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 سخن اول

  :ست كهگوييم، منظورمان تشيعي ا هنگامي كه از تشيع سخن مي«
انشين دين كه به صورت ديني تازه ج  اي در آورده حب و دوستي اهل بيت را به گونه

 اس�م تبديل گشته است.
فرق قائل شده، و سپس ميان ياران و  و يارانش همان تشيعي كه ميان پيامبر

اي را كافر و مرتد دانسته، كه اينان اصحاب  دسته :اصحاب پيامبر فرق قائل شده است
اند.  اي را تقديس كرده و معبود خود قرار داده، كه اينان اهل بيت هستند، و دسته برپيام

را محو كرده تا  ي همسران پيامبر پس همه :سپس ميان خود اهل بيت نيز فرق قائل شده
هايشان بيرون كرده و داد و فرياد و غوغا را در ميان آنان به پا  جايي كه آنان را از خانه

قصد ديگران كرده و آنان را به دو گروه علويان و عباسيان تقسيم نمود.  سپس كرده است.
هاي فاطميان، حنفيان، بدويان و  و پس از آنكه عباسيان را تكفير كرده، علويان را به گروه

ديگران تقسيم نمود. سپس كار تقسيم و قطعه قطعه كردن پيوسته در جهت بازيچه قرار 
هفته در درون ادامه داشت تا جايي كه همه حسنيان را جز دادن دين و بيرون ريختن كينه ن

از آنها موهوم و معدوم است، تكفير نموده است. به نظر تو آيا تشيع به اين  نه نفر كه يكي
بسنده نموده و به آمال خود رسيده؟ نه، هرگز! همانا شمشير خود را بركشيده تا سه دختر 

 اينان دختر پيامبر :ر خود را بريزد و بگويدرا پاره پاره كند و زه پاك و خوب پيامبر
از اهل بيت چه  دليل بيرون كردند، پس باشند. آنان را بي نيستند بلكه دختران زن اولش مي

 چيزي مانده است؟!.
كند. با اين  را رد مي * منظورمان از تشيع، تشيعي است كه همه احاديث پيامبر

و صحابه هم در نظر اهل تشيع مرتد و روايت شده  حجت كه از طريق صحابه پيامبر
 ،بيعت شكن و كافرند و به جاي آن، آيات ساختگي و سخنان باطل جايگزين كرده

نسبت داده، در حالي كه او از  /سخنان باطلي كه به ناحق به حضرت جعفر بن محمد
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يع بدون كتاب و سنت و اصحاب اين سخنان مبرا و به دور است. همانا اين تشيع، تش
 است.

گويد كه آنان جماعتي  شان مي داند و درباره را كافر مي * تشيعي كه اصحاب پيامبر
 شناسند. رج و بستر راحت چيزي نميكارند و بجز شكم و ف طمع

آيد و هر گونه عيب و پستي را به قوم عرب نسبت  * تشيعي كه از عرب بدش مي
براي حمل دين خود و  دهد و خود را به امت بزرگ عرب كه خداوند متعال آنان را مي

 دهد. همه جهان برگزيده، نسبت نميرساندن رسالتش به 
* تشيعي كه معتقد است عمر فاروقي كه كسري را ذليل و خوار نمود و بيني متكبران 

شد.  همانا  كرم داشت و در دبرش نزديكي مي -العياذ باهللا  -و ظالمان را شكست، 
اش زنا كرده، و از طريق متعه از شب  در خانه با خواهرش مادرش زناكار بوده، و علي

متعه را حرام نمود. اين تشيع  تا صبح، پيش او خوابيده است. و به همين خاطر عمر
گويد: همانا دائي رسول اهللا، سعد بن ابي وقاص، از بين برنده پادشاهان و كسراها و  مي

ي وقاص اين چنين است بلكه فاتح عراق، زنازاده ابن سفاح است. البته نه تنها سعد بن اب
، فاتح نيز چنين وضعيتي را دارند.  عمرو بن عاص هاي پيامبر همه پسران زهره، دائي

فلسطين و آزادكننده مصر نيز زنازاده است و عبداهللا بن زبير، پسر اسماء دختر ابوبكر، 
 آمده است. قهرمان هجرت، امير المؤمنين و خليفه مسلمانان، از طريق نكاح متعه به دنيا 

، را غاصبان منصب * تشيعي كه ابوبكر صديق و عمر فاروق، دو وزير رسول اهللا
كه حق را كتمان نموده و در برابر آن   را به مردي تبديل كرده داند و علي خ�فت، مي

سكوت اختيار كرده و به غصب راضي شده است. بلكه اص�ً نسبت به دين و آبرو و 
 ز اين كار مبرا و به دور است. مالش غيرتي ندارد. او ا

كند و آنان را به كفر و فاحشه  را بدگوئي و سرزنش مي * تشيعي كه همسران پيامبر
 زند. كند و تهمت زنا به آنان مي متهم مي

 دهد. رواج مي» متعه«گري و زنا را زير پوشش  * تشيعي كه اباحه
گر دارد و ائمه اربعه و ديالشأن ما را قبول ن * تشيعي كه دانشمندان و فقهاي عظيم

 كند. بزرگان دين را بدگوئي مي
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* تشيعي كه ولء و دوستي علي در نظرش معنايي ندارد مگر با برائت و بيزاري از 
، اگر عمر را دوست داشتي باشي، ديگر از دوستان علي نيستي هر چند به عمر

ق مؤكد سازي كه هاي هفتگانه سوگند بخوري و آن سوگند را با ط� پروردگار آسمان
چون  ،ح�ل استعلي را دوست داري. بلكه تو مجرمي و مستحق كشتن هستي و مالت، 

 عمر را دوست داري.
تقديس » اهل بيت«ه نام ها و آتش را ب ها و درختان و پرنده * تشيعي كه سنگ

 نمايد. مي
موال و هايشان را فرصتي براي شكار ا * تشيعي كه قبرهاي اوليا و بزرگان و زيارتگاه

 است. قل و آبروي مردم، قرار دادهبازي با ع
داند و نفاق و دورويي و  ، دروغ را واجب مي»تقيه«* تشيعي كه زير قضيه مزخرف 

ميان ما  :گويد نمايد. با زبانش به تو مي داند و انسان را بدان ملزم مي نيرنگ را مباح مي
با هم اخت�ف داريم و داراي فرقي وجود ندارد، چون ما تنها در مسائل فرعي و فقهي 

مذاهب مختلفي هستيم و اخت�ف در اين گونه مسائل هم طبيعي است در حالي كه در 
 رسد تا تو را نابود كند؟ فرصت ميكي  :آورد كند و بانگ بر مي قلبش تو را نفرين مي

* تشيعي كه قم ناپاك را فضايي براي دلهاي مسلمانان قرار داده و آن را مكاني مقدس 
 داند. ارزش مي ها، را ناچيز و بي ترين سرزمين نامد و كعبه، بزرگترين و مقدس مي

هاي  كند و آنها را خانه ها را آباد مي * تشيعي كه مساجد را تعطيل، و مرقدها و بارگاه
 دهد. جدايي ميان مؤمنان قرار مي عبادت خود و مساجد ضرار و تفرقه و

يعي است كه ما امروزه با آن زندگي گوييم و آن تش از چنين تشيعي سخن مي
 .0F1»كنيم مي

 ابو انس شامي 

                                           
 ». شبه و اباطيل«هايي از سخنراني  گوشه -1



 
 

 مقدمه

به نام خداوندي كه حكم و فرمان همه از اوست و بازگشت همه به سوي اوست. و «
هايي قرار داده كه هيچ  سپاس و ستايش براي خدايي كه جدايي اين امت را در قالب فرقه

ها نجات  ر تنها فرقه واحدي كه از اين فرقهشوند. و درود و س�م ب گاه به هم نزديك نمي
 ».هاست يافته و دشمن ديگر فرقه

 اما بعد ..... 
هاي تقريب ميان مسلمانان و رافضه سر بر آورده، پس از آنكه گمان اكثر  اخيراً دعوت

مردم بر اين بود كه اين دعوت نابود و پنهان شده و ديگر راه بازگشتي ندارد و ماهيت 
1Fهمگان آشكار شده است رافضه هم براي

1. 
  ها در آمده كه همه ها و كتاب ها اخيراً به صورت كنفرانس و سخنراني و اين دعوت

 :اش چنين است كنند يك انديشه را به عامه مسلمانان القا كنند كه خ�صه آنها سعي مي
ميان دين مسلمانان و دين شيعه رافضي هيچ فرقي نيست و هر كس ت�ش كند كه ميان 

                                           
 –اش غوي و تاريخياكتفا به معناي لو جهت فهم درست آن، عدم -» رافضه«مقصود فقها از اصط�ح  شناخت -1

 :براي شناخت منظور از احكامشان بر رافضه مهم است
هر كس معتقد باشد كه ابوبكر و عمر، امام نيستند، رافضي « :كند امام شافعي رافضه را اين چنين تعريف مي

ه از اند ك رافضه كساني« :گويد اثر ذهبي، در بخش زندگاني امام شافعي]. امام احمد مي» السري«[كتاب ». است

گويند و آنان را مورد طعنه و سرزنش و ايراد  جويند و آنان را ناسزا مي بيزاري مي اصحاب و ياران محمد

لقب رافضه براي هر كسي كه در اين مذهب غلو و « :گويد اثر خ�ل] .خوشي مي» السنة«[كتاب ». دهند قرار مي

[شرح مختصر خليل] ». ند، استعمال شده استدا كند و طعنه و سرزنش را براي صحابه جايز مي زياده روي مي
يا يكي از آنان را  هر كس اصحاب رسول اهللا« :و كرماني اجماع همه علما و اهل سنت را نقل كرده كه

دشنام دهد يا وي را مورد نقص يا مورد طعن و سرزنش قرار دهد يا از صحابه يا يكي از آنان عيب و ايراد 
 ». گيرد، او رافضي است



 7  مقدمه

 

دو طايفه تفرقه ايجاد كند، وي جداكننده صف واحد جماعت مسلمانان، تكفيري .... اين 
 كنند.  و ديگر اوصافي است كه داعيان تقريب بر مخالفانشان اط�ق مي

كنند كه چنين  در راستاي ت�ش براي فريب عامه مسلمانان، داعيان اين تفكر گمان مي
 فقهاي مسلمانان بر آنند. گيري صحيح اس�مي است كه جمهور  تفكري موضع

بينيم تا  گيري حقيقي فقهاي مسلمان را در برابر گروه روافض مي در اين كتاب، موضع
 حقيقت دعوت ترويج كنندگان انديشه تقريب بر همگان معلوم گردد. 

اين كتاب در بر دارنده بيش از نود متن نقل شده از سخنان فقهاي مذاهب مختلف 
2Fفقهي اس�مي

افضه، و در بر دارنده وقايع متعدد تاريخي كه بر در خصوص ر 1
 دهد.  گيري مسلمانان از ميان مذاهب مختلف اس�مي، گواهي مي موضع

 :فرمايد خداوند متعال مي

َُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ر َّ ۡ ٱ َ�ُ  ََََ َّبِعۡ  ُهَدىٰ ر ََ ۡ ٱ َسَِيلِ  َ�ۡ�َ  َو ََ ُمؤۡ ر ِ ِ  مِن  امَ  ۦنَُوّ�ِ
 ٰ َّ َهّنَمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  َََو ََ  ٓ  .]115[النساء:  ﴾١ َمِصً�ا َءۡت وََسا
كسي كه با پيغمبر دشمني كند، بعد از آنكه (راه) هدايت (از راه ض�لت براي او) روشن «

شده است، و (راهي) جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه (به دوزخ منتهي 
نمائيم كه ايشان  گردانيم (و با همان كافراني همدم مي شته است رهنمود ميشود و) دوستش دا مي

سوزانيم)، و دوزخ چه بد  گردانيم (و با آن مي را به دوستي گرفته است) و به دوزخش داخل مي
 .»جايگاهي است

                                           
نامه اغلب اين فقها بيان شده تا خواننده منزلتشان را دريابد و معلوم شود كه امروزه هر كس كه خود را  يزندگ -1

گوييم كه وي از كوچكترين شاگردان آنان است، بلكه وي اهليت و  داند با آنان مخالفت كند، نمي عالم مي
اين علم، دين است، دقت كنيد كه « :كه هاي آنان بنشيند. و گفته شده شايستگي اين را ندارد كه حتي در حلقه

 ». گيريد دينتان را از چه كسي مي



 
 

اي از سخنان راجع به نقل اجماع امت اسالمي بر  جموعهم: فصل اول
3Fها تكفير رافضي

1  

4Fابو زرعه -1

5Fو ابو حاتم رازيان 2

دانشمندان همه مناطق، از حجاز و عراق « :گويند مي 3
 .6F1»ها، از اس�م به دورند ايم كه باورشان بر اين بوده كه رافضي و شام و يمن را ديده

                                           
 اين اجماع، اجماع بر كفر گروه روافض است.  -1

راجع به تكفير و جاودان ماندنشان در جهنم، علماء « :گويد اما راجع به فرد يا افراد معيني از روافض، ابن تيميه مي
صحيح آن است كه « :افزايد سپس مي». روايت از امام احمد آمده است دو قول مشهور دارند و در اين زمينه دو

باشد و همچنين  گويند، سخناني كه معلوم است با دين اس�م مخالف است، كفر مي اين سخناني كه روافض مي
آنان و باشد .... اما تكفير فرد معيني از  افعال و كردارشان كه از جنس افعال كفار با مسلمانان است، نيز كفر مي

حكم به جاودان ماندنش در جهنم، بستگي به ثبوت شرايط تكفير و انتفاي موانع تكفير دارد. همانا ما نصوص 
كنيم كه فرد معيني از آنان داخل اين  گوييم و حكم نمي وعد و وعيد و تكفير و تفسيق را به طور مطلق مي

اي  [مجموع الفتاوي، مسأله». ارد، اقامه شوداي كه هيچ گونه معارضي ند شود تا اينكه مقتضي مفهوم عام مي

 –هاي رافضه  پس از سخن درباره گمراهي -» اجلامع«درباره اماميه رافضي] عبدالقادر بن عبدالعزيز در كتاب 

و با اين وجود احدي قائل به تكفير فرد يا افراد معيني از روافض نبوده است و اين قول تنها در « :گويد مي
.ق. شايع  ه 1399خاطر اسباب سياسي همراه با ظهور حكومتي براي شيعه در ايران در سال هاي اخير به  سال

هاي ضعيف و صاحب نفت خليج احساس رعب و ترس نمودند و هر كس را كه بر ضد  شده است. كه دولت
نويسد، تشويق نمودند، در نتيجه بعضي قائل به كفر شيعيان شدند و اين قول اهل سنت  شيعه مطلب مي

شود، سني هم  و بدان كه كفر همان كفر است و آنچه كه شيعه رافضي بدان كافر مي« :گويد سپس مي». يستن
سخنان كفر آميزي دارند كه جزو  –بر خ�ف ساير فرَق اس�مي  –شود، با اين تفاوت كه شيعه  بدان كافر مي

 ». هاي آنان شده و در ميان آنان بيشتر رواج دارند خصائص و ويژگي
او امام، سرور حافظان، عبيداهللا بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، محدث ري « :گويد ذهبي راجع به وي مي -2

اين جوان ششصد هزار حديث « :گويد اش مي هجري به دنيا آمده است. امام احمد درباره 200در سال ». است
 هجري وفات يافت.  264وي در سال » را حفظ كرده است

او محمد بن ادريس بن منذر، امام، حافظ، ناقد، شيخ محدثان، حنظلي، غطفاني « :گويد ميذهبي راجع به وي  -3
هاي مختلفي را  كتاب ،نمود ها و شهرهاي مختلف مسافرت به سرزمين ،است .... او از جمله علماي متبحر بود
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7Fابن حزم ظاهري -2

در بين هيچ يك از فرَق منتسب به اس�م اخت�في « :گويد مي 2
اي از غ�ت رافضي در  است ... و تنها عدهنيست كه عمل به آنچه در قرآن آمده واجب 

8Fاند اند. آنان كافر به آن هستند و در نزد همه مسلمانان مشرك اين زمينه مخالفت نموده

3. 
9Fابو سعد سمعاني -3

زيرا  ،امت اس�مي بر تكفير اماميه اتفاق نظر دارند« :گويد مي 4
يند و صحابه را به چيزهايي نما اند و اجماع آنان را انكار مي آنان معتقد به گمراهي صحابه

 .10F5»كنند كه در شأن ايشان نيست منسوب مي
11Fابن كثير -4

از ابراهيم  :در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است« :گويد مي 6

                                                                                                             
 195در سال ». راويان را جرح و تعديل نمود و روايات را صحيح و معلول دانست ،گردآوري و تصنيف نمود

هجري وفات  277وي در سال ». ابو حاتم، يكي از امامان حافظ بود« :گويد هجري به دنيا آمد. خطيب مي
 يافت. 

