دل زنگار
  ١».شنوند نمی

به جان خودم قسم، ھمانا کفر « :گوید ابوالمعالی آلوسی می -۱۱
عجب از « :افزاید میاو ». ھا از کفر ابلیس مشھورتر است رافضی

به ھرکس  کند، چون رافضی که خودش را به پدری منتسب می
ھای امروزی درباره متعه نظری بیفکند، برای  احوال و اوضاع رافضی

 ، خاتمه. التحفة اإلثنی عرشية -١
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حکم کردن به زنا بر آنان نیازی به شاھد و برھان ندارد. ھمانا یک 
گوید که این  کند و می روز با بیست مرد زنا می زن رافضی در شبانه

متعه است. در نزد آنان بازارھای متعددی برای متعه تدارک دیده 
دارند که   کنند. زنان دالل و جاکش می شده که زنان آنجا تجمع

برند تا به اختیار و رضایت  مردان را نزد زنان و زنان را نزد مردان می
خودشان پسند کنند و آن دالالن ُمزد زنا را برای این کار تعیین 

ان را با دست خودشان به سوی لعنت و خشم خدا کنند و زن می
مردان دیگری برند. وقتی که زنان از نزد آن مردان رفتند، برای  می
ھای معتمد و قابل  که انسانآنگونه  - ایستند. و ھمچنین می

و  - دھند اند، خبر می اطمینانی که به مناطق شیعه نشین رفته
نزد یک زن  –ا بیشتر در حدود پنج نفر یا کمتر ی - ھمانا جماعتی

از صبح تا چاشت در متعه این مرد،  :گوید آیند. این زن به آنان می می
و از چاشت تا ظھر در متعه فالن مرد، و از مغرب تا عشاء در متعه 
این یکی، و از عشاء تا نصف شب در متعه فالنی، و از نصف شب تا 

نھند.  ام مین» متعه دوریه«صبح در متعه آن یکی ھستم و این کار را 
از این مردھا از  ھیچیک کند و ھمانا یک زن با پنج مرد متعه می

اند که سه نفر از  دیگری خبر ندارند. بعضی از افراد معتمد گفته
علمای رافضی در یک حمام برای غسل اجتماع کردند، از یکدیگر 

پرسیدند، بعدًا مشخص شد که ھر سه نفر در آن شب با یک زن  می
 .١»و از ھمدیگر خبر نداشتند اند زنا کرده

 .صب العذاب علی من سب األصحاب -١

 

                                           



 
 

 

 سخن پایانی

ھا گذشت، خواننده  پس از این مباحث و سخنانی که راجع به رافضی
چنین  ای برسد که مفادش نیازی به رنج و سختی زیادی ندارد تا به نتیجه

 :است
و » وھابیت«ھا، فقط مذھب خوارج یا مذھب  ھمانا تکفیر رافضی

و حنابله و سلف نیست و بس، و این، تفکر و اندیشه جدیدی » زرقاویون«
تفرقه افکنی در میان افراد «کسانی که خواستار » دشمنان امت«نیست که 

ن تقریب گونه که طرفداراآن -ھستند آن را ایجاد کرده باشند » امت اسالمی
کنند که به عامه مسلمانان بفھمانند که تکفیر شیعیان، تفکر و  تالش می

بلکه این  ،-اند اندیشه جدیدی است که دشمنان امت اسالمی ایجاد کرده
با توجه به اختالف  -تفکر، مذھب دانشمندان بزرگ و فقھای برجسته 

ست که است، و این مذھب و تفکر قدیمی ا -ذشان مذاھب اعتقادی و فقھی
 شناسد. ھا آن را می پیدایش رافضیامت اسالمی از زمان 

* مثًال ابن فورک، سلفی مسلک نبود، بلکه از بزرگان اشاعره و ماتریدی 
 .١ھا تألیف نمود بود، که کتابی را راجع به رّد رافضی

ھای خوارج به  فرقه ای از * ابن عابدین، وھابی نبود، او وھابیت را فرقه
 .آورد حساب می

 و ابوحنیفه، حنبلی مذھب نبودند. * و مالک و شافعی
اند، و  متأثر نبوده» فکر و اندیشه خوارج«* ھمچنان که این علما از 