هنگام ذكر عقيده امام ابوحاتم و امام ابوزرعه » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -1

 نقل كرده است. 
نظير، متبحر، آگاه به فنون و معارف اس�مي، ابو محمد، علي ابن احمد بن سعيد  مامي بياو ا« :گويد ذهبي مي -2

بن حزم، فارسي الصل، سپس اندلسي، قرطبي، فقيه، حافظ، متكلم، اديب، وزير، ظاهري و صاحب تصانيف 
 384در سال ». هاي باارزش زيادي است متعددي است... او داراي  ذكاوت و هوشي سرشار، ذهني تيز، و كتاب

هاي اس�مي هيچ كتابي را به  در ميان كتاب« :گويد اش مي پا به عرصه وجود گذاشت. عز بن عبدالس�م درباره

 هجري از دنيا رفت.  456وي در سال ». ام ابن حزم در علم نديده» محلیـال«مانند 

 ست. ، باب دهم، در خصوص عمل به آنچه در قرآن آمده اصول األحكامأ حكام يفاأل -3

نظير، ثقه و مورد اطمينان، محدث خراسان، ابو سعد عبدالكريم ...  او امام و حافظ و بزرگ، بي« :گويد ذهبي مي -4
هجري به دنيا آمد. ابن  506در سال ». تميمي، سمعاني، خراساني، مروزي، و صاحب تصنيفات زيادي است

وي به سال ». اد استادان ابو سعد، هفت هزار نفر بودام كه تعد از افراد معتمد شنيده« :گويد اش مي نجار درباره
 هجري وفات يافت.  562

 ، باب زاي و ياء، زيدي. االنساب -5

او اسماعيل بن كثير بن ضوء .... قريشي، اهل بصره و دمشق است. « :گويد ابن قاضي شهبه راجع به وي مي -6
ود و از او علم كسب نمود. وي به علم حديث داماد حافظ ابوالحجاج مزي بود و با او همراهي و م�زمت نم

روي آورد. و از ابن تيميه زياد متأثر بود و آراء و نظرات زيادي را از وي شنيد. پس از مرگ ذهبي سرپرستي 
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علي بن ابي طالب براي ما خطبه خواند و  :تيمي از پدرش روايت شده كه وي گفت
خوانيم و در قرآن و اين  هر كس گمان كند كه در نزد ما چيزي هست كه آن را مي« :گفت

هاي شتر و بعضي  اي كه به شمشيرش آويزان بود و در آن راجع به دندان صحيفه (صحيفه
اين حديثي كه در صحيح بخاري و ». از احكام جنايات بود) نيست، قطعاً دروغ گفته است

ثابت است، ردي است بر ادعاي رافضه  هاي حديثي از علي صحيح مسلم و ديگر كتاب
بود  علي را براي خ�فت تعيين نمود. اگر قضيه آن چنان مي كنند رسول اهللا مان ميكه گ

كردند، چون آنان از همه كس  كنند، هيچ يك از صحابه آن را رد نمي كه اينان گمان مي
بيشتر مطيع خدا و رسول خدا چه در حال حياتش و چه بعد از وفاتش بودند و آنان 

شوند و در نتيجه بر وي  ث رنجش و دل شكستگي پيامبراند كه باع بسيار برتر از اين
نمايند. اص�ً هرگز! و هر كس چنين گماني را  پيشي گيرند و از راهي غير از راه او پيروي 

راجع به صحابه داشته باشد، همه آنان را به فجور و نافرماني و توافق بر دشمني با 
ت صريح وي نسبت داده است. و هر در حكم و دستورا و مخالفتشان با پيامبر پيامبر

شود و به اجماع علما و ائمه  ها به اين درجه برسد، از دايره اس�م خارج مي كس از انسان
 .12F1»شود بزرگوار كافر مي

13Fم�علي قاري -5

رافضه، خوارج زمان ما هستند، چون آنان معتقد به «...  :گويد مي 2

                                                                                                             
را براي » دار احلديث األرشفيهدانشگاه «را به عهده گرفت و پس از مرگ سبكي سرپرستي » دانشگاه ام صالح«

كرد و در  . او ع�قه زيادي به ابن تيميه داشت و از وي حمايت و جانبداري ميمدت كمي به عهده گرفت
كرد. و به سبب آن مورد اذيت و آزار و شكنجه قرار  بسياري از آراء و نظرات ابن تيميه، از وي پيروي مي

حدثي او فقيهي صاحب فن، م« :گويد هجري به دنيا آمد. استادش، ذهبي درباره وي مي 701در سال ». گرفت
 هجري وفات يافت.  774به سال ». بزرگ و مفسري نقال است. و تصانيف مفيدي دارد

 ، ماجراي سقيفه بني ساعده. النهايةوالبداية  -1

او شيخ م�علي قاري بن سلطان بن محمد هروي، حنفي است. در شهر هرات به دنيا آمد و « :گويد شوكاني مي -2
ي گزيد. و از جماعتي از محققان مانند ابن حجر هيتمي كسب علم سپس به مكه هجرت نمود و در آنجا سكن
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آنان بنا به اجماع علما  اند. كفر اكثر صحابه صرف نظر از ساير اهل سنت و جماعت
 .14F1»كافرند
15Fابو سعود عمادي -6

دانشمندان مناطق مختلف بر مباح بودن قتلشان(يعني « :گويد مي 2
قتل روافض) اتفاق نظر دارند، و هر كس در كفرشان شك نمايد، كافر است. از نظر امام 

ر به سوي اس�م اعظم (ابوحنيفه) و سفيان ثوري و اوزاعي آنان هر گاه توبه كنند و از كف
يابند. و اميد است كه مورد عفو و بخشش قرار گيرند همانند  باز گردند، از قتل نجات مي
اما از نظر امام مالك و شافعي و احمد بن حنبل و ليث  ،كنند ديگر كفار كه وقتي توبه مي

ي شود و اس�م آوردنشان هيچ اعتبار شان پذيرفته نمي بن سعد و ساير علماي بزرگ، توبه
 .16F3»شوند ندارد و به عنوان حد كشته مي

17Fابوثناء آلوسي -7

دانيم اين است كه آنان به  آنچه كه امروزه از شيعه مي« :گويد مي 4
را كتمان نموده و  كنند، چون به گمان آنان صحابه نص پيامبر كفر صحابه تصريح مي

بيعت  بيعت نكردند آن گونه كه با ابوبكر با حضرت علي پس از وفات پيامبر
كردند. همچنين آنان به بغض و دشمني با صحابه و جايز دانستن اذيت و آزار و 

                                                                                                             
وي جامع علوم نقلي و عقلي است. متبحر و آگاه در سنت نبوي است. « :گويد عصامي راجع به او مي». نمود

 هجري وفات يافت.  1014وي به سال ». باشد يكي از علماي برجسته و مشهور مي

 ». اا  خيه:  كفر، فقد باء بها أحدهما يما رجلأ«، حديث مفاتيحـمرقاة ال -1

ابوسعود، محمد بن محمد بن مصطفي عمادي، از دانشمندان ترك است كه بعداً عرب شده است. در نزديكي  -2
هجري به دنيا آمد. و در شهرهاي متعددي درس خوانده و تدريس نموده است. در  898قسطنطنيه به سال 

داد. وي در نزد  ئوليت قضاوت را به عهده گرفت و همچنين فتوا ميو سپس در قسطنطنيه مس» بروسه«شهر 
 درگذشت.  982س�طين عثماني ابهت و منزلت خاصي داشت. ابو سعود عمادي به سال 

 ». التعزيرالردة و«، اثر ابن عابدين، باب الفتاوی احلمدانية العقود الدريه يف -3

وب به يكي از روستاهاي انبار است) بغدادي، حسني، ابوثناء، شهاب الدين محمود آلوسي (آلوسي منس -4

كرد. از  است. او شافعي مذهب بود اما در مسائل زيادي از ابوحنيفه تقليد مي» معانیـروح ال«صاحب تفسير 

هجري  1270هجري به دنيا آمد و به سال  1217طرف دولت عثماني به عنوان مفتي احناف تعيين شد. سال 
 وفات يافت. 



 اجماع اهل علم و ايمان بر بطإلن دين رافضيان  12

 

كنند. و  ناسزاگويي به آنان، و انكار خ�فت خلفاي راشدين و سب و لعن آنان تصريح مي
اند كه هر كس  ها متفق ها و حنبلي ها و شافعي همه مذاهب چهارگانه يعني احناف و مالكي

 .18F1»شد، كافر استچنين اوصافي داشته با
 آيد. اند، مي در فصول بعدي سخنان ديگر علمايي كه به اين اجماع اشاره كرده

                                           
 ، فصل سوم. سئلة الالهوريةة العراقية علی األجوباأل -1



 
 

اي از  اي از سخنان علما در خصوص نقل خالصه مجموعه: فصل دوم
 ها احكام فقهاء درباره رافضي

19Fقاضي ابويعلي -1

اي از فقهاي كوفه و ديگران به كشتن هر كس كه  عده« :گويد مي 1
 .20F2»اند ها حكم كرده و لعن نمايد، و به كفر رافضيصحابه را سب 

21Fتقي الدين سبكي -2

های احناف  از كتاب» ةالفتاوی البديعي«در كتاب « :گويد مي 3

ها را به كافر و غير كافر تقسيم نموده و اخت�ف را درباره بعضي از  ام كه رافضی ديده

كار كرده، ذكر نموده كه هاي روافض و درباره كساني كه امامت ابوبكر و عمر را ان گروه

هاي احناف از  از مجله كتاب» محيطـال«اينان كافرند .... و در كتاب  ,بنا بر قول صحيح

ها جايز نيست. سپس سبكي  محمد بن حسن شيباني نقل شده كه نماز پشت سر رافضي
زيرا آنان خ�فت ابوبكر را انكار كرده در حالي كه همه « :كند علت آن را چنين بيان مي

                                           
ها، قاضي ابويعلي، محمد بن حسين...، بغدادي، حنبلي،  او امام، ع�مه، شيخ حنبلي« :گويد ذهبي درباره وي مي -1

كرد. علماي زيادي در محضرش فارغ التحصيل شدند. امامت و  داد و تدريس مي و ابن فراء است. وي فتوا مي
ه به وي ختم شد. او در زمان خود عالم عراق بود. و ع�وه بر فقاهت، آگاه به علوم و تفسير پيشوايي در فق

در ». قرآن و آگاه به استدلل و اصول فقه بود... وي انساني پاك دامن، وارسته، بزرگ، پرهيزگار و اهل ورع بود
 هجري وفات يافت.  458هجري به دنيا آمد و به سال  380سال 

 ». سب النبی«، باب جامع، فصل كیفتاوی السب -2

او علي بن عبدالكافي بن علي ... انصاري، خزرجي، شيخ، امام، فقيه، « :گويد ابن قاضي شهبه درباره وي مي -3
دان، آگاه به علم جدل و مسائل  محدث، حافظ، مفسر، قاري، اصولي، متكلم، نحوي، لغوي، اديب، حكيم، منطق

در سال ». م ، تقي الدين، ابوالحسن بن قاضي زين الدين ابومحمد سبكي استاخت�في، تيز بين، شيخ الس�
كتاب را تصنيف  150وي به تأليف و فتوا روي آورد و بيشتر از « :گويد هجري به دنيا آمد. سيوطي مي 683

كرد. و تصنيفاتش نشانگر مهارت و تبحرش در حديث و غيره، و نشانگر توانايي است كه براي علوم ديني 
هجري  756وي به سال ». رف نموده است. و دانشمندان بزرگ زمانش در محضر وي فارغ التحصيل شدندص

 دار فاني را وداع گفت. 



 اجماع اهل علم و ايمان بر بطإلن دين رافضيان  14

 

هاي احناف  كه از كتاب» ةاخلالص«و در كتاب ». اند صحابه بر خ�فت ابوبكر اجماع نموده

هر كس خ�فت ابوبكر صديق را انكار « :گويد است چنين مطلبي آمده است. سپس مي

و رافضيِ اهل غلو كه خ�فت ابوبكر « :آمده است» تتمة الفتاوی«و در ». نمايد، كافر است

اثر » ةالغاي«در كتاب » ز خواندن پشت سرش جايز نيست.نمايد نما را انكار مي

رو  نماز پشت سر صاحب بدعت و دنباله« :آمده است» مرغيناني«و در كتاب  /سروجي
 :گويد سپس سبكي مي». هواي نفساني مكروه است و پشت سر رافضي جايز نيست

آن كافر حاصل سخن اين است كه اگر اين هواي نفساني طوري باشد كه فرد به خاطر «
و در ». شود، نماز پشت سرش جايز نيست در غير اين صورت جايز اما مكروه است

سب و سرزنش يكي از « :اثر ابن بلدجي از علماي حنفي آمده است» شرح المختار«كتاب 
چون  ،صحابه و بغض و دشمني با وي، كفر نيست اما فرد به خاطر آن گمراه است

و در كتاب ». تكفير ننمود حتي آنان را نكشت مخالفان و سرزنش كنندگانش را علي
 هر كس امامت ابوبكر صديق« :هاي احناف آمده است از جمله كتاب» إلالفتاوي البديعي«

گويند كه او مبتدع است، اما صحيح  را انكار نمايد، كافر است. بعضي از علماي حنفي مي
 ». باشد آن است كه او كافر مي
لين به عدم تكفير كساني كه صحابه را سب و لعن قائ« :گويد سبكي در ادامه مي

 ». اند نمايند، اتفاق نظر دارند كه آنان فاسق مي
بنا به مذهب  به طور خ�صه سب و سرزنش ابوبكر«...  :گويد همچنين مي

ابوحنيفه و يكي از دو وجه علماي شافعي مذهب، كفر است. اما از نظر امام مالك مشهور 
زدن را واجب كرده و اين مقتضي آن است كه چنين عملي كفر آن است كه وي تازيانه 

ام بجز درباره خوارج كه از اين رأي عدول كرده و  نيست، و خ�ف آن را نزد وي نديده
قائل به كفر اعمال آنان است. بنابراين مسأله سب و سرزنش ابوبكر [يا هر يك از صحابه] 

به سب و سرزنش اكتفا نمايد و متعرض اگر فرد تنها  :در نزد امام مالك دو حالت دارد
تكفير نشود، كفر نورزيده و اگر متعرض تكفير شود، كفر ورزيده است ... پس اين 
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22Fرافضي

تنها به سب و سرزنش صحابه اكتفا نكرده بلكه آنان را  –لعنت خدا بر او باد!  - 1
ي از دو وجه نيز تكفير نموده است، از اين رو چنين فردي از نظر مالك و ابوحنيفه و يك

علماي شافعي مذهب، كافر است و از نظر احمد بن حنبل زنديق است چون از عمل 
 .23F2»عثمان ايراد و انتقاد گرفته و اين در بردارنده خطاكار دانستن مهاجرين و انصار است

24Fج�ل الدين سيوطي -3

بدان كه هر كس ابوبكر و عمر را سب و « :گويد مي 3
 -لماي شافعي مذهب) راجع به وي دو وجه دارند. سرزنش نمايد، اصحاب ما (يعني ع

25Fقاضي حسين

بنا به وجه اول، چنين فردي كافر است.  –اند  و ديگران آن را نقل كرده 4
بدان جزم نموده است. بنا به وجه دوم، او فاسق است. كه » اللباب«در كتاب » محاملي«

افر نشود، حال و فتواي علماي شافعي مذهب بر آن است. و هر كس به خاطر بدعتش ك
 .26F5»يا كفر و يا فسق :وضعش از اين دو امر خارج نيست

27Fابو المعالي آلوسي -4

آنچه از امام ابوحنيفه و سائر ائمه اهل سنت ثابت « :گويد مي 6
است، اينكه اهل قبله كافر نيستند مادامي كه آنچه ضرورتاً در دين معلوم است را انكار 

                                           
 آيد.  داستانش در فصل بعدي مي -1

 ». سب النبی«، باب جامع، فصل فتاوی السبكی -2

هجري متولد شد. تعداد  849ابوالفضل، عبدالرحمن بن ابوبكر بن محمد سيوطي، در شهر قاهره به سال  -3
توان بلقيني، ج�ل محلي، مناوي و ابن قطلوبغا را نام برد.  از آن جمله مي ،نفر است 150اساتيدش در حدود 
 هجري درگذشت.  911باشد. او به سال  تصنيف مي 500تصنيفاتش بيشتر از 

» تعليقه«ابوعلي مروذي، صاحب او حسين بن محمد بن احمد، قاضي، « :گويد ابن قاضي شهبه درباره وي مي -4
ترين و مشهورترين و  ترين و فقيه مشهور در مذهب است. از قفال كسب علم نمود. او و شيخ ابوعلي، نجيب

». هاي متأخرين اط�ق شود، منظور، اوست در كتاب» قاضي«ترين شاگردان قفال بودند ... و هر گاه كلمه  محقق
نگر و باريك بين، از افراد نوراني و مبارك، و ملقب به  ي بزرگ، ژرفوي انسان« :گويد رافعي راجع به وي مي

 هجري وفات يافت.  462وي به سال ». (دانشمند امت) بود» مةحرب األ«

 ، فصل سوم. بی بكر و عمرأمن زكی ساب ـإلقام احلجر ل -5

اء آلوسي صاحب تفسير نوه ع�مه ابو ثن –محمود شكري بن عبداهللا بن شهاب الدين محمود آلوسي، حسيني  -6
هجري متولد شد. وي حنفي مذهب بود و بر اهل بدعت زياد  1273به سال » رصافه«است در شهر  –
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فر هستند مانند غ�ت شيعه، قرامطه و دوازده ننمايند در غير اين صورت محكوم به ك
كه اغلب علماي ماوراء النهر (يعني رود جيحون) آنان را تكفير نموده و به مباح  ،امامي

به ويژه ابوبكر و  اند، چون آنان صحابه بودن خون و مال و آبرويشان حكم كرده
تي خ�فت نمايند و درس بودند، را سب و لعن مي كه گوش و چشم پيامبر بعمر

را بر فرشتگان و همه پيامبران جز  شان علي نمايند و همه را انكار مي ابوبكر صديق
دهند و بعضي از آنان علي را بر همه پيامبران جز حضرت  پيامبران الوالعزم برتري مي

دهند. و سالم ماندن قرآن از زيادت و نقصان و تحريف را انكار  برتري مي محمد
 .28F1»كارهاي ناپسند و نارواي ديگري كه دارندنمايند و ديگر  مي

قاضي حسين بر اين باور است كه سب و سرزنش « :گويد ابوثناء آلوسي مي -5
ابوبكر و عمر كفر است هر چند اين سب مقتضي تكفير آنان نباشد. اكثر علماي حنفي 

ها اين است كه سب و  مذهب چنين نظري را دارند. و قول اصح مذهب شافعي
ه صحابه كه مقتضي تكفيرشان باشد، كفر است. و اين همان سب و سرزنش ناسزاگويي ب

بنابراين شايسته نيست كه كسي در  ،دانند است كه شيعيان زمان ما براي خود عبادت مي
كفرشان شك نمايد بر اين اساس كه سب و سرزنش صحابه توسط آنان كه در آن تكفير 

ان تصريح كه طحاوي و ديگران بدو بغض آنان است، كه اين هم كفر است آن گونه 
اگر كسي اذيت و آزار صحابه را جايز بداند، كفر  :آمده است» نواراأل«اند. در كتاب  نموده

جايز دانستن اذيت و آزار مسلمانان غير صحابه،  :آمده است» االعالم«است. و در كتاب 

                                                                                                             
نمود تا جايي كه وي را نزد دولت عثماني منفور كردند در نتيجه دولت عثماني وي را به  گيري مي سخت

را بخشود. و زماني كه جنگ جهاني اول  تبعيد نمود و سپس با پادرمياني بعضي از دوستدارانش وي» اناضول«
هجري منصب قضاوت را به او پيشنهاد كردند،  1335شروع شد، و پس از اشغال بغداد توسط صليبيان به سال 

رغم فقر و تنگ دستي آن را به شدت رد نمود و در خانه و مسجد ماند و وقت خود را به تدريس و  اما او علي
هجري دار  1343و رساله از خود تأليف به جاي گذاشت. سرانجام به سال  كتاب 50تأليف گذراند. در حدود 

 فاني را وداع گفت. 

 . صحابصب العذاب علی من سب األ -1
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بايد باشد؟! موجب كفر است، پس به گمان تو جايز دانستن اذيت و آزار صحابه چگونه 
را انكار نمايد بنا به قول  هر كس خ�فت ابوبكر :آمده است» البزازيه«و در كتاب 

را انكار نمايد بنا به قول اصح كافر است.  صحيح كافر است، و هر كس خ�فت عمر
منسوب به شيخ » الغنيه«نيز چنين مطلبي آمده است. و در كتاب » التتارخانيه«در كتاب 

خداوند متعال با عدالت خود با  –ها  ني قدس سره، ايشان صراحتاً رافضيعبدالقادر گي�
آيد كه  را به يهود و نصاري تشبيه نموده و از ظاهر ك�مش بر مي – آنان رفتار نمايد!

 .29F1»ها را تكفير نموده است رافضي
ترين و  ترين و گستاخ به خاطر اينكه آنان بدعقيده« :گويد در جاي ديگري مي

ها  هر كس در كفر رافضي« :خوانيم مي» تبرصة احلقائق«ن مردم هستند. در كتاب تري گمراه

كافر است.  -يعني شك نمايد كه آيا سخنان و عقايدشان فاسد است يا نه؟  –شك نمايد 
و اگر بداند كه سخنان و عقايدشان گمراهي و بدعت است اما در كفر بودن آن شك 

اي وي را  عده ،ين فردي اخت�ف نظر وجود داردنمايد، در اين صورت راجع به تكفير چن
اند. از جمله كساني كه به كفر شيعيان و ملحق  اي وي را كافر ندانسته كافر دانسته و عده

اند، جماعتي از متأخران مانند ع�مه  شان به دارالحرب حكم نموده كردن سرزمين و كاشانه
 .30F2»باشد ابن كمال و شيخ الس�م ابوسعود و ديگران مي

31Fزين العابدين بن يوسف كردي -6

راجع به فتواي علما به كفر شيعيان، « :گويد مي 3
اند. و  اند و بسياري از ائمه اس�مي با آن دو موافق امام مالك و شافعي بدان فتوا داده

قاضي عياض كيفيت عقوبت و مجازات شيعيان اعم از قتل و غيره را از امام مالك نقل 

» اخلالصة«در كتاب  /ري، از كبار اصحاب امام ابوحنيفهنموده است. شيخ طاهر بخا

                                           
 ، فصل سوم. األسئلة الالهورية یاألجوبة العراقية عل -1

 همان.  -2
اي شهر بغداد را به هجري مسئوليت افت 1070زين العابدين بن يوسف بن محمد توراني اردلني، به سال  -3

 عهده گرفت. 
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رافضي هر گاه ابوبكر و عمر را سب و لعن نمايد، كافر است. و در نوع سوم از  :گويد مي

هر كس سنت يا حديثي از احاديث « :آمده است» الكفرسالم واإل«فصل سوم كتاب 

 ». را كوچك و خوار بشمارد كفر ورزيده است پيامبر
اند  مراهان چقدر احاديث صحيح را از روي اهانت و خوار شمردن سوزاندهو اين گ

 :گويد اند. امام بزدوي در اصول خود مي همچنان كه افراد زيادي اين امر را مشاهده كرده
به مدت شش ماه با ابوحنيفه در مسأله خلق قرآن  :از ابويوسف ثابت شده كه وي گفت«

و متفق شديم كه هر كس قائل به خلق قرآن باشد، مناظره و بحث نمودم، در نهايت هر د
و اين رأي در ». ثابت شده است /كافر است. و اين قول نيز از محمد بن حسن شيباني

اند كه قرآن، مخلوق  خصوص كفر اين گمراهان صريح است، زيرا آنان با معتزله متفق
ي خودشان ها هاي اهل سنت و هم در كتاب است، آن گونه كه اين رأي هم در كتاب

 ». قائل به كفر ايشان است» التفسري الكبري«وجود دارد. امام رازي هم در كتاب 

از جمله كساني كه به « :گويد زين العابدين بن يوسف كردي در جاي ديگري مي
عالم  –با توجه به آنچه كه به ما رسيده  -ها تصريح كرده و بدان فتوا داده  تكفير رافضي

و مفتي گرانقدر، استاد ابوسعود قدس سره اهللا، و عالم فاضل و  زاهد و محقق باريك بين
باشد. لزم به ذكر است كه  باريك بين و دانشمند برجسته، مولنا ج�ل الدين دواني مي

شناخت. يكي  مولنا ج�ل الدين دواني خيلي خوب حال و وضعيت اين گمراهان را مي
ده، دانشمند فاضل و كامل، مولنا عصام ديگر از دانشمنداني كه به كفر شيعيان فتوا دا

الدين اسفراييني است كه ايشان هم مدتهاي زيادي با شيعيان بوده و خوب آنان را 
 ،توان دانشمند زاهد، مولنا صالح هكاري شناخت. همچنين از جمله اين افراد مي مي

مسائل ـال«فقيه بزرگ، يوسف برسغي، مؤلف كتاب  ،محقق كامل، مولنا محمد برقلعي

الفضائل «دانشمند پرهيزگار و اهل ورع، مولنا حسين شفيكي، صاحب كتاب  ،»الدالئلو

و ديگر دانشمندان معاصرشان و دانشمندان متبحري كه بعد از  ،»مقامات السنيةـالاجللية و
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اند.  اند، را نام برد. از ميان اين علما كساني هستند كه به مرتبه اجتهاد رسيده آنان آمده
اند كه سرزمين شيعيان، دار الكفر، يعني جايي كه  ين اين بزرگواران فتوا دادههمچن

 .32F1»باشد مخصوص خودشان است، مي
33Fفخرالدين رازي -7

اول،  :كنند ها را از سه جهت تكفير مي اشاعره، رافضي« :گويد مي 2
 ،كنند و هر كس مسلماني را تكفير كند خود كافر است مي آنان بزرگان مسلمانان را تكفير

ِيه:ِ  اَاَ   َمنْ « :فرمايد مي پيامبر
َ
َحُدُهَما بَِها بَاءَ  َ�َقدْ . َكفِرُ  يَا خ

َ
هر كس به برادر « .»أ

 . »شود اي كافر! اگر او كافر نباشد، خودش دچار كفر مي :اش بگويد ديني
اند كه  ها قومي را تكفير كرده رافضي :ها واجب است. دوم بنابراين، تكفير رافضي

صراحت آنان را مورد ستايش و تمجيد قرار داده و منزلتشان را بزرگ دانسته  به پيامبر
باشد.  است. كه اين كفر مي است، از اين رو تكفير اين قوم، در حقيقت تكذيب پيامبر

34F».امت اس�مي بر تكفير هر كس كه بزرگان صحابه را كافر بداند، اتفاق نظر دارند ،سوم

3  
35Fابن عابدين -8

ي بزرگ دولت عثماني راجع به شيعيان زياد فتوا علما« :گويد مي 4
هايي را در  اند و بسياري از آنان راجع به كفر شيعيان سخنان كافي اظهار كرده و كتاب داده

                                           
 مقاله چهارم.  مخذولة،ـمسلولة علی الرافضة الـاليامنيات ال -1

او ع�مه بزرگ، صاحب فنون، فخر الدين، محمد بن عمر بن حسن، قريشي، « :گويد ذهبي درباره وي مي -2
فات وي در شرق و غرب بكري، طبرستاني، اصولي، مفسر، بزرگ تيزهوشان و حكماء و مصنفان است ... تألي

هجري به دنيا آمد. و  544در سال ». ب�د اس�مي انتشار يافت. او انساني هوشيار و حاضرالذهن وتيزهوش بود
هاي ك�مي و فلسفي  در روش« :از امامان و پيشوايان اشاعره بود سپس در اواخر عمرش توبه نمود و گفت

 هجري درگذشت.  606وي به سال . ... » كنند ام، هيچ كدام دردي را دوا نمي تأمل نموده

 ، اثر رازي، به نقل از اصول مذهب شيعه اماميه، اثر ناصر قفاري. هناية العقول -3

به خاطر اينكه نسبش به زين العابدين علي » ابن عابدين«محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز، حنفي، ملقب به  -4
هجري در شهر دمشق به دنيا آمد. در زمان خود، امام و  1198رسد. به سال  بن حسن بن علي بن ابي طالب مي

هاي مختلف را به خوبي  ها و فقيه مناطق شام بود. او مفسر و اصولي و حافظ قرآن بود. قرائت پيشواي حنفي
 1252دانست و به علوم عربي و حديث و تفسير و تصوف و علم فرائض (ميراث) مشغول بود. وي به سال  مي

 . هجري وفات يافت
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اند. از جمله علماي دولت عثماني كه درباره شيعيان فتوا داده، محقق  اين زمينه تأليف كرده
كواكبي حلبي سخنان وي را در شرح و مفسر، ابوسعود افندي عمادي است، كه ع�مه 

 .36F1»نام دارد، نقل نموده است» فوائد السنية«اش كه  خود بر منظومه فقهيي

                                           
 . الفتاوی احلمدانية العقود الدرية يف -1



 
 

اي از حوادث تاريخي كه حكم فقهاء را در  مجموعه: فصل سوم
 سازد ها تبيين و روشن مي خصوص رافضي

سي، در اين سال حاكم عبا« :كند هجري نقل مي 241ابن كثير درباره وقايع سال  -1
37Fمتوكل علي اهللا

دستور به تازيانه زدن يكي از افراد سرشناس بغداد داد. وي به شدت زده  1
گويند كه هزار تازيانه به وي زده شد تا اينكه مرد. علت امر اين بود كه هفده مرد  شد. مي

نزد قاضي شرقي، ابوحسان زيادي شهادت دادند كه آن مرد، ابوبكر و عمر و عائشه و 
زنش و بدگوئي نمود. اين خبر را به حاكم عباسي، متوكل علي اهللا را سر حفصه

رساندند، نامه او به محمد بن عبداهللا بن طاهر بن حسين، نايب او در بغداد رسيد كه به 
دهد در حضور مردم، حد سب و ناسزاگويي را بر آن مرد اجرا كند. سپس  وي دستور مي

در دجله انداخته شود. و بر او نماز جنازه خوانده  با تازيانه زده شود تا اينكه بميرد. بعداً
نشود تا بدين وسيله ملحدان و دشمنان پند گيرند. او هم چنين كاري را در حق آن مرد 

چنين عملي بنا به اجماع علما موجب كفر است اگر « :گويد سپس ابن كثير مي». كرد
قول وجود دارد كه بنا به قول عائشه را قذف نمايد، اما راجع به قذف ديگر زنان پيامبر دو 
هستند و او از آنان راضي  صحيح، اين عمل هم كفر است، زيرا آنان همسران رسول اهللا

 ». و خوشنود بوده است

                                           
او متوكل علي اهللا، حاكم عباسي، ابوالفضل، جعفر بن معتصم باهللا محمد بن هارون الرشيد بن « :گويد ذهبي مي -1

هجري با  232هجري به دنيا آمد. و در سال  205در سال ». مهدي بن منصور، قريشي، عباسي و بغدادي است
متوكل به قدرت رسيد. سنت را آشكار ساخت و در هر جا كه « :گويد بن خياط مي وي بيعت شد. خليفه

گفت و به همه مناطق نامه نوشت كه سختي و رنج بايد برداشته شود و مردم در  نشست بدان سخن مي مي
هجري  247وي به سال ». امنيت و آسايش زندگي كنند. و سنت را گسترش داد و طرفداران سنت را ياري كرد

 قتل رسيد.  به
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در كنار پل ايستاه بودم، و قاضي « :كند نقل مي - كه شاهد ماجرا بوده -ابن ابي الدنيا 
بندي  تر و بسته هاي  ل با تازيانهابوحسان وجمعيت زيادي هم در آنجا حضور داشت. متوك

38Fشده در دستمال ديبقي

خان «رو به او كرد و به وي دستور داد كه هزار تازيانه به صاحب  1
اند كه او به ابوبكر و عمر ناسزا  بزند، زيرا افراد معتمد و اهل ثقه شهادت داده» عاصم

رد توبه نكرد. هنوز گفته و عايشه را قذف نموده است. كسي اين را انكار ننمود و آن م
ها بود. در حضور قاضي شروع به زدنش شد و مأموران پليس هم  ها بر روي تازيانه ميوه

حق تو را  :اي قاضي، مرا كشتي. ابوحسان به وي گفت :ايستاده بودند آن مرد گفت
تهمت زنا زدي و خلفاي راشدين و هدايت يافته را  كشت، چون تو به زن پيامبر

 .39F2»نموديسرزنش و بدگويي 

40Fمقريزي -2

مردي كه « :كند هجري را چنين نقل مي 353وقايع مصر در رمضان  3
معروف به ابن ابوليث ملطي بود دستگير شد. وي منسوب به تشيع بود. دويست تازيانه به 
وي زده شد. سپس در ماه شوال پانصد تازيانه به وي زده شد. و زنجير در گردنش 

زدند كه مبادا از آن نجات يافته باشد.  به وي سر مي انداخته شد و زنداني شد. هر روز
انداختند. در نتيجه در همان جايي كه زنداني شده بود، مرد. در  آب دهان به صورتش مي

                                           
هاي سنگين و دستارهاي رنگي بدآنجا  ديبق، نام روستايي از روستاهاي دمياط است. لباس« :گويد مقريزي مي -1

 ] مواعظ و االعتبارـال». [منسوب است

 نامه ابوالحسن زيادي.  تاريخ دمشق، اثر ابن عساكر، در ضمن زندگي -2
بن عبدالقادر ... التقي ابوالعباس، حسيني عبيدي بعلي الصل، او احمد بن علي « :گويد اش مي شوكاني درباره -3

اهل قاهره، معروف به ابن مقريزي است. مقريزي منسوب به بياباني در بعلبك كه به بيابان مقارزه معروف 
كرد. نظم  باشد. وي در فنون متعددي تحقيق و تأمل نمود و در فضائل و كارهاي پسنديده شركت مي است، مي
او داراي نظم « :ابن حجر گويد». ها را امضا نموده است سروده و در حكم دادن نايب بوده و نامه و نثر را

ها و آثار قاهره را زنده و تازه نمود  زيرا او نشانه ،برگزيده، نثر زيبا، تأليفات بزرگ به ويژه در تاريخ قاهره است
 هجري وفات يافت.  845وي به سال ». نامه بزرگان و سرشناسان آن را نوشت و زندگي
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اي به سوي قبرش رفتند تا وي را نبش كنند. آنان  شب وي را بردند و دفنش كردند. عده
 .41F1»ردند...به قبر رسيدند اما جماعتي آنان را از اين كار منع ك

42Fابن جوزي -3

علماي حنبلي «...  :كند هجري نقل مي 460درباره حوادث سال  2
 460اي از فقها و محدثين سرشناس در روز شنبه نيمه جمادي الول سال  مذهب و عده

ها!  لعنت خدا بر رافضي« :در ديوان عزيز جمع شدند. در اين مجلس سلطان گفت
43Fوركابن ف». آنان را كافر نداند، كافر استهر كس « :وي افزود». شان. كافرند همه

3 
». ما هم چنين اعتقادي داريم كه سلطان گفت« :برخاست و مبتدعان را لعنت نمود و گفت

 ».ت بدين خاطر از وي تشكر نمودندپس جماع
گري  رفض و شيعه« :كند هجري نقل مي 571ابن جوزي راجع به حوادث سال  -4

اي به حاكم وقت نوشت كه اگر به ابن  و انباردار نامهر در اين ايام زياد شده است. از اين
ها را دفع كند. پس حاكم وقت نوشت كه به ابن  تواند بدعت جوزي كمك نكني، نمي

همانا « :جوزي كمك خواهد كرد. بر روي منبر مردم را از اين امر با خبر نمودم و گفتم
راجع به از بين بردن گري به حاكم وقت رسيده، او هم  كثرت و فراواني رفض و شيعه

                                           
سرزمين  ، مذاهب و عقايد مردم مصر از زماني كه عمروبن عاصاآلثارمواعظ واالعتبار بذكر اخلطط وـال -1

 مصر را فتح نمود تا اينكه آنان اعتقاد مذاهب ائمه را پذيرفتند. و اتفاقات و حوادثي كه در اين زمينه روي داد. 
امام، ع�مه، حافظ، مفسر، شيخ الس�م، افتخار عراق، جمال الدين،  او شيخ،« :گويد ذهبي راجع به وي مي -2

، ابوبكر صديق)، ابوالفرج، عبدالرحمن بن علي بن محمد، پسر فقيه قاسم بن محمد (پسر خليفه رسول اهللا
با دو « :هجري به دنيا آمد. ذهبي گويد 509به سال ». قريشي، بغدادي، حنبلي، واعظ و صاحب تأليفات است

گشت اين دو دست، دو هزار جلد كتاب نوشت و يك هزار نفر به وسيله او توبه كردند و بيست هزار نفر به ان
 هجري درگذشت.  597وي به سال ». دست او مسلمان شدند

او امام، ع�مه، صالح، شيخ المتكلمين، ابوبكر، محمد بن حسن « :گويد اش مي درباره» السري«ذهبي در كتاب  -3

اني ... است. او اشعري مسلك بود و از بزرگان فن ك�م بود. از ابوالحسن باهلي (رفيق ابوالحسن فورك اصفه
او مدتي در عراق تدريس نمود و « :گويد در فقه، شافعي مذهب بود. ابن خلكان مي». اشعري) كسب علم نمود

 هجري وفات يافت.  406وي به سال ». رسد تأليفاتش نزديك به صد تأليف مي
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ها قول داده كه مرا كمك كند. پس اگر از هر كسي شنيديد كه از صحابه عيب و  بدعت
اش  گويد، به من خبر دهيد تا براي هميشه زنداني گيرد و به آنان بد و بيراه مي ايراد مي

 ». آنگاه مردم پراكنده شدند». كنم. اگر چه از واعظان مهم و برجسته هم باشد
هاي  مردي از رافضي« :كند هجري نقل مي 755ير راجع به حوادث سال ابن كث -5

شهر حله در كنار مسجد جامع دمشق گذر كرد در حالي كه اولين كسي را كه به آل و 
نمود و هيچ ابايي  كرد. اين را بارها تكرار مي خاندان محمد ظلم نمود، سب و نفرين مي

اي كه در آنجا بود نماز جنازه نخواند. با  نداشت و همراه مردم نماز نخواند و بر جنازه
نمود.  وجودي كه مردم در حال نماز خواندن بودند، او با صداي بلند آن را تكرار مي

هنگامي كه از نماز فارغ شديم مردم بر وي هجوم بردند و وي را دستگير نمودند. و چون 
و از وي قاضي شافعي مذهب در آن جنازه همراه مردم حضور داشت نزدش رفتم 

ابوبكر صديق،  :به نظر او چه كسي به آل محمد ظلم نمود؟ در جواب گفت :پرسيدم
لعنت خدا بر ابوبكر و  :شنيدند گفت سپس آن مرد با صداي بلند كه همه حاضران مي

عمر و عثمان و معاويه و يزيد! اين جمله را دو بار تكرار نمود. حاكم دستور داد كه وي 
قاضي مالكي او را به حضور خواست و وي را تازيانه زد. مرد با را به زندان برند سپس 

زد ...  شود، فرياد مي اين وجود با سب و لعن و سخني كه تنها از انسان بدبخت صادر مي

براي وي ترتيب دادند و قاضيان هر » دار السعادة«اي در  سپس در روز پنجشنبه، جلسه

ور قتلش را صادر نمود. آنگاه به سرعت چهار مذهب را احضار نمودند. قاضي مالكي دست
دستگير شد و زير قلعه گردنش زده شد و عامه مردم وي را سوزاندند و با سرش اطراف 

را  اين سزاي كسي است كه اصحاب رسول اهللا :شهر را دور زدند و فرياد بر آوردند
ام و  نموده سب و نفرين نمايد. من با اين مرد نادان در خانه قاضي مالكي مناظره و بحث