به خاطر اینکه رافضی قائل به  -ھا از آنان نقل شد  کسانی که تکفیر رافضی

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگی »تاج الرتاجم«ا در کتاب ابن قطلوبغا آن ر -١
                                           



 اجماع اهل علم و ایمان بر بطالن دین رافضیان   ١١٨

اند. به عالوه  خوارج را به ھمان خاطر تکفیر کرده - ارتداد صحابه ھستند
ھا را  رافضیھرکس  علمای متأخر حنفی (کسانی که از آنان نقل شده که

کافر نداند، کافر است) مخالف مذھب و اندیشه خوارج ھستند. و آنان در 
 ایمان از جھمیه غلو کننده ھستند.باب 

کشمکش میان ھا، ایجاد  پس کوشش مدعیاِن مسلمان بودن رافضی
ھاست، گویی این اندیشه و عقیده خاصی است که برای  مسلمانان و رافضی

خود قاعده و اصول منظمی دارد. این تفکر، خیانتی علمی است، گذشته از 
 اند. ی است که از آنان علم گرفتهھای کسان آن، حقیر شمردن عقول و اندیشه

خداوند  ،حریف دینھا، این تالشی است برای تغییر و تپیش از ھمه این
 :فرماید می متعال

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ِ ٱ َ�َ  َ�َ َّ�  ۚ ْوَ�ٰٓ  َكِذبًا

ُ
ٰ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َِك أ  َرّ�ِِهمۡ  َ�َ

 ٱ َوَ�ُقوُل 
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  دُ َ�ٰ شۡ ۡ� َّ�  ْ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ

َ
ِ ٱ َنةُ َلعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ  لِِم�َ ل�َّ

 .]١٨[هود:  ﴾١٨
چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟ (کسانی که به «

دھند که از او نیست، در  بندند و چیزھایی را بدو نسبت می خدا دروغ می
گردند (و در دادگاه  قیامت به گونه خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه می

م از پیغمبران و شوند) و گواھان (حاضر در آنجا، اع عدل الھی به سان می
گویند: اینان بر پروردگار  دھند و) می فرشتگان و غیره بر آنان گواھی می

ترین ستم را مرتکب  ترین گناه و رسواکننده اند (و لذا زشت خود دروغ بسته
 .»اند) ھان! نفرین خدا بر ستمگران باد! شده

 



 ١١٩    سخن پایانی 

 َضَاللٍَة اَكَن « :فرماید می ج پیامبر
َ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن َداَع إِىل ِ
ْ

َعلَيِْه ِمَن اإل
لَِك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئًا  َ�نُْقُص ذَ

َ
بَِعُه، ال

کس دیگران را به گمراھی رھ« ١»َمْن تَ
فراخواند، گناھی مثل گناھاِن پیروان آن گمراھی را دارد و از گناھان آنان 

 . »کند چیزی کم نمی
 خداوند متعال ،ر استو این سعی و تالش به تأکید، کوششی شکست پذی 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ :فرماید می   .]٩ :[الحجر ﴾٩ فُِظونَ َلَ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
ھا اعتماد و  بر آنانی که به داعیان تقریب میان مسلمانان و رافضی

از ھرکدام  اطمینان دارند، الزم است که از آن داعیان، فقط یک نقل از
که در آن نقل آمده باشد که اختالف بین  ،بخواھند فقھای معتمد اسالمی
ھا فقط اختالف در فروع و مسائل عملی است که  اھل سنت و رافضی

 توان از آن تجاوز و تخطی نمود. یم
توانند جواب  و ھرگز ھم نمی - اما ھر گاه به این خواسته جواب ندادند

و پیروی از خواھد، از متابعت  خدا و روز آخرت را میھرکس  پس - دھند
ھا از جانب  ھا در امور باطلشان حذر و اجتناب بکند و بداند که رافضی رافضی

ٓ ﴿ بخشند و تالش کند که جزو کسانی نباشد که خدا سودی به او نمی ا  إِ�َّ
َطعۡ 

َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ فَأ  .]٦٧[األحزاب:  ﴾لسَّ

 مسلم آن را روایت کرده است.  -١
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