گفتند. او از اصحاب ابن مطهر مسائلي را در  هاي افراطي مي گفت كه رافضي چيزهايي مي
 ». كفر و زندقه دريافت كرده است
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44Fكند سبكي اين ماجرا را چنين نقل مي

بدان كه سبب نوشتن اين كتاب اين است «...  :1
در مسجد جامع هجري  755كه من در ظهر روز دوشنبه، شانزدهم جمادي الول سال 

اموي بودم. شخصي را نزد من آوردند كه صفوف مسلمانان در مسجد جامع را از هم 
لعنت « :گفت خواندند و او نماز نخواند، و مي گسست در حالي كه مسلمانان نماز ظهر مي

كرد. از وي پرسيدم چه  و اين جمله را تكرار مي»! خدا بر كسي كه به آل محمد ظلم نمود
 :ابوبكر صديق؟! گفت :گفتم» ابوبكر« :مد ظلم نمود؟ در جواب گفتكسي به آل مح

دستور دادم وي را زنداني كنند و زنجير در »! ابوبكر و عمر و عمثان و يزيد و معاويه«
گردنش انداخته شود. سپس قاضي مالكي دستگيرش كرد و او را زد در حالي كه او بر آن 

دو شاهد نزد من عليه ». ف�ني دشمن خداستهمانا « :عمل مصرّ بود و افزون بر آن گفت
او [منظورش ابوبكر « :آن مرد شهادت دادند كه او آن جمله را گفته و ع�وه بر آن گفت

صديق بود] بر غير حق مرده و ارث فاطمه را به ظلم برده و به فاطمه نداده است. قاضي 
تازيانه زدن به آن مالكي در همان روز دوشنبه و روز چهارشنبه هيجدهم جمادي الول 

اش مصرّ بود. سپس روز پنجشنبه نوزدهم  مرد را تكرار نمود اما او همچنان بر گفته
جمادي الول وي را در دارالعدل احضار كردند و روبرويش عليه وي شهادت داده شد 
كه چنان سخناني را گفته، او آن را انكار ننمود و چيزي نگفت ولي هر وقت از وي سؤال 

داد سپس برايش عذر آوردند ولي او از خود دفاع ننمود.  و همان جواب را ميكردند و ا
دوباره از وي ». كنم از گناهان توبه مي« :، در جواب گفت»توبه كن« :سپس به او گفته شد

گفت. بحث و گفتگو در آن مجلس در  مي درخواست توبه شد و او همان جواب را
در نتيجه قاضي مالكي به قتلش  اش صورت گرفت. خصوص كفرش و در قبول توبه

 .45F2»حكم نمود و او كشته شد

                                           
 اي را در اين زمينه نوشته و قب�ً قسمتي از آن ذكر شد.  زم به ذكر است كه سبكي رسالهل -1

 .]16[النمل:  ﴾دَ ۥَداوُ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َوَورَِث ﴿ :، باب جامع، در ضمن آيهفتاوی السبكی -2
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روز « :كند هجري نقل مي 765ابن كثير درباره حوادث جمادي اآلخر سال  -6
پنجشنبه هفدهم جمادي اآلخر در اول روز، مردي در جامع اموي كه نامش محمود بن 

د و صراحتاً نماي ابراهيم شيرازي بود، ديده شد كه ابوبكر و عمر را سب و سرزنش مي
 كند.  آنان را لعنت مي

آن مرد نزد قاضي مالكي، جمال الدين مس�تي برده شد. قاضي از وي به خاطر آن 
اي كه زده شد،  سخنان درخواست توبه نمود و ج�دان را احضار كرد. در اولين مرتبه

كر و عمر را و هنگامي كه براي بار دوم زده شد، ابوب» اهللا ال اهللا، علی ويلإله إال « :گفت

اي كه نزديك  نفرين نمود. عامه مردم بر وي هجوم بردند و به شدت وي را زدند به گونه
بود به ه�كت برسد. قاضي سعي كرد مردم از او دست بردارند اما نتوانست مانع مردم 

آنان بر گمراهي « :شود. آن مرد رافضي شروع به سب و لعن صحابه نمود و گفت
ت نزد نايب السلطنه برده شد و عليه او شهادت داده شد كه او گفته كه در آن وق». اند بوده

اند. در آن وقت قاضي حكم نمود كه خونش ريخته  صحابه بر گمراهي و ض�لت بوده
شود. آنگاه به جاي آشكاري در شهر برده شد و در مأل عام گردنش زده شد و مردم 

خواند سپس  ابوعمر درس ميجسدش را سوزاندند. او از كساني بود كه در مدرسه 
اي نداشت. و در هر  رافضي شد. قاضي حنبلي وي را چهل روز زنداني كرد اما هيچ فايده

داد تا جايي كه تمام مدت روز را به  مي بود دستور به سب و نفرين صحابه جايي كه مي
معلوم شد و علت قتلش  اش در جامع اموي براي همگان كرد. عقيده اين كار سپري مي

 ».ين بودهم
در آن سال در بغداد « :كند هجري نقل مي 574ابن كثير درباره حوادث سال  -7

احترامي به صحابه و  ها اشعاري در خصوص بي شاعري را دستگير كردند كه براي رافضي
سراييد. به  سب و سرزنش آنان و منفور كردن هر كس كه صحابه را دوست بدارد، مي

تشكيل داده شد. او را به سخن آوردند اما اين اي براي وي  دستور حاكم وقت جلسه
خواند. فقهاء فتوا دادند كه  رافضي خبيث ديگران را به سب و سرزنش صحابه فرا مي
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دست و زبانش قطع شود. پس اين كار در حق وي شد و دست و زبانش قطع شد. سپس 
كردند تا اينكه  عامه مردم او را به زور فراري دادند و پيوسته آجر را به سويش پرتاب مي

خودش را به دجله انداخت. مردم، وي را از دجله بيرون آوردند و او را زدند تا اينكه 
مرد. طنابي را برداشتند و پايش را با آن محكم بستند و او را در شهر و تمام بازارها 
گرداندند. سپس او را در تنور همراه با آجر و آهك انداختند. و مأموران پليس از نجات 

 ». د آن مرد از دست مردم ناتوان بودندجس
او «...  :گويد ذكر كرد و مي» ابو سعادات ابن قرايا«ابن جوزي نام اين شاعر رافضي را 

زدند تا اينكه مرد. سپس او را بيرون آوردند  شروع به تسبيح گفتن نمود و مردم او را مي
پس از چند روزي  و او را سوزاندند. سپس باقيمانده جسدش را در آب انداختند.

ماهيها هم به جسدش راضي نشدند. و عامه  :جسدش روي آب آمد و عامه مردم گفتند
ها مورد پيگيري قرار  اش سرودند ... سپس جماعتي از رافضي مردم شعر زيادي را درباره

هايي را كه داشتند بدون آنكه بر آنها اط�عي حاصل شود، سوزاندند  گرفتند و آنان كتاب
ينكه هويتشان فاش شود. در نتيجه چراغ تجمعشان يكباره خاموش شد و از ترس ا

 ». تر از يهود شدند پست
در صبح « :كند هجري نقل مي 744ابن كثير درباره حوادث جمادي الول سال  -8

دوشنبه بيست و يكم جمادي الول، حسن بن شيخ سكاكيني در بازار در مأل عام كشته 
كرد از او  و بدگويي صحابه كه بر كفر محض دللت مي شد. علت قتلش اين بود كه سب

هاي زيادي داده شد كه همگي بر  صادر شد. نزد قاضي شرف الدين مالكي، شهادت
كردند و اينكه او رافضي است. از جمله چيزهايي كه شاهدان از آن مرد  كفرش دللت مي

 بير ابوبكر و عمرتكف :شنيدند و بعداً نزد قاضي بدان شهادت دادند، عبارت بود از
اين گمان كه جبرئيل اشتباه كرده كه به ب به مادران مؤمنان، عائشه و حفصه تهمت زنا

 ».و ديگر سخنان باطل و ناروا ،محمد وحي آورد چون او مأمور بود تا به علي وحي آورد



 
 

پاسخ به اين ادعا كه فقهاء راجع به حكم بر رافضي ها : فصل چهارم
 اختالف نظر دارند

ها را  از آنكه اقوال تعدادي از فقهاء راجع به نقل اجماع بر تكفير جماعت رافضي پس 
آورد كه در  نقل نموديم، سپس اقوال ديگري را نقل نموديم كه اين توهم را به وجود مي

ها اخت�ف نظر وجود دارد. بعضي اين سؤال را در ذهن ايجاد   خصوص حكم بر رافضي
 ست؟!.كنند كه آيا اين تناقض ني مي

در حقيقت اين تناقض، وجود دارد اما تنها در ذهن كساني اين تناقض هست كه بر 
اقوال فقهاء در اين قضيه احاطه نداشته باشند يا به بعضي از اقوال فقهاء نگاه كرده باشند 

ها تنها از لحاظ  و از ديگر اقوال فقهاء صرف نظر كرده باشند. يا بر رافضي
صحابه حكم كرده باشند. و ديگر اسباب و عللي كه فقهاء با شان در مقابل  گيري موضع

اند، ناديده گرفته باشند. اين اسباب و علل چه قدر  توجه به آنها به كفرشان حكم نموده
نسبت دادن  ،هاي خود زيادند! مانند انواع عبادت از قبيل دعا، نذر و حج براي طاغوت

متصف كردن خداوند به صفات  ،غيب)شان (مانند علم  بعضي از صفات ربوبيت به ائمه
اعتقاد به تحريف  ،نقص (مانند بداء) تعطيل صفات خدا (آنان در اين زمينه معتزله هستند)

تكذيب سنت نبوي بدين خاطر كه از صحابه نقل شده و صحابه هم در نظرشان  ،قرآن
بر ضد ياري دشمنان اس�م  ،تكفير همه مسلماناني كه عقيده آنان را ندارند ،كافرند

 مسلمانان و ديگر اعتقادات و اعمالي كه از آنان مشهور است. 
46Fابن حجر هيتمي

دارد كه اهل سنت كسي را كه علي را بر  پس از آنكه بيان مي - 1

                                           
ا به او احمد بن محمد بن حجر وائلي، سعدي، هيتمي اهل مصر است و بعده« :گويد اش مي شوكاني درباره -1

ها به ويژه در فقه شافعي متبحر و ماهر بود و تأليفات خوبي از خود به جاي گذاشت.  مكه رفت. در همه دانش
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ها را تكفير  علمايي كه رافضي« :گويد مي –دانند  برتري دهد، كافر نمي بابوبكر
 .47F1»كه به باور مذكور اضافه شده استاند، به خاطر قبايح و امور نارواي آنان است  كرده

دين و  –همانند ديگر ادياني كه ساخته بشر است  –ها  به ع�وه، دين و آيين رافضي
كند. به همين  ها و شرايط و اوضاع و احوال تغيير مي آييني غير ثابت است، با تغيير زمان

كند، سپس  صادر مي ها بر شيعه بينيم كه فقيهي در زماني از زمان خاطر گاهي حكمي را مي
بينيم كه در زمان ديگري غير از زمان فقيه اول بر همان شيعه حكم  فقيه ديگري را مي

48Fكند ... ذهبي ديگري را صادر مي

در ضمن اشاره به تغيير حقيقت مفاهيمي كه بر  2
... شيعي اهل غلو در زمان سلف و از نظر آنان  :گويد شود، مي جماعت شيعه اط�ق مي

 راجع به عثمان و طلحه و زبير و معاويه و گروهي از كساني كه با علي كسي است كه
جنگ كردند، سخن گفته و آنان را سب و سرزنش نموده است. و شيعي اهل غلو در 

ابوبكر و عمر هم نمايد و از  زمان ما و از نظر ما كسي است كه اين بزرگان را تكفير مي
 .49F3»جويد بيزاري مي

                                                                                                             
هجري به  909به سال ». نمود وي انساني زاهد و قانع و سلفي مسلك بود. امر به معروف و نهي از منكر مي

 هجري از دنيا رفت.  973دنيا آمد و به سال 

 ، باب سوم، فصل اول. قةمحرـالصواعق ال -1

او محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز، امام، ع�مه، حافظ، قاري، « :گويد اش چنين مي ابن قاضي شهبه درباره -2
هاي مختلف از بيش از  مورخ اس�م، ابوعبداهللا، اهل تركمن، فارقي، اهل دمشق است. در مناطق و سرزمين

به  ،ها را به خوبي بلد بود و در بقيه علوم هم دست داشت قرائت همه ،هزار و دويست نفر حديث شنيده است
 ،علم الحديث روي آورد و در آن متبحر و ماهر شد و حافظان آن زمان از مكتب وي فارغ التحصيل شدند

در سال ». او انساني متدين و متعهد، اهل ورع و زهد بود ،تأليفات زياد و مشهوري را از خود به جاي گذاشت
او محدث زمان خود، خاتم حافظان، برپادارنده اين علم، « :گويد اش مي ي متولد شد. سبكي دربارههجر 673

اي كه  پرچمدار اهل سنت و جماعت، امام مردمِ زمان خود از لحاظ حفظ و محكم كاري، و فرد زمانه
كارتر و بزرگ و   و محكم تر كنيم كه تو از ما حافظ انكار نمي :گويند كنند و به او مي همعصرانش بدان اذعان مي

 هجري وفات يافت.  748وي به سال ». استاد و معلم ما هستي

 نامه ابان بن تغلب.  ، در زندگيميزان االعتدال -3
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50Fشيخ الس�م ابن تيميه

) در مقدم كردن شيعيان نخست (يعني ياران علي« :گويد مي 1
ابوبكر و عمر بر علي شكي نداشتند، اما گروهي از شيعيان علي، او را بر عثمان مقدم 

 .51F2»داشتند مي
بود، سر بر آورد، ب ي كه قائل به برتري علي بر عثمانپس تشيع به عنوان مذهب

 كام�ً با دين اس�م متفاوت است.شد كه  ها به مذهب و آييني تبديل سپس در طول قرن
52Fتا جايي كه عبداهللا بن عبدالرحمن بن ابو بطين

اما متأخرين شيعه «...  :گويد مي 3
ها انجام  كاري كه نزد بارگاه –اكنون ميان سب و لعن صحابه و شرك به خداوند عظيم  هم
به سوي  ل اهللاهايي كه رسو اند كه شرك عرب اند. آنان كساني جمع كرده –دهند  مي

 .53F4»رسد آنان مبعوث شد، به آنان نمي
ها را از جمله  زين العابدين بن يوسف كردي در رد بر اين ادعا كه ائمه متقدم، رافضي

اند كه به كفر  بلكه ائمه و علماء كساني«...  :گويد اند مي مسلمانان به حساب آورده
ن آگاهم. و همانا متأخرينِ گمراه شيعه اند. به اين امر و ديگر احوالشا ها فتوا داده رافضي

 .54F5»اند بر هيچ يك از عقايد متقدمين غير تندرو باقي نمانده

                                           
او احمد بن عبدالحليم بن عبدالس�م، ابن تيميه حراني، سپس دمشقي، امام، « :گويد اش مي ابن رجب درباره -1

اصولي، زاهد، تقي الدين، ابوالعباس، شيخ الس�م و بزرگ دانشمندان  فقيه، مجتهد، محدث، حافظ، مفسر،
اش به  گوئي درباره سازد، پس اطاله ك�م و زياده نياز مي اش خواننده را از اطاله ك�م بي است. شهرت و آوازه

خداوند كردم كه  گمان نمي« :گويد اش مي هجري متولد شد. ابن دقيق العيد درباره 661در سال ». جا نيست
 هجري وفات يافت.  728وي به سال ». كس ديگري را به مانند تو بيافريند

 ، اثر ابن تيميه. منهاج السنة -2

هجري در نجد به دنيا آمد.  1194سال  ،عبداهللا بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ابو بطين، عائذي، حنبلي -3
 1282به عهده گرفت. وي به سال  هاي قصيم را سرپرستي قضات طائف و شقراء و سپس تمام سرزمين

 هجري از دنيا رفت. 

 ، جزء اول، بخش سوم. مسائل النجديةـالالرسائل و -4

 . مخذولةـمسلولة علی الرافضة الـاليامنيات ال -5
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از طرف ديگر اخت�ف نظرات فقهاء در خصوص حكم افراد  ،اين از يك طرف
منتسب به تشيع كه نقل شده، نتيجه اخت�ف در احكام انواع سب و سرزنش است نه 

 ها.  امي عقايد رافضينتيجه اخت�ف در خصوص حكم تم
اين بدان خاطر است كه حكم سب و سرزنش صحابه با توجه به اعتبارات متعددي 

و آيا اين، سب و سرزنش محض  ،مانند ماهيت فرد سب و سرزنش شده ،كند فرق مي
گر شخص  و آيا فرد سرزنش ،است يا به همراه آن، فرد سرزنش شده هم تكفير شده است

گر گناه و  و آيا فرد سرزنش ،ا نوع اشخاص را ناسزا گفته استمعيني را ناسزا گفته ي
 است.  داند يا خير ... و ديگر اعتباراتي كه در ك�م فقهاء بيان شده جرمش را ح�ل مي

 :گويد ها مي به همين خاطر ابوثناء آلوسي پس از نقل اجماع فقهاء بر تكفير رافضي
شود  زده مي ,گر و ناسزا گو به صحابه شآنچه از بعضي از فقهاء نقل شده كه فرد سرزن«

شود كه سرزنش و ناسزا موجب تكفير  شود، بر مواردي حمل مي يا به شدت مجازات مي
نباشد، و خالي از ادعاي بغض و ارتداد و ح�ل دانستن اذيت و آزار صحابه  صحابه

لق گر و ناسزا گوينده به طور مط باشد. و منظورشان اين نيست كه حكم فرد سرزنش
 .55F1»همين است. همچنان كه بر فرد پژوهشگر پوشيده نيست

شود، از او  كسي كه معتقد است فرد ناسزا دهنده به صحابه كافر نمي« :گويد سبكي مي
را  - رضوان اهللا عليهم -محقق نشده كه اين نظر را درباره كساني كه بزرگان صحابه 

ها اين است كه ما سرزنش  ما شافعيكنند، صادر كرده باشد. يكي از دو وجه نزد  تكفير مي
دانيم. همچنين امام احمد  و ناسزاي صرف كه همراه با تكفير صحابه نباشد، فسق مي

چون او از كشتن كسي كه فقط سرزنش و ناسزا از او سر زده، ترس  ،چنين نظري را دارد

                                           
 ، فصل سوم. األجوبة العراقية علی األسئلة الالهورية -1
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)(56F1(»داشت
57F

2(. 
يان انواع سب و اي از سخنان فقهاء راجع به جدايي م آيد مجموعه آنچه در زير مي

ها در مورد صحابه از نوع مكفره است، و درباره  ناسزا، و اينكه سب و ناسزاي رافضي
 باشد.  ها مي توجيه اخت�ف نظرات بعضي از ائمه درباره حكم رافضي

58Fامام مالك -1

ابوبكر يا عمر يا عثمان يا  هر كس يكي از اصحاب پيامبر« :گويد مي 3
آنان بر  :عاص را سرزنش و بد و بيراه گويد، اگر بگويدعلي يا معاويه يا عمرو بن 

شود. و اگر صحابه را سرزنش نمايد ولي قائل  گمراهي و كفرند، در اين صورت كشته مي
 .59F4»شود به گمراهي و كفرشان نباشد، در اين صورت به شدت مجازات و تنبيه مي

60Fمحمد بن عبدالوهاب -2

زا و بد و بيراه هر كس بعضي از صحابه را ناس« :گويد مي 5
در اين صورت اگر آن صحابي از كساني باشد كه فضيلت و كمالش به طور متواتر  :گويد

نقل شده (مانند خلفاي راشدين)، اگر معتقد به حق بودن يا مباح بودن ناسزا و بد و بيراه 
چون چيزي را تكذيب نموده كه به طور قطع از رسول  ،گفتن او باشد، كفر ورزيده است

                                           
 د بن حنبل درباره كسي كه به اصحاب پيامبراشاره است به آنچه كه ابوطالب روايت كرده كه گويد: از احم -1

از كشتن چنين فردي ترس و اباء دارم، ولي به شدت چنين كسي « :ناسزا گويد، سؤال كردم، در جواب گفت

 ). الصارم الـمسلول». (كنم را مجازات و تنبيه مي

 ». سب النبی« باب جامع، فصل فتاوی السبكی، -2

، امام دارالهجرت، ابوعبداهللا، مالك بن انس حجةاالمةامام مالك، شيخ الس�م، او « :گويد اش مي ذهبي درباره -3

روايت شده كه  هجري به دنيا آمد. از پيامبر 93سال ». بن مالك، حميري سپس اصبحي و اهل مدينه است...

مردم « »مدينةـلما  ألم، من عل، نـلم  نللم،، ف  ددن  عل بل ف�باد نإلأض�نن نلاس « :ايشان فرمودند
تر از دانشمند  زنند، آن وقت كسي را عالم شوند] و شكم آن را در جستجوي علم مي [بر روي شتران سوار مي

اند. ترمذي آن را حسن دانسته و حاكم و ابن حبان  . (امام احمد و ترمذي آن را روايت كرده»يابند مدينه نمي
 هجري دار فاني را وداع گفت.  179اند). امام مالك به سال  آن را صحيح دانسته

 ».تنقصهم حرام ملعون فاعلهو سب آل بيته وأزواجه وأصحابه و«، فصل مصطفیـالشفاء بتعريف حقوق ال -4

هجري متولد شد. خداوند به وسيله او دعوت  1115به سال  ،امام، محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمي -5
 وفات يافت. هجري 1206وي به سال  توحيد را احياء نمود.
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ثابت شده و تكذيب كننده آن كافر است. و اگر معتقد به حق بودن يا مباح بودن  اهللا
زيرا بد و بيراه گفتن به  ،ناسزا و بد و بيراه گفتن او نباشد، در اين صورت فاسق است

مسلمان، فسق است. و بعضي از علماء درباره كساني كه به ابوبكر و عمر به طور مطلق 
اند. و اگر آن صحابي از كساني  د، حكم به كفر آن افراد نمودهگوين ناسزا و بد و بيراه مي

اش،  باشد كه فضيلت و كمالش به طور متواتر نقل نشده، ظاهر اين است كه ناسزا گوينده
بوده  مگر اينكه وي را از آن جهت ناسزا گويد كه يار و همراه رسول اهللا ،فاسق است

. و اغلب اين رافضياني كه به صحابه است، كه در اين صورت، چنين عملي هم كفر است
گويند، معتقد به حق بودن يا مباح بودن و  به ويژه خلفاي راشدين ناسزا و بد و بيراه مي

ها با اين عمل به خداوند  زيرا رافضي ،بلكه واجب بودن سب و سرزنش صحابه هستند
امور دينشان اي كه در نظرشان چنين عملي از بزرگترين  جويند به گونه متعال تقرب مي

 .61F1»-آن گونه كه از ايشان نقل شده است-باشد  مي
و اما هر كس يكي از صحابه را سب و سرزنش نمايد، بنا « :گويد م�علي قاري مي -3

به اجماع علما فاسق و مبتدع است مگر اينكه معتقد باشد كه اين عمل مباح است يا 
 از شيعيان چنين اعتقادي دارندهمچنان كه بعضي  - شود ثواب و پاداش بر آن مترتب مي

كه در اين صورت او بنا به اجماع كافر است البته در  ،يا معتقد به كفر صحابه باشد -
صورتي كه قرائن حاكي بر كفريات او موجود باشد. و اگر قرائن حاكي بر كفريات او 
موجود نباشد، او فاسق است و به نظر علماي ما از لحاظ سياسي جهت دفع فساد و 

 .62F2»شود رشان، كشته ميش
اي كه  و اما هر كس به صحابه ناسزا و بد و بيراه گويد به گونه« :گويد ابن تيميه مي -4

در عدالت و دين صحابه عيب و خللي وارد نكند (مث�ً بعضي از صحابه را به بخل يا 
ترسويي يا كمي علم يا عدم زهد و امثال آن متصف كند)، اين همان كسي است كه 

                                           
 ، موضوع سب و سرزنش صحابه. ةالرد علی الرافضيرسالة ف -1

 ، اثر ناصر قفاري. ماميهمذهب الشيعة اإل، به نقل از اصول ذم الروافض شم العوارض يف -2
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شود. و سخن  تعزير و شكنجه و تنبيه است، و به صرف چنان عملي تكفير نميمستحق 
شود. اما كسي كه به طور مطلق  اند، بر اين حمل مي علمايي كه رافضيان را تكفير نكرده

نمايد، در اين زمينه ميان علماء اخت�ف نظر وجود دارد، چون  صحابه را لعن و تقبيح مي
لعنتي كه همراه اعتقاد بدان است، مورد ترديد است. و قضيه ميان لعنت از روي خشم و 

همه  اما هر كس از آن تجاوز نمايد تا جايي كه گمان داشته باشد كه بعد از رسول اهللا
صحابه جز چند نفر معدود و انگشت شمار مرتد شدند، يا همه صحابه فاسق شدند، اين 

كننده مطلبي است كه  تكذيب اعتقاد و گمان بدون شك كفر است، چون همانا اين اعتقاد
قرآن در چندين جا درباره رضايت خدا از صحابه و ستايش و تمجيد آنان به صراحت 

چون  ،گويد. بلكه هر كس در كفر چنين اعتقاد و گماني شك نمايد، كافر است سخن مي
و اند،  مضمون اعتقاد و گمان مذكور اين است كه ناق�ن قرآن و سنت نبوي كافر يا فاسق

 ن امتي كه وصفشان چنين است:اي

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
خۡ  ُ

ُ
ۡت ُ ََ  .]110عمران:  [آل ﴾رِلّناِس  َِ

 .»ايد ها آفريده شده شما بهترين مردماني هستيد كه به سود انسان«

اند. و مضمون  هاي قرن اول هستند، اكثرشان كافر يا فاسق و بهترين امت، كه انسان
امت، بدترين امتهاست و پيشگامان اين امت، بدترين چنان اعتقادي اين است كه اين 

اند، و كفر چنين اعتقاد و گماني به طور بديهي و ضروري در دين اس�م معلوم و  مردمان
بيني كه عموم كساني كه اين سخنان و عقايد از آنان سر  آشكار است. به همين خاطر مي

كنند. به طور  اعتقادشان را پنهان مي ها اند و اكثر زنديق گردد كه آنان زنديق زده، روشن مي
اي از آنان بدون شك  عده :اند سرزنش گران و ناسزا گويندگان صحابه چند دسته ،خ�صه
و عده ديگري هستند كه ميان كافر بودن و كافر  ،عده ديگري كافر نيستند ،كافرند

 .63F1»نبودنشان ترديد هست

                                           
 ». تفاصيل القول فيهم يف«، فصل الصارم الـمسلول -1
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64Fابوعبداهللا خرشي -5

راجع به « :گويد صحيح مسلم مي قرطبي در شرح«...  :گويد مي 1
وجوب احترام به صحابه و تحريم ناسزا و بد و بيراه گفتن به آنان، اخت�في ميان علماء 

صحابه بر كفر و  :نيست. و همچنين ميان علماء اخت�في نيست كه هر كس بگويد
چون او چيزي را انكار نموده كه در  ،اند، كافر است و بايد كشته شود گمراهي بوده

شريعت معلوم است و خدا و رسول خدا را تكذيب نموده است. و همچنين كسي كه 
يكي از خلفاي چهار گانه را كافر يا گمراه بداند، كافر است. اما درباره اينكه چنين فردي 

شود يا نه حكم زنديق را  حكم مرتد را دارد كه در اين صورت از وي درخواست توبه مي
شود، اين  شود و به هر حال كشته مي رخواست توبه نميدارد كه دراين صورت از وي د

 از جمله چيزهايي است كه ميان علماء اخت�ف نظر وجود دارد. 
اما هر كس به اصحاب ناسزا و بد و بيراه گويد ولي قائل به كفر و گمراهي آنان 
نباشد، در اين صورت اگر اين ناسزا و بد و بيراه گفتن موجب حد باشد (مانند تهمت 

شود و سپس مجازات و تنبيه شديدي  نا)، حد قذف (هشتاد ضربه تازيانه) بر او اجرا ميز
شود مگر اينكه تهمت زنا به  از قبيل زنداني و حبس ابد و اهانت و تحقير بر او اعمال مي
شود، چون او تكذيب كننده  حضرت عائشه زند كه در اين صورت چنين فردي كشته مي

اند. اين رأي امام  عائشه را از اين عمل مبرا و پاك دانستهقرآن و سنت نبوي است كه 
اخت�ف نظر وجود دارد  مالك و ديگران است. و درباره تهمت زنا به ديگر زنان پيامبر

شود، زيرا چنين تهمتي موجب  تهمت زننده كشته مي -1 :كه در اين زمينه دو قول هست
شود  ورند كه حد تهمت بر او جاري ميبعضي بر اين با -2شود.  مي اذيت و آزار پيامبر

شود. و اما اگر اين ناسزا و بد و بيراه گفتن موجب حد نباشد، در  و مجازات و تنبيه مي
شود.  شود و به اشد مجازات محكوم مي اين صورت به طور محكم تازيانه بر او زده مي

                                           
در شهر بحيره در كشور مصر » ابوخراش«ابوعبداهللا، محمد بن عبداهللا خرشي (خرشي منسوب به روستاي  -1

فقيه و مجتهد بوده، امامت و پيشوايي در مصر به او ختم شد. و اولين كسي بود كه سرپرستي دانشگاه  ،است)
 هجري در قاهره وفات يافت.  1101هجري متولد شد و به سال  1010الزهر را به عهده گرفت. به سال 
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مالك درباره كسي شود تا اينكه بميرد. و از امام  به حبس ابد محكوم مي :ابن حبيب گويد
شود. و  كه به عائشه ناسزا و بد و بيراه گويد، روايت شده كه به طور مطلق كشته مي

[سخن قرطبي ». توان اين رأي را بر حالتي حمل نمود كه فرد تهمت زنا به عائشه زند مي

65Fرأي مشهورش«...  :نيز آمده است» االكامل«يابد] در كتاب  در اينجا پايان مي

اين است  1

در آن با توجه به سخنش و كسي كه به وي ناسزا و بد و بيراه گفته شده، اجتهاد كه 
سهمي ندارد. و اما هر كس معتقد باشد كه صحابه بر كفر و گمراهي  66F2»في«شود، و در  مي

شود. و از سحنون چنين حكمي راجع به كسي كه درباره خلفاي  اند، كشته مي بوده
و هر كس چنين اعتقادي درباره « :، نقل شده و گويدچهارگانه چنين اعتقادي داشته باشد

و از او همانند سخن امام » شود غير از خلفاي چهارگانه داشته باشد، مجازات و تنبيه مي
مالك نقل شده كه هر كس چنين اعتقادي را درباره همه صحابه (اعم از خلفاي چهارگانه 

يابد]  در اينجا پايان مي» كاملاال«[سخن صاحب ». شود و ديگران) داشته باشد، كشته مي

آيد كه سخن امام مالك اين است كه هر كس قائل باشد كه يكي از  پس چنين بر مي
 ». شود بر كفر و ض�لت بوده، كشته مي –هر چند غير خلفاي راشدين باشد  –صحابه 

چيزي كه فقهاء در خصوص سب و سرزنش صحابه « :گويد قاضي ابويعلي مي -6
ت كه اگر فرد، سب و نفرين را ح�ل بداند، كافر است و اگر آن را ح�ل برآنند، اين اس

 .67F3»نداند، كافر نيست بلكه فاسق است
قاضي ابويعلي در توجيه اخت�ف در روايات وارده از امام احمد درباره حكم سب 

او به طور مطلق گفته كه هر كس به يكي از صحابه ناسزا و بد و « :گويد كننده صحابه مي
ه گويد، كافر است. و اينكه امام احمد با توجه به روايت عبداهللا و ابوطالب از كشتن بيرا

شود و تعزير و  ناسزا گوينده صحابه توقف نموده و گفته كه حد كامل بر او اجرا مي
                                           

 (مترجم)  است.» كاملاال«ظاهراً منظور رأي صاحب كتاب  -1

 آورند.(مترجم)  فيء اموالي است كه مسلمانان بدون جنگ با كفار به دست مي -2

 ». سب النبی«، باب جامع، فصل فتاوی السبكی -3
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اش را واجب دانسته، مقتضي اين است كه امام احمد به كافر بودن چنين فردي  شكنجه
بر حالتي حمل شود » به نظرم او مسلمان نيست« :مام احمدحكم نكرده است. شايد گفته ا

كه او سب و نفرين صحابه را ح�ل بداند، كه در اين صورت بدون هيچ اخت�في ميان 
شود كه سب و نفرين  شود. و نكشتن فرد ناسزا گوينده بر كسي حمل مي علماء كافر مي

تحريم آن داشته باشد، مانند كسي صحابه را ح�ل نداند بلكه آن را انجام دهد و اعتقاد به 
بر كسي » به نظرم او مسلمان نيست« :شود. و شايد گفته امام احمد كه مرتكب گناهان مي

اش به صحابه در عدالت صحابه عيب و خلل وارد كند  حمل شود كه سب و ناسزاگويي
دند. و ظلم كردند و فاسق شدند و به ناحق رفتار نمو آنان بعد از پيامبر :مث�ً بگويد

شود كه سب و  گفته امام احمد راجع به نكشتن فرد ناسزا گوينده بر كسي حمل مي
 :اش به صحابه در عدالت و دين صحابه عيب و خللي وارد نكند مث�ً بگويد ناسزاگويي

آنان علم و دانش و شجاعت كمي داشتند و درباره سياست شناخت و آگاهي كمي داشتند 
به دنيا داشتند و امثال آن. و ممكن است سخن امام احمد و آنان حرص و طمع و ع�قه 

گويند، دو  بر ظاهرش حمل شود، پس راجع به كساني كه به صحابه ناسزا و بد و بيراه مي
در يكي از آن دو روايت، چنين فردي كافر است و در روايت ديگري، فاسق  :روايت دارد

 .68F1»است و كافر نيست
هاي بيشتري كه به اين جدايي و تفاوت ميان انواع  لهاي بعدي، نق بعداً در ضمن فصل
 كند، خواهد آمد. ها در مورد صحابه اشاره مي سب و ناسزاي رافضي

                                           
 ». غريهم ...ن أصحاب رسول اهللا من أهل بيته وفأما من سب أحداً م«، فصل الصارم الـمسلول -1
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69Fعلقمه -1

اند همچنان كه نصاري  شيعيان درباره علي غلو و افراط كرده« :گويد مي 1
 .70F2»اند غلو و افراط نمودهدرباره عيسي پسر مريم 

71Fعامر شعبي -2

دارم.  تو را از هواها و شر اين گمراهان رافضي برحذر مي« :گويد مي 3
اند، بلكه دشمن مسلمانان و  آنان با ميل و رغبت و به خاطر ترس از خدا اس�م نياورده

دشان آنان را با آتش سوزانده و به مناطق مختلف تبعي اند. علي ستم كنندگان به آنان
كرده است. يكي از اين رافضيان، عبداهللا بن سبأ است. او فردي يهودي از يهوديان صنعاء 

تبعيد نمود. يكي ديگر از اين رافضيان، عبداهللا بن » ساباط«بود كه حضرت علي او را به 
تبعيد كرد. نشانه اين امر اين است كه » خازر«يسار است كه حضرت علي وي را به 

حكومت و پادشاهي تنها  :گويند يهوديان مي :بيه عقيده يهود استها ش عقيده رافضي

                                           
قيه و دانشمند و قاري كوفه، امام، حافظ، مجتهد بزرگ، ابوشبل، علقمه بن او ف« :گويد ذهبي درباره وي مي -1

قيس ... نخعي و كوفي است. در ايام رسالت محمدي به دنيا آمد. در طلب علم و جهاد مهاجرت نمود و در 
 كوفه اقامت كرد و با عبداهللا بن مسعود م�زمت و همراهي نمود تا جايي كه در علم و عمل به اوج رسيد و

اش، از عمر و عثمان و علي و سلمان و ابودرداء و  دانشمندان در محضر وي كسب علم نمودند. و پس از آوازه
خالد بن وليد و حذيفه و خباب و عائشه و سعد و عمار و ابومسعود بدري و ابوموسي و ... حديث روايت 

لقمه در جنگ صفين حضور آيا ع :در جنگ صفين حضور داشت. به ابراهيم گفته شد همراه علي». نمود
». بله، و پيكار نمود تا جايي كه شمشيرش خون آلود شد، و برادرش، ابو ابن قيس كشته شد« :داشت؟ گفت
 هجري وفات يافت.  61وي به سال 

 روايت نموده است. » السنةكتاب «عبداهللا بن احمد آن را در  -2

 ع�مه زمان، ابوعمرو همداني سپس شعبي است. علي او عامر بن شراحيل، امام،« :گويد اش مي ذهبي درباره -3
 21به سال ». را ديده و پشت سرش نماز خوانده است، و از تعدادي از بزرگان صحابه حديث شنيده است

داد در حالي كه اصحاب  ام كه فتوا مي ام، وي را ديده با شعبي همراه بوده« :هجري به دنيا آمد. ابن سيرين گويد
 هجري وفات يافت.  96وي به سال ». بودند زياد رسول اهللا
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امامت فقط شايسته فرزندان علي است.  :گويند ها هم مي شايسته آل داود است و رافضي
جهاد در راه خدا نيست تا اينكه مسيح دجال بيايد و از آسمان، شمشير  :گويند يهوديان مي

در راه خدا نيست تا اينكه مهدي ظهور يابد و جهاد  :گويند ها هم مي فرود آيد و رافضي
اي از آسمان ندا دهد. يهوديان نماز را تا هنگام ظهور ستارگان به تأخير  ندا دهنده

اندازند.  ها نيز نماز مغرب را تا هنگام ظهور ستارگان به تأخير مي اندازند رافضي مي
هستند. يهوديان در نماز ها هم چنين  اند رافضي يهوديان مقداري از قبله فاصله گرفته

ها نيز  ها نيز چنين هستند. يهوديان قائل به عده زنان نيستند رافضي زنند. رافضي چرت مي
ها نيز قرآن را تحريف  اند رافضي چنين نظري دارند. يهوديان تورات را تحريف كرده

ها نيز  خداوند پنجاه وعده نماز را بر ما فرض كرد رافضي :گويند اند. يهوديان مي كرده
السام  :گويند كنند و مي گويند. يهوديان خالصانه و صادقانه بر مؤمنان س�م نمي چنين مي

گويند. يهوديان گوشت  ها نيز چنين مي به معناي مرگ است رافضي» السام«عليكم كه 
خورند  ماهي جري (نوعي ماهي است) و مارماهي و گوشت نشمينگاه حيوانات را نمي

ها نيز چنين  ها نيستند رافضي اند. يهوديان قائل به مسح بر موزه نهها نيز اين گو رافضي
ها نيز همين عقيده را دارند.  دانند رافضي هستند. يهوديان اموال همه مردم را ح�ل مي

 :اند خداوند متعال در قرآن راجع به يهود به ما خبر داده كه گفته

 ٱ ِ�  َناَعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿
ُ
 .]75عمران:  ل[آ ﴾َسَِيلٞ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

سوادان و درس ناخواندگان راهي بر ما نيست [و آنان از ما نيستند و بر ما هيچ تسلطي  در ميان بي«
 .»ندارند]

ها نيز چنين هستند. يهوديان در نماز بر روي بلندي و تيزي سرشان سجده  رافضي
نكه سرشان را كنند تا اي كنند. يهوديان سجده نمي ها نيز همين كار را مي كنند رافضي مي

كنند. يهوديان از جبرئيل  ها نيز همين كار را مي چند بار همانند ركوع تكان دهند رافضي
گويند  ها نيز مي در ميان فرشتگان جبرئيل دشمن ماست رافضي :گويند آيد و مي بدشان مي

 آورده است. جبرئيل اشتباه كرده كه وحي را براي محمد
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ند نصارا هستند و آن، اينكه زنان نصاري مهريه ها در يك چيز همان همچنين رافضي
كنند و متعه را  ها نيز از طريق نكاح متعه ازدواج مي جويند رافضي ندارند و از آنان كام مي

ها هستند و آن، اينكه از يهوديان  دانند. يهود و نصارا در دو چيز برتر از رافضي ح�ل مي
اصحاب و ياران موسي، و از نصارا  :بهترين مردمان ملت شما كيست؟ گفتند :سؤال شد
ها سؤال  اما از رافضي ،بهترين مردمان ملت شما كيست؟ گفتند: ياران عيسي :سؤال شد

ها امر  . به رافضياصحاب و ياران محمد :شد بدترين مردمان ملت شما كيست؟ گفتند
 شده كه براي صحابه استغفار و طلب بخشش كنند اما آنان در عوض صحابه را سب و

شود. آنان هيچ گاه ثابت  نمايند. پس تا روز قيامت شمشير بر آنان كشيده مي نفرين مي
شود، بلكه  قدم نيستند و هيچ گاه متحد و يكپارچه نيستند و دعوتشان اجابت نمي

دعوتشان باطل و ساقط شده است و جمعشان متفرق و پراكنده است. هر وقت آتشي را 
 .72F1»گرداند آن را خاموش مي افروزند، خداوند براي جنگ بر مي

73Fطلحه بن مصرف -3

شان  شود و از ذبيحه ها ازدواج نمي با زنان رافضي« :گويد مي 2
داشتم، عقايد  اگر من وضو نمي« :گويد . و مي74F3»شود چون آنان مرتد هستند خورده نمي

 .75F4»گفتم ها را به تو مي رافضي
76Fقتاده -4

77Fهمانا گروه سبائيه« :گويد مي 5

د كه در قرآن و سنت نبوي ، بدعتي هستن1
 .78F2»چيزي درباره اعمال و عقايدشان نيامده است

                                           
 » .النصاری من وجوه كثريةمشاهبة الرافضة باليهود و«فصل  منهاج السنة، -1

او امام، حافظ، قاري، شيخ الس�م، ابومحمد يامي همداني كوفي است. از انس بن « :گويد اش مي ذهبي درباره -2
 هجري وفات يافت.  112وي به سال ». تمالك و عبداهللا بن ابي اوفي حديث روايت كرده اس

 روايت كرده است. » اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در  -3

 روايت كرده است. » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در  -4

والخطاب او قتاده بن دعامإل بن قتاده، حافظ زمان، پيشواي مفسران و محدثان، اب« :گويد ذهبي درباره وي مي -5
سدوسي بصري است. از عبداهللا بن سرجس و انس بن مالك، حديث روايت نموده است. از علماي برجسته و 

كردند. ائمه  از كساني بود كه در قوت حفظ زبانزد عام و خاص بود و وي را به عنوان مثال و نمونه ذكر مي
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79Fابن شهاب زهري -5

ام كه بسيار  هيچ قومي را به مانند گروه سبائيه نديده« :گويد مي 3
 .80F4»شبيه نصارا باشد

81Fسفيان ثوري -6

او كافر به خداوند « :گويد راجع به سرزنش كننده ابوبكر و عمر مي 5
 .82F6»عظيم است

83Fرقبه بن مصقله -7

ها، بهتان و افترا را به عنوان حجت و دليل  اما رافضي« :گويد مي 7
 .84F8»قرار داده اند

                                                                                                             
آيا در دنيا كس « :گويد يان ثوري ميهجري متولد شد. سف 60در سال ». اند اس�م از او حديث روايت كرده

 هجري وفات يافت.  117؟ وي به سال »ديگري مانند قتاده وجود دارد
 باشد.(مترجم)  منظور طرفداران عبداهللا بن سبأ يهودي است كه بنيانگذار اهل تشيع مي -1

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿: تفسير طبري، در ضمن آيه -2 نَزَل  َّ
َ
 .]7ن: عمرا [آل ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  ُ

او زهري، محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن شهاب، ابوبكر قريشي، زهري، يكي از « :گويد اش مي ابن كثير درباره -3
بزرگان ائمه اس�مي، تابعي بزرگوار و جليل القدر است. افراد زيادي از تابعين و غير تابعين از او حديث 

در اين مسأله لزم است كه به ابن « :گويد دالعزيز ميهجري به دنيا آمد. عمر بن عب 58در سال ». اند شنيده
وي به سال ». تر باشد يابيد كه به سنت گذشته از او عالم شهاب مراجعه كنيد، چون شما كس ديگري را نمي

 هجري وفات يافت.  124

 نقل كرده است. » الرشيعة«آجري آن را در كتاب  -4

امام و پيشواي حافظان، سرور دانشمندان اهل عمل در زمان خود،  او شيخ الس�م،« :گويد اش مي ذهبي درباره -5
هاي خود از او حديث روايت  هاي سته در كتاب ابوعبداهللا ثوري، كوفي و مجتهد است. صاحبان كتاب

تر از  ام كه در ح�ل و حرام عالم كسي را نديده« :گويد هجري به دنيا آمد. ابن عيينه مي 97در سال ». اند كرده
 هجري وفات يافت. 126. وي به سال »ثوري باشد سفيان

 نامه سفيان ثوري آورده است. ندگيدر بخش ز» السري«ذهبي آن را در كتاب  -6

باشد. از انس بن  او امام و دلور مرد و ثابت قدم، عالم، ابوعبداهللا عبدي، كوفي مي« :گويد ذهبي درباره وي مي -7
او دانشمندي ثقه و مورد « :گويد عجلي مي». روايت نموده استمالك و عطاء بن ابو رباح و نافع حديث 

هجري دار فاني را وداع  129وي به سال ». آيد اعتماد و سخنور بود كه از مردان بزرگ قوم عرب به شمار مي
 گفت. 

 روايت كرده است. » اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در كتاب  -8
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85Fعاصم احول -8

مردي را كه به عثمان ناسزا گفته بود نزد من آورده شد، « :گويد مي 1
او ». اش را تكرار نمود و من ده تازيانه ديگر به وي زدم ده تازيانه به وي زدم. سپس گفته

86Fگفت و عاصم احول تا هفتاد تازيانه به وي زد سته به عثمان ناسزا ميپيو

2. 
87Fمسعر بن ك�م -9

 .88F4»از من دور شو، چون تو شيطاني« :به مردي از رافضيان گفت 3
89Fاعمش -10

ها را دروغگويان نام  ام كه رافضي دانشمندان را ديده« :گويد مي 5
 .90F6»نهادند مي

91Fاوزاعي -11

بكر صديق ناسزا گويد، از دينش مرتد شده و هر كس به ابو« :گويد مي 7
 .92F1»گردد خونش مباح مي

                                           
سليمان، امام، حافظ، محدث بصره، ابوعبدالرحمن بصري، احول،  او عاصم بن« :گويد اش مي ذهبي درباره -1

نگهبان مدائن است. از عبداهللا بن سرجس و انس بن مالك و معاذه و حفصه بنت سيرين و عبداهللا بن شقيق 
عقيلي و ابو ق�به و شعبي و ابو عثمان نهدي و حسن و ابن سيرين، حديث را روايت نموده و از معدود 

 هجري وفات يافت.  143وي به سال ». حافظان بود

 روايت نموده است. » جلامعةاهل السنة وأرشح اصول اعتقاد «للكائي آن را در كتاب  -2

او امام و دلور مرد و ثابت قدم، بزرگ عراق، ابوسلمه ه�لي، اهل كوفه، احول، « :گويد اش مي ذهبي درباره -3
يعلي بن عبيد ». يينه و يحيي قطان روايت حديث نموده استشعبه است. از سفيان بن عهاي  دندان حافظ و از

 هجري وفات يافت. 155. وي به سال »مسعر جامع علم و ورع بود« :گويد مي

 روايت كرده است. » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -4

الس�م، بزرگ راويان قرآن و محدثان، ابومحمد او سليمان بن مهران، امام، شيخ « :گويد ذهبي درباره وي مي -5
هجري متولد شد. يحيي  61در سال ». اسدي، كاهلي، اهل كوفه و حافظ است. مقداري گرايش به تشيع داشت

 هجري وفات يافت.  148وي به سال ». او ع�مه اس�م است« :گويد بن سعيد قطان مي

اينها آثار ثابت و صحيحي هستند كه ابوعبداهللا بن بطإل در كتاب « :گويد مي» منهاج السنة«ابن تيميه در كتاب  -6

 ».اند و ديگران آن را نقل كرده» اإلبانة الكربی«

او عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الس�م، دانشمند شام، ابوعمرو اوزاعي « :گويد اش مي ذهبي درباره -7
به بيروت رفت و تا مرگ در آنجا ماند. در  كرد سپس است. وي در محله اوزاع واقع در دمشق سكونت مي

زمان صحابه به دنيا آمد. او انساني خير، فاضل، معتمد، در علوم ديني و حديث و فقه آگاهي زيادي داشت، و 
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93Fشريك بن عبداهللا قاضي -12

ها خبيث  براي تو همين بس است كه رافضي« :گويد مي 2
 .94F3»اند و ناپاك

ها، چون آنان حديث را  ام جز رافضي ام، گرفته علم را از هر كسي كه ديده« :وي افزود
چهار گروه هستند « :گويد . در جاي ديگري مي95F4»دانند مي كنند و اين عمل را دين جعل مي

رافضي، كه گمان « :كند يكي از آنان را اين گونه ذكر مي». شود كه شهادتشان پذيرفته نمي
 .96F5»كند امامي دارد كه اطاعت از او فرض است مي

97Fعبداهللا بن ادريس -13

رافضي حق شفعه ندارد و تنها مسلمان چنين حقي « :گويد مي 6
98F».ددار

7  
99Fابوبكر بن عياش -14

اي رافضي دارم كه  در پاسخ به سؤالي كه پرسيده شد، همسايه 1
او را عيادت كن همان گونه كه انسان « :مريض شده آيا به عيادتش بروم يا نه، گفت

 .100F2»كني. و در اين كار اميد اجر و پاداش نداشته باش يهودي و نصراني را عيادت مي

                                                                                                             
. »اوزاعي امامي است كه بايد به او اقتدا شود« :گويد هجري متولد شد. امام مالك مي 88در سال ». حجت بود

 وفات يافت. هجري 157وي به سال 

 روايت كرده است.» اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در كتاب  -1

او شريك بن عبداهللا، ع�مه، حافظ، قاضي، ابوعبداهللا نخعي، يكي از علماي برجسته و بزرگ « :گويد ذهبي مي -2
استگو، محدث وي انساني عاقل، ر« :گويد هجري بدنيا آمد. امام احمد مي 95در سال ». و از فقهاي بزرگ است

 هجري وفات يافت. 178. وي به سال »و سختگير بر مبتدعان و منحرفان بود

 روايت كرده است.» الرشيعة«كتاب  آجري آن را در -3

اينها آثار ثابت و صحيحي هستند كه ابوعبداهللا بن بطه در كتاب « :گويد مي» منهاج السنة«ابن تيميه در كتاب  -4

 اند.  آن را نقل كردهو ديگران » اإلبانة الكربی«

 ». الشاهد سبعة رشوط يعترب يف«المغني اثر ابن قدامه، مسأله  -5

او عبداهللا بن ادريس بن يزيد أودي، اهل كوفه، ابومحمد است. از پدرش و « :گويد اش مي ابن ابي حاتم درباره -6
». ث، روايت نموده استشيباني و مطرف و مالك بن انس روايت حديث نموده و مالك بن انس هم از او حدي

 هجري وفات يافت.  192به سال ». او تنها خودش تار و پود بود« :گويد امام احمد مي

 ». غريهمن أصحاب رسول اهللا من أهل بيته وفأما من سب أحداً م«، فصل الصارم الـمسلول -7
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101Fعبدالرحمن بن مهدي -15

. و درباره 102F4»جهميه و رافضه :اند آنان دو ملت« :گويد يم 3
را ناسزا گويد از وي سؤال شد، در  حضور در جنازه كسي كه اصحاب رسول اهللا

)(103F5(»بردم بود، از وي ارث نمي من مي اگر آن جنازه از نزديكان پدري« :جواب گفت
104F

6(. 
105Fسفيان بن عيينه -16

ما پنج دسته از « :فتسخنان مردي را تصديق كرد كه به او گ 7
ها را ذكر نمود.  كه از آن ميان رافضي» ايم كه كافر شده و ايمان نياوردند مردم را ديده

                                                                                                             
ي قرآن، فقيه، محدث، شيخ او ابوبكر بن عياش، ابن سالم اسدي، اهل كوفه، راو« :گويد اش مي ذهبي درباره -1

در سال ». الس�م و بقيإل الع�م است. ابوبكر بن عياش قرآن را سه بار بر عاصم بن ابوالنجود به خوبي خواند
تر از ابوبكر بن عياش به سوي سنت  ام كه سريع كسي را نديده« :گويد هجري به دنيا آمد. ابن مبارك مي 95

 وفات يافت. هجري 193. وي به سال »برود پيامبر

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگي» السري«ذهبي آن را در كتاب  -2

او عبدالرحمن بن مهدي ابن حسان، امام، ناقد، استوار و ثابت قدم، سرور حافظان، « :گويد اش مي ذهبي درباره -3
ره و لؤلؤي بود. وي امام گويند از طايفه اَزد و برده آزاد شده آنان است. او اهل بص ابوسعيد عنبري و بعضي مي

 :گويد هجري متولد شد. ابن المديني مي 135به سال ». و حجت و در علم و عمل الگو و سرمشق بود
 هجري وفات يافت.  198وي به سال ». ترين مردم به حديث، عبدالرحمن بن مهدي است عالم«

 ». ن يبدلوا كالم اهللاآهل العلم للمعطلة الذين يريدون أما ذكر «خلق افعال العباد، باب  -4

ل «روايت شده كه فرمودند:  زيرا او قائل به كفر كسي بود كه به صحابه ناسزا و بد و بيراه گويد. و از پيامبر -5
(احمد و ابوداود آن را روايت ». برند اهل دو ملت مختلف از همديگر ارث نمي« :»يتوارث اهل ملتين شتي

 اند).  كرده

 روايت نموده است. » الرشح و اإلبانة«كتاب ابن بطه آن را در  -6

او سفيان بن عيينه ابن ابي عمران ميمون، امام بزرگ، حافظ زمان، شيخ الس�م، « :گويد اش مي ذهبي درباره -7
ابومحمد ه�لي، اهل كوفه بود و سپس به مكه رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. در حالي كه هنوز خردسال 

ثابت قدم  رفت و بزرگان را م�قات نمود و علم فراواني را از آنان گرفت. محكم كار وبود به دنبال حديث 
آمدند. بهترين  آوري و تصنيف نمود و روزگار را آباد نمود. مردمان زيادي نزد وي مي هايي را جمع بود. كتاب

ها را به پدر  . او نوهكردند ها و مناطق مختلف نزد وي سفر مي شد مردمان از سرزمين اسناد به وي منتهي مي
ام كه همانند سفيان بن  كسي را نديده« :گويد هجري به دنيا آمد. شافعي مي 107در سال ». ها ملحق نمود بزرگ

 هجري وفات يافت.  198عيينه ابزار و وسايل علم داشته باشد. وي به سال 
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پشت سر « :. و گفت106F1»اين را بنويسيد، اين را بنويسيد« :سفيان بن عيينه به يارانش گفت
)(107F2(»رافضي نماز نخوانيد

108F

3(. 
109Fعبدالرزاق بن همام صنعاني -17

 .110F5»كافر است رافضي،« :گويد مي 4
111Fمحمد بن يوسف فريابي -18

در پاسخ به اين سؤال كه هر كس ابوبكر را ناسزا  6
آيا نماز جنازه بر او خوانده  :گفته شد». كافر است« :گويد، حكمش چيست، گفت

ال إله إال « :گويد چگونه با وي رفتار شود در حالي كه مي :گفته شد». نه« :شود؟ گفت مي

انتان جسدش را لمس نكنيد. با چوب وي را بلند كنيد تا اينكه او را با دست« :؟! گفت»اهللا

                                           
 روايت كرده است. » القضاء والقدر«بيهقي آن را در كتاب  -1

است ردي  –اند  آيد كه ائمه از نماز خواندن پشت سر رافضي نهي كرده و در آنچه كه بعداً مي –فته در اين گ -2
از » پرستي وحدت بت«ر رافضي جهت محقق ساختن بر آناني كه به خاطر بدعت نماز مشترك پشت س

اعت اين است كه چون يكي از شرايط امام جم ،اند. آنان بدانند كه نمازشان، باطل است مسلمانان خارج شده
 مسلمان باشد. 

 روايت كرده است. » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -3

و  –او عبدالرزاق بن همام، ابن نافع، حافظ بزرگ، دانشمند يمن، ابوبكر حميري « :گويد اش مي ذهبي درباره -4
نان و شيعه زيدي است. از عبيداهللا بن عمر و برادرش، اهل صنعان، ثقه و مورد اطمي –برده آزاد شده آنان 

عبداهللا بن عمر و ابن جريج و معمر (از معمر احاديث زيادي روايت كرده است) و حجاج بن ارطاة و اوزاعي 
و سفيان ثوري و مالك بن انس و پدر خود، همام حديث روايت نموده است. استادش، يعني سفيان بن عيينه و 

اند. او شيخ  اسحاق بن راهويه و يحيي بن معين و علي بن مديني از او حديث، روايت نمودهاحمد بن حنبل و 
هجري  126در سال ». اند الس�م، محدث زمان و از كساني است كه صاحبان صحاح به وي احتجاج كرده

 هجري درگذشت. 211لد شد و به سال متو
 آورده است.» تاريخ دمشق«اش در  هابن عساكر آن را در زندگي نام -5
او محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان فريابي، امام و حافظ، شيخ الس�م، « :گويد اش مي ذهبي درباره -6

بخاري و احمد ». ابوعبداهللا از طايفه ضب و برده آزاد شده آنان، مقيم ساحل قيساريه در سرزمين فلسطين است
د. ترين مردم زمان خود بو او از برترين و فاضل« :گويد اش مي اند. بخاري درباره بن حنبل از وي حديث شنيده

 هجري وفات يافت. 212و به سال 
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 .113F2»اند به نظر من رافضه و جهميه زنديق« :. و گفت112F1»دهيد در قبرش قرار مي
114Fيحيي بن معين -19

 هر كس به عثمان يا يكي از صحابه رسول خدا«...  :گويد مي 3
شود و لعنت خدا و  ه نميناسزا گويد، دجال و فاسق و ملعون است و روايتش پذيرفت

116Fپشت سر قدري« :. و گفت115F4»فرشتگان و همه مردم بر اوست

خوانم هر گاه  نماز نمي 5
اي كه به ابوبكر  ديگران را به سوي عقيده و مذهب خويش فرا خواند و پشت سر رافضي

 .117F6»خوانم گويد، نماز نمي و عمر و عثمان ناسزا مي
118Fابوعبيد قاسم بن س�م -20

ا علماء معاشرت و رفت و آمد نمودم و با ب« :گويد مي 7
ها  تر از رافضي تر از لحاظ دليل و نادان تر و ضعيف اهل ك�م سخن گفتم، پليدتر و ناپاك

ام و سه مرد از  ام. و قضاوت مناطق مرزي و سرحد زمين دشمن را به عهده گرفته نديده
يا دو نفر رافضي و يك  دو نفر جهمي و يك نفر رافضي، :اهالي آن مناطق را تبعيد كردم

امثال شما لياقت سكونت در مناطق مرزي را ندارد، در نتيجه  :نفر جهمي، و به آنان گفتم

                                           
 روايت كرده است. » السنةكتاب «خ�ل آن را در  -1

 روايت كرده است. » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -2

سنج، شيخ و بزرگ محدثان، ابوزكريا، يحيي بن معين ابن او امام و حافظ و نكته « :گويد اش مي ذهبي درباره -3
هجري متولد  158در سال ». اصليت ابن معين از انبار است و در بغداد بزرگ شد :گويند عون است. بعضي مي

 هجري وفات يافت.  233وي به سال ». با دستانش يك ميليون حديث نوشته شد« :افزايد شد. ذهبي مي

 نامه تليد بن سليمان محاربي آورده است.  در ضمن زندگي» هتذيب التهذيب«اب ابن حجر آن را در كت -4

 است.(مترجم) » قدريه«يعني كسي كه از پيروان فرقه  -5
 تاريخ يحيي بن معين، اثر دوري.  -6
رآن او ابوعبيد قاسم بن س�م، اهل بغداد، يكي از ائمه لغت و فقه و حديث و ق« :گويد اش مي ابن كثير درباره -7

هجري به  175در سال ». اي در ميان مردم دارد و اخبار و شرح حال مردم است. تصنيفات مشهور و منتشر شده
همانا « :گويد دنيا آمد. قضاوت شهر بطرسوس را به مدت هيجده سال به عهده داشت. اسحاق بن راهويه مي

هجري  224وي به سال ». تر است عالمابوعبيد از من و احمد بن حنبل و شافعي  ،كند خداوند از حق ابا نمي
 درگذشت. 
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)(119F1(»آنان را بيرون كردم
120F

2(. 
121Fاحمد بن يونس -21

اگر يك نفر يهودي گوسفندي را ذبح كند و يك نفر « :گويد مي 3
خورم و از ذبيحإل رافضي  رافضي هم گوسفند ديگري را ذبح نمايد، از ذبيحه يهودي مي

 .122F4»خورم، چون او از دين اس�م برگشته و مرتد است نمي
123Fبشر حافي -22

ناسزا گويد، كافر است  هر كس به اصحاب رسول اهللا« :گويد مي 5
 .124F6»هر چند روزه گيرد و نماز خواند و گمان كند كه از مسلمانان است

125Fاسحاق بن راهويه -23

ناسزا گويد، مجازات  امبرهر كس به اصحاب پي« :گويد مي 7
 .126F1»شود و زنداني مي

                                           
زيرا  ،نگاه كن كه چگونه امام ابوعبيد آن چند نفر را از منطقه مرزي بيرون كرده به خاطر اينكه مبتدع بودند -1

بدعت، معصيت است و معصيت از بزرگترين اسباب شكست در مقابل دشمن است. پس چگونه نصرت و 
خواهد همراه آنان عليه دشمن مشترك جنگ  كند و مي ها دوستي مي رافضي آيد كه با پيروزي براي كسي مي

 كند.  اين گمان و پندار آنان است ولي هيچ گاه تحقق پيدا نمي –كند؟! 

 روايت كرده است. » السنةكتاب «خ�ل آن را در  -2

هجري  132سال ». است او امام و حجت و حافظ، ابوعبداهللا، احمد بن عبداهللا بن يونس تميمي« :ذهبي گويد -3
نزد احمد بن يونس برو، « :از چه كسي حديث بشنوم و بنويسم؟ گفت :متولد شد. مردي از امام احمد پرسيد

 هجري وفات يافت.  227وي به سال ». زيرا او شيخ الس�م است

  ».غريهم ...ن أصحاب رسول اهللا من أهل بيته وفأما من سب أحداً م«فصل  ،الصارم الـمسلول -4

او بشر بن حارث ابن عبدالرحمن بن عطاء، امام، عالم، محدث، زاهد، عالم رباني، نمونه و « :ذهبي گويد -5
است. در طلب علم كوچ نمود و از » حافي«سرمشق، شيخ الس�م، ابونصر مروزي، سپس بغدادي، مشهور به 

. او در ورع و اخ�ص در مالك و شريك و حماد بن زيد و فضيل بن عياض و ابن مبارك كسب علم نمود
او زاهد، بزرگ و دانشمند، ثقه و مورد « :گويد اش مي هجري متولد شد. دارقطني درباره 152سال ». اوج بود

 هجري وفات يافت. 227و به سال ». اطمينان بود

 روايت كرده است. » اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در كتاب  -6

م بزرگ، شيخ و استاد مشرق، سرور حافظان، ابويعقوب ابن ابراهيم بن مخلد، او اما« :گويد اش مي ذهبي درباره -7
تميمي سپس حنظلي، مروزي است. در عين حافظ بودن، امام و پيشوا در تفسير بود. در فقه، در اوج بود. و از 
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127Fمحمد بن اسماعيل بخاري -24

كند كه پشت سر جهمي و  برايم فرقي نمي« :گويد مي 2
رافضي نماز بخوانم يا پشت سر يهود و نصارا نماز بخوانم. بر آنان (يعني جهمي و 

شود،  كاح نميشود، با آنان ن شود، از بيمارانشان عيادت نمي رافضي) س�م كرده نمي
 .128F3»شود شان خورده نمي شود، و از گوشت ذبيحه شهادتشان پذيرفته نمي

هر گاه مردي را ديدي كه از يكي از اصحاب رسول « :گويد ابو زرعه رازي مي -25
 گيرد، بدان كه او زنديق است. اين بدان خاطر است كه به نظر ما پيامبر خرده مي اهللا

را  هاي پيامبر اين قرآن و سنت اصحاب رسول اهللا حق است، قرآن حق است و همانا
خواهند كه اين شاهدان و راويان را مورد جرح قرار دهند  ها مي اند. رافضي به ما رسانده

اند و آنان  تا قرآن و سنت نبوي را باطل كنند. آنان خودشان سزاوار جرح و نقص
 .129F4»اند زنديق
130Fابو سعيد، عثمان بن سعيد دارمي -26

زهراني، ابوربيع به ما خبر داد و «يد: گو مي 5
ها مردي بود كه رفض و ادعاي حب و دوستي علي بن ابي  از ميان اين جهمي :گفت

                                                                                                             
يفات زيادي اسحاق همنشين احمد بود. آثار و تأل« :هجري متولد شد. ابونعيم گويد 161سال ». ائمه اجتهاد بود

 هجري وفات يافت.  238وي به سال ». داشت و منحرفان و كج انديشان را از بين برد

 ». غريهمن أصحاب رسول اهللا من أهل بيته وفأما من سب أحداً م«، فصل الصارم الـمسلول -1

بخاري، حافظ، امام و  او محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبإل جعفي، ابوعبداهللا« :ابن كثير گويد -2
شد. او بر تمام همنوعان و همكيشان و  پيشواي محدثان زمان خود بود و در روزگار خود به وي اقتدا مي

محمد بن اسماعيل از تمام « :گويد هجري متولد شد. ابوحاتم رازي مي 194سال ». معاصران خود مقدم بود
 هجري وفات يافت.  256ال وي به س». تر بود اند، عالم كساني كه وارد عراق شده

 ». لذين يريدون أن يبدلوا كالم اهللاهل العلم للمعطلة اأما ذكر «، باب خلق افعال العباد -3

 ». ما جاء فی تعديل اهللا و رسوله للصحابة«، اثر خطيب بغدادي، باب الكفاية فی علم الرواية -4

سعيد، امام، ع�مه، حافظ، ناقد، شيخ و بزرگ آن  او عثمان بن سعيد بن خالد بن« :گويد اش مي ذهبي درباره -5
ديار، ابوسعيد، تميمي، دارمي، سيستاني است. علم الحديث را از علي و يحيي و احمد ياد گرفت. او مرد برتر 

هجري به دنيا آمد و به سال  200وي به سال ». اهل زمان خود بود. حريص سنت نبوي و آگاه به مناظره بود
 رفت.  هجري از دنيا 280
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شناخت  اش را مي آمد. مردي كه با او رفت و آمد داشت و عقيده طالب از سخنانش بر مي
چه چيزي گرديد و بدان اعتقاد نداريد، پس  داني كه به دين اس�م بر نمي تو مي :گفت

راست « :شما را وادار به رفض و ادعاي دوستي علي كرده است؟! آن مرد در جواب گفت
مان را اظهار كنيم، به كفر و زندقه  اما اگر عقيده ،كنم گويي و من حرفت را تصديق مي مي

كنند  كنند و آن را اظهار مي ايم كه ادعاي دوستي علي مي شويم. و افرادي را ديده متهم مي
اند  اند بدان معتقدند و آنچه خواسته افتند و آنچه خواسته اند در مي هر كه خواسته سپس با

مان چيزي  در نتيجه براي مذهب و عقيده ،اند گويند و به رفض و تشيع منسوب شده مي
گوييم و به آنچه  خواهيم مي بهتر از ادعاي دوستي اين مرد نديديم. سپس آنچه را كه مي

 :افتيم. پس اگر به ما گفته شود يم و با هر كس بخواهيم در ميشو خواهيم معتقد مي مي
زنادقه و كفار. و به نظر ما  :رافضه يا شيعه، براي ما بهتر است از اينكه به ما گفته شود

اين مرد صادقانه آنچه در ». كنيم علي بهتر از ديگراني نيست كه ما با آنان مخالفت مي
از بعضي از بزرگان و آگاهان شيعه معلوم شده كه  درون داشته گفت و حيله به كار نبرد.

كنند و تشيع را عاملي براي تثبيت  آنان ماهيت و هويت خود را زير پرده تشيع مخفي مي
اي جهت شكار  و تأييد سخنان و چرند و پرندهاي خود و به عنوان نردبان و وسيله

در ضمن سخنان و  دهند، سپس بذر كفر و زندقه خود را خبران قرار مي ضعيفان و بي
هاي نادانان اثر كند و فايده داشته باشد، و  پاشند تا بيشتر در دل چرند و پرندهاي خود مي

ال حول و. «اند، اما عالمانشان بدان يقين دارند اگر نادانان در عقيده و مذهب خود در شك

 .131F1»و ال قوة إال باهللا

132Fمحمد بن حسين آجري -27

ردم بدترند و آنان ها از همه م رافضي« :گويد مي 2
ها بدانان  و فرزندان و خانواده پاكش از آنچه رافضي دروغگو و فاجرند. و همانا علي

                                           
 ». الكفار اجلهمية االحتجاج يف«باب  الرد علی اجلهمية، -1

او امام، محدث، الگو و سرمشق، شيخ حرم شريف، ابوبكر، محمد بن حسين بن « :گويد اش مي ذهبي درباره -2
عبداهللا بغدادي، آجري، صاحب تأليفات است. وي انساني راستگو، نيكو، عابد، ع�قمند به سنت و پيرو سنت 
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و فرزندان و خانواده پاكش را  دهند، بري و به دورند. و خداوند كريم، علي نسبت مي
 .133F1»هاي نجس و پليد مبرا نموده است از عقايد رافضي

شود همان طور  ها و قدريه خورده نمي ه رافضيذبيح« :گويد ابوبكر بن هاني مي -28
زيرا  ،شود شود در حالي كه ذبيحه اهل كتاب خورده مي كه ذبيحه مرتد خورده نمي

ها و قدريه همانند مرتد هستند ولي اهل ذمه بر دينشان پايبندند و از آنان جزيه  رافضي
 .134F2»شود گرفته مي

                                                                                                             
هجري وفات  360و به سال ». وي انساني ديندار و ثقه و مورد اطمينان بود« :گويد خطيب بغدادي مي». دبو

 يافت. 

 ». الرافضة و سوء مذهبهم ذكر ما جاء يف«، باب الرشيعةكتاب  -1

 ». غريهمن أصحاب رسول اهللا من أهل بيته وفأما من سب أحداً م«، فصل الصارم الـمسلول -2



 
 

در خصوص اي از سخنان امامان اهل بيت  مجموعه: فصل ششم
 ها رافضي

كنيم كه هنگام نقل سخنان امامان اهل بيت  اين فصل را با سخني از امام آجري شروع مي 

ما «...  :در ابتدا ذكر نموده است. آجري گويد» الرشيعة«ها در كتابش،  در خصوص رافضي

و عقيل بن  بو حسن و حسين لو فاطمه –كرم اهللا وجهه  –علي بن ابي طالب 
و خاندان پاك و مباركشان را از عقايد  فرزندانش و فرزندان جعفر طيارو  ابي طالب

 كنيم. اند، مبرا مي يت منحرف شدهو آراء رافضياني كه از راه راست و هدا
تر به خدا و رسول  تر و عارف تر و درست رأي بسيار با منزلت اهل بيت پيامبر

د. خداوند كريم علي بن ابي دهن ها به آنان نسبت مي هستند از آنچه كه رافضي خدا
ها با دليل  و خاندان پاك و مباركش را مبرا و مصون داشته از چيزي كه رافضي طالب

دهند. و آن بزرگواران با ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير  و براهين به آنان نسبت مي
شان در بهشت  اند، بلكه به نظر ما همه و عائشه و ساير صحابه جز به نيكي رفتار ننموده

هايي رو به روي هم هستند كه خداوند كريم، كينه و بغض و دشمني را  برادرانه بر تخت
 :فرمايد همچنان كه خداوند عزوجل مي ،از دلهايشان كنده است

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ ََ ّمَتَ�ٰ  ُ�ُ ِ  .]47[الحجر:  ﴾٤ بِل
آوريم و آنان برادرانه بر  ز كينه و بغض و دشمني كه در درونشان بوده بيرون ميآنچه ا«
 .»هايي رو به روي هم هستند تخت

 آنها راضي باد!. د از همه خداون
درباره ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه را قب�ً ذكر  نظر علي بن ابي طالب

اي حضرت علي بود و او از قتل چه مصيبت بزرگي بر كرديم و گفتيم كه كشتن عثمان
 اش از اين جريان را نمود.  عثمان در پيشگاه خداوند درخواست تبرئه و پاكي و بيزاري
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كنند و از  ها را انكار مي همچنين فرزندان و خاندان پاكش، عقايد و آراي بد رافضي
 صحابه كنند. و به محبت ابوبكر و عمر و عثمان و ساير آنان اع�م برائت و بيزاري مي

را از عقايد پليد و ناپاكي كه شايسته  كنند. و خداوند كريم اهل بيت رسول اهللا امر مي
 ر و بالتر و مبرا نموده است ...مسلمانان نيست، برت

راضي گردد و از طرف تمامي مسلمانان جزاي خير را به  خداوند از اهل بيت پيامبر
135F»!آنان بدهد

1. 
ها  ي از سخنان آن ائمه بزرگوار در خصوص رافضيا آيد مجموعه آنچه در زير مي

 :باشد مي
خدايا، هر كسي را كه در دشمني « :فرمايد مي امير المؤمنين علي بن ابي طالب -1

كند، لعنت  كند و هر كسي را كه در دوستي ما غلو و زياده روي مي ما زياده روي مي
ا بر ابوبكر و عمر برتري دهد، هر كسي نزد من آورده شود و مر« :. همچنين ميفرمايد136F2»كن

 .137F3»كنم حد افترا زننده بر وي جاري مي
كنند كه تو  گروهي جلو در مسجد هستند و ادعا مي :به حضرت علي گفته شد

واي بر شما! چه « :پروردگارشان هستي، علي آنان را فرا خواند و به آنان گفت
واي بر « :تي. حضرت علي گفتتو پروردگار و آفريننده و رازق ما هس :؟! گفتند»گوييد مي

نوشم. اگر  خورم و مثل شما مي اي مثل شما هستم، مثل شما غذا مي شما! همانا من بنده
دهد و اگر نافرماني  خدا را اطاعت كنم، در صورتي كه بخواهد به من ثواب و پاداش مي

ز اين آن جماعت ا». ترسم كه مرا عذاب دهد. پس از خدا بترسيد و برگرديد خدا كنم، مي
 :كار امتناع كردند و به حرف حضرت علي گوش نكردند، فرداي آن روز قنبر آمد و گفت

                                           
 ». ذكر ما جاء فی الرافضة و سوء مذهبهم«، باب »يعةالرش«كتاب  -1

روايت » السنة«و ابن ابوعاصم در كتاب » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -2

 اند. كرده

 آورده است. » منهاج السنة«ابن تيميه آن را در كتاب  -3
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آنان را «كنند. علي گفت:  اند و همان سخن را تكرار مي به خدا قسم، آنان باز گشته
اگر « :آن جماعت همان سخنان قبلي را گفتند. در روز سوم حضرت علي فرمود». بياوريد

آن افراد از اين كار ». گوييد، با بدترين صورت شما را خواهم كشتدوباره آن سخنان را ب
اي قنبر، همراه « :امتناع كردند و به حرف علي گوش ندادند. آنگاه حضرت علي فرمود

 :و گفت». هايي حفر كنند آنان كارگراني برايم بياور تا بين در مسجد و منزل گودال
ها  و آن هيزم را آتش زد و در گودال و هيزم آورد». هاي عميقي را حفر كنيد گودال«

آنان ». تان بر گرديد اندازم يا از اين عقيده ها مي يا شما را در اين گودال« :انداخت و گفت
ها  شان خودداري كردند. پس حضرت علي آنان را در آن گودال از برگشتن از عقيده

 :انداخت تا زماني كه آنان سوختند، گفت

 إنی إذا رايت أمراً منكرا
 

138Fأوقدت ناری و دعوت قنربا 

1 
 

 ». خوانم افروزم و قنبر را فرا مي هر گاه چيز منكر و ناپسندي ببينم، آتشم را بر مي«
در جواب اين مطلب گفته كه شيعيان گمان  بحسن بن علي بن ابي طالب -2

دروغ گفتند به خدا قسم « :شود، گفت كنند كه علي پيش از روز قيامت مبعوث مي مي
آورديم و مالش  شد، زنانش را به ازدواج در نمي يعه نيستند و اگر علي مبعوث مياينان ش

 .139F2»كرديم را تقسيم نمي
140Fزين العابدين، علي بن حسين بن علي بن ابي طالب -3

ها كه   به مردي از رافضي 3
اولد باد! كساني كه از من  مادرت بي« :راجع به ابوبكر صديق از وي سؤال نمود، گفت

                                           
 ». سند اين روايت حسن است« :گويد روايت كرده و ميبا سندش » فتح الباری«ابن حجر آن را در كتاب  -1

 روايت كرده است. » الرشيعة«آجري آن را در كتاب  -2

او علي بن حسين، پسر امام علي بن ابي طالب، سيد، امام، زين العابدين، هاشمي، « :گويد اش مي ذهبي درباره -3
نمود. در روز كرب� همراه پدرش بود و  علوي و اهل مدينه است. از پدرش، امام حسين شهيد حديث، روايت

سال داشت. آن موقع بيمار بود و جنگ نكرد. همچنين از پدربزرگش به طور مرسل و از صفيه، ام  23آن وقت 
المؤمنين و ابوهريره و عائشه و ابورافع و عمويش، امام حسن و عبداهللا بن عباس و ام سلمه و مسور بن 
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اند. پس هر كس  نام نهاده» صديق«و مهاجرين و انصار وي را  ني رسول اهللابهترند يع
جماعتي « :وي افزود». كند وي را صديق نام ننهد، خداوند متعال سخنش را تصديق نمي

از مردم عراق آمدند و نزد من نشستند. از ابوبكر و عمر سخن گفتند و به آن دو ناسزا 
بيراه گفتن عثمان به زانو نشستند. من به خاطر اين گفتند. سپس در مورد سرزنش و بد و 

 .141F1»كارشان آنان را سرزنش و م�مت نمودم
142Fحسن بن حسن بن علي بن ابي طالب -4

اگر خداوند « :ها گفت به مردي از رافضي 2
شما را در اختيار ما قرار دهد و اين اجازه را به ما بدهد، دستها و پاهايتان را بر خ�ف 

چرا توبه او را  :به او گفتند». يم نمود و توبه شما را قبول نخواهيم كرديكديگر قطع خواه
شناسيم. همانا اينان اگر خواستند شما را  ما بهتر از شما اينان را مي« :كني؟ گفت قبول نمي

اند كه آنان در تقيه  نمايند. و گمان كرده كنند و اگر خواستند شما را تكذيب مي تصديق مي
144Fمغيره بن سعيد« :. و افزود143F3»اند را در پيش گرفته راه مستقيم و راست

بر من داخل شد و  4

                                                                                                             
را روايت نمود. او هيبت عجيبي داشت و همواره طرفدار حق بود. و به مخرمه و زينب بنت ابوسلمه حديث 

». خاطر شرافت و بزرگواري و علم و اهليت و كمال عقلش، براي امامت عظمي شايستگي و ص�حيت داشت
وي به ». ام از ميان اهل بيت كسي را برتر از علي بن حسين نديده« :گويد هجري متولد شد. زهري مي 38سال 
 هجري وفات يافت. 94سال 

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگيآن را » السري«ذهبي در كتاب  -1

، سيد ابومحمد، حسن، پسر امير المؤمنين، او حسن پسر دخترزاده رسول اهللا« :اش گويد ذهبي درباره -2
 بن جعفر علوي، اهل مدينه، امام، ابومحمد است. از پدرش و عبداهللا ابوالحسن علي بن ابي طالب، هاشمي،

اش احاديث كمي را روايت نموده است. و  حديث را روايت نموده است. او با وجود صداقت و بزرگواري
ت. وي به سال از كساني بود كه در شهادت امام حسين حضور داش». ص�حيت و شايستگي خ�فت را داشت

 هجري وفات يافت. 99

 اش آورده است.  نامه در ضمن زندگي» الأسامء الرج هتذيب الكامل يف«مزي آن را در كتاب  -3

در اين سال خالد بن عبداهللا قسري، مغيره بن سعيد و « :گويد هجري مي 119ابن كثير راجع به حوادث سال  -4
اي  كردند، كشته شدند. اين مرد، ساحر و فاجر و شيعه جماعتي از يارانش كه از كارهاي باطل وي پيروي مي

و احوالش به خالد رسيد، دستور داد وي را احضار كنند، پس شش يا هفت  خبيث بود. هنگامي كه وضعيت
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و من در هنگام جواني بسيار شبيه  - ذكر نمود نزديكي و شباهت مرا با رسول اهللا
اي دشمن خدا! آيا نزد من  :سپس ابوبكر و عمر را لعنت نمود. گفتم - بودم رسول اهللا
 .145F1»گلويش انداختم تا اينكه زبانش بيرون آمدزني؟! سپس دست را در  ها را مي اين حرف

146Fابوجعفر، محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب -5

ها  به مردي از رافضي 2
به من خبر « :. و به مردي از يارانش گفت147F3»به خدا قسم، كشتنت عبادت است« :گفت

كه ما را  كنند گويند و گمان مي رسيده كه افرادي در عراق به ابوبكر و عمر ناسزا مي
ايم. پس به آنان بگو كه  كنند كه ما چنين دستوري را به آنان داده دوست دارند و گمان مي

                                                                                                             
هاي ني و نفت را  نفر وي را آوردند. خالد دستور داد كه تختش را به مسجد آورند. و دستور داد كه شاخه

به  اي از آن را هاي ني ريخت و به مغيره دستور داد كه شاخه بياورند. در اين وقت خالد نفت را بر روي شاخه
سينه بچسباند. او از اين كار امتناع نمود. پس وي را زدند تا اينكه يك شاخه از آن را به سينه بچسباند. آنگاه 

 با بقيه يارانش اين چنين عمل شد.خالد نفت را روي سرش ريخت و سپس با آتش سوزاند. و 

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگي» السري«ذهبي آن را در كتاب  -1

او سيد و امام، ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن علي، علوي، فاطمي، اهل « :گويد اش مي ي دربارهذهب -2
به طور مرسل حديث را روايت  و علي مدينه و فرزند زين العابدين است. از دو جد خود، يعني پيامبر

ده است. و از ابن نموده. همچنين از دو جد ديگرش، يعني حسن و حسين به طور مرسل حديث را روايت كر
و از ابن عمر و جابر و ابوسعيد و عبداهللا بن جعفر و سعيد بن  –به طور مرسل  –عباس و ام سلمه و عائشه 

مسيب و پدرش زين العابدين و محمد بن حنفيه حديث را روايت نموده. همچنين از ابوهريره و سمره بن 
كننده قرآن و داراي شأن  مام، مجتهد، ت�وتجندب به طور مرسل حديث را روايت كرده است. ابوجعفر، ا

اما در قرآن به مرتبه ابن كثير و امثال او، و در فقه به مرتبه ابوزناد و ربيعه، و در حفظ و معرفت  ،بزرگي بود
شماريم و  كنيم و نه او را كوچك مي روي مي اش زياده رسد. نه در دوستي سنن به مرتبه قتاده و ابن شهاب نمي

كه جامع صفات كمال بوده، به خاطر خدا وي را دوست داريم. و حافظان بر احتجاج به ابوجعفر به خاطر آن
راجع به ابوبكر و عمر از ابوجعفر سؤال « :گويد هجري به دنيا آمد. بسام صيرفي مي 56سال ». اتفاق نظر دارند

و هر كس از اهل بيتم را كه  نمايم. به خدا قسم، آن دو را دوست دارم و برايشان طلب مغفرت مي :كردم، گفت
 هجري وفات يافت.  114وي به سال ». ام، آن دو را دوست داشته است ديده

 روايت نموده است. » اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح «للكائي آن را در كتاب  -3
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من در پيشگاه خدا از آنان بري و بيزارم. سوگند به كسي كه جانم در اختيار اوست اگر 
 .148F1»جويم به قدرت برسم با ريختن خونشان به خداوند تقرب مي

149Fبن ابي طالبزيد بن علي بن حسين بن علي  -6

ها دشمن جنگي  رافضي« :گويد مي 2
ها به ما ستم نمودند همان طور كه خوارج به حضرت علي  من و پدرم هستند. رافضي

 .150F3»ستم نمودند
151Fعبداهللا بن حسن بن حسن بن علي -7

4  در پاسخ اين سؤال كه آيا در اهل قبله
اي سدي! درباره « :و به سدي گفت». ها بله، رافضي« :كافراني وجود دارند، گفت,ما

همانا جماعتي كه  :سدي گفت». اند، به من خبر بده كه شما را در كوفه پذيرفته ,شيعيان ما
اي سدي! اينان دروغ « :اند! گفت كنند قائل به تناسخ ارواح خودشان را به شما منسوب مي

ستند كه افرادي پيش ما ه :سدي گفت». گفتند اينان از ما نيستند و ما هم از آنان نيستيم

                                           
 روايت نموده است. » الرشح و اإلبانة«ابن بطه آن را در كتاب  -1

او زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، ابوالحسين، هاشمي، علوي، اهل « :گويد يايشان م ذهبي درباره -2
مدينه، برادر امام باقر است. از پدرش زين العابدين و برادرش امام باقر و عروه بن زبير حديث را روايت 

زرگوار، صالح، متقي اش جعفر بن محمد از او حديث روايت نموده است. زيد انساني عالم، ب نموده و برادرزاده
از  :ها نزد زيد آمدند و گفتند رافضي« :گويد و سپس به شهادت رسيد. عيسي بن يونس مي». و متعهد بود

كنم بلكه آن دو را به  اين كار را نمي :ابوبكر و عمر اع�م برائت و بيزاري كن تا تو را ياري كنيم. زيد گفت
گفته شد. اما » رافضه«كنيم. از اينجا بود كه به آنان  تو را ترد مي بنابراين ما :ها گفتند گيرم. رافضي دوستي مي

بر « :از عمرو بن قاسم روايت است كه گويد». زيديه، همان سخن زيد را تكرار كردند و همراه او جنگيدند
ها از عموي تو، زيد  اين رافضي :ها نزدش بودند. گفتم جعفر صادق داخل شدم در حالي كه افرادي از رافضي

كند.  خداوند برائت جويد از كسي كه از زيد اع�م برائت و بيزاري مي :كنند. گفت اع�م برائت و بيزاري مي
تر است و از همه ما بيشتر صله  مان فقيه خواند و در دين خدا از همه به خدا قسم، او از همه ما بيشتر قرآن مي

 د. هجري به شهادت رسي 125وي به سال ». آورد رحم را به جا مي

 اش آورده است.  نامه در ضمن زندگي» الوافی بالوفيات«صفدي آن را در كتاب  -3

او عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب، ابومحمد هاشمي، اهل « :گويد اش مي ابن عساكر درباره -4
 145وي درسال ». مدينه است. از پدر و مادرش و عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب حديث را روايت نموده است

 هجري وفات يافت. 
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هاي شما قرار داده  كنند كه علم در دل كنند، اينان گمان مي خود را به شما منسوب مي
اي سدي! اينان از ما نيستند و ما هم از آنان « :شده و شما علم غيب داريد، عبداهللا گفت

 .152F1»نيستيم
153Fجعفر صادق بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب -8

زماني كه يكي  2
ها نزدش فرستاده شده بود و از او سؤال كرد كه آيا وي (فرد رافضي) در  از رافضي

داني كه من از كجا  مي« :سپس گفت». او در جهنم است«...  :بهشت است يا جهنم، گفت
كند كه من علم غيب دارم. هر كس گمان كند كه  دانستم كه او رافضي است؟! او گمان مي

. 154F3»باشد د، كافر است و كافر هم در آتش جهنم ميدان غير از خدا كسي از ما علم غيب مي
كند از كسي كه از ابوبكر و  خداوند اع�م برائت و بيزاري مي« :گويد در جاي ديگري مي

همانا ناپاكان از « :گويد . همچنين در جاي ديگري مي155F4»كند عمر اع�م برائت و بيزاري مي
داريم در حالي كه آنان پدران ما  كنند كه ما با ابوبكر و عمر دشمني اهل عراق گمان مي

                                           
 اش آورده است.  نامه در ضمن زندگي» تاريخ دمشق«ابن عساكر آن دو گفته را در كتاب  -1
نور چشمان و محبوب و  –او جعفر بن محمد ابن علي بن شهيد ابوعبداهللا « :گويد اش مي ذهبي درباره -2

حسن علي بن ابي طالب، امام صادق، شيخ و بزرگ بني پسر امير المؤمنين ابوال - دخترزاده پيامبر، امام حسين
هاشم، ابوعبداهللا قريشي، هاشمي، علوي، نبوي اهل مدينه، يكي از علماي برجسته است. مادرش، ام فروه 
دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر تيمي است كه مادر ام فروه ، اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبكر است. به 

آمد و  ها بدش مي او از رافضي». ابوبكر صديق دوبار مرا به دنيا آورد« :گفت دق ميهمين خاطر امام جعفر صا
متعرض پدر  - چه در ظاهر و چه در باطن - دانست كه آنان از آنان خشمگين و عصباني بود، وقتي مي

شد. هجري متولد  85در سال ». گويند. در اين شكي نيست شوند و به او ناسزا مي بزرگش، يعني ابوبكر مي
 هجري وفات يافت.  148وي در سال ». تر از جعفر بن محمد باشد ام كه فقيه كسي را نديده« :گويد ابوحنيفه مي

 اثر فسوي. ،معرفة و التاريخـال -3

اين گفته از جعفر صادق به حد تواتر « :گويد اش آن را آورده و مي نامه در ضمن زندگي» السري«ذهبي در كتاب  -4

اش صادق و خالص بوده و براي كسي دورويي ننموده  گيرم كه او در گفته ا به شاهد ميرسيده است. خدا ر
 »!.ها را زشت گرداند ند رافضياست و اين سخنش از صميم قلبش برخاسته است. پس خداو
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 .156F1»هستند
157Fطالب عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي -9

به خدا قسم، اينها چيزي « :گويد مي 2
نيستند مگر اينكه خودشان را به زور به ما نسبت داده و در زير نام ما عقايد پست خود را 

 .158F3»دهند ترويج مي
وبكر و عمر سؤال شد، در جواب درباره اب باز عبداهللا بن حسن بن حسين -10
درود و س�م خدا بر آنان باد! و درود و س�م خدا بر كسي مباد كه بر آن دو درود « :گفت
هاي خودشان قرار  فرستد. و ما فردا از همه كساني كه ما را طعمه آمال و خواسته نمي
 .159F4»دهند، بريء و به دوريم مي

اند.  ها مشرك دهم كه رافضي هي ميگوا« :گويد عبداهللا بن حسين بن حسن مي -11
بله، و خداوند  :گويند گناه كرد؟ مي آيا پيامبر :چگونه مشرك نيستند اگر از آنان بپرسي

نظر نموده و مورد عفو قرار داده، اما اگر به آنان  اش صرف از تمامي گناهان گذشته و آينده
 .160F5»گويد، كفر ورزيده استخير، و هر كس آن را ب :گويند آيا علي گناه كرده؟ مي :بگويي
ها در حضور حسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن  مردي از رافضي -12

                                           
 ». إفی أبی بكر و عمر ‡أوالد عيلطالب و ذكر ما روی عن آل أبی«، اثر دارقطني، ةفضائل الصحاب -1

او عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هاشمي، اهل مدينه، اصغر است. « :اش گويد دربارهابن حجر  -2
به  اش جعفر بن محمد بن علي و سعيد بن مرجانه حديث را روايت نموده و از پيامبر از پدرش و برادرزاده

نان آورده است. عتمه طور مرسل حديث روايت كرده است. ابن حبان وي را در جمله افراد ثقه و مورد اطمي
كرد و اهل  عمر بن علي بن حسين انساني فاضل و بزرگوار بود. او بسيار عبادت مي« :گويد بن بشير اسدي مي

 ». دانست داشت و منزلت و قدرش را وال مي اجتهاد بود. و برادرش، ابوجعفر وي را گرامي مي

 ». إبكر عمر يبأ يف ‡والد عيلأالب وط ذكر ما روی عن آل ابی«، اثر دارقطني، ةفضائل الصحاب -3

 روايت نموده است. » اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در كتاب  -4

 روايت كرده است.» اإلبانةالرشح و«ابن بطه آن را در كتاب  -5
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161Fزيد بن حسن بن علي بن ابي طالب

ين عايشه صديقه دختر ابوبكر به ام المؤمن 1
علويان ». اي غ�م، گردن اين مرد را بزن« :تهمت زنا زد. حسن بن زيد گفت لصديق

پناه به خدا! اين مرد بر « :اين مردي از شيعيان ماست. گفت :به حسن بن زيد گفتند
 :فرمايد خداوند متعال مي ،طعنه زده و از او بدگويي كرده  است پيامبر

ََ رِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿ ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ رِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ َّ ََ  ُت ل ّيَِِ َّ ّيُِبونَ ٱوَ  رِل َّ ّيَِ�ٰ  ل َّ  ِت� رِل
 ٰ ََ و�

ُ
ُّءونَ  �َِك ُ ََ ٞ ّمغۡ  رَُهم َ�ُقورُوَنۖ  ِمّما ُم ة ََ  .]26[النور:  ﴾٢ َكََِمٞ  قٞ َورِزۡ  فِ

اند. و زنان پاك براي مردان  زنان ناپاك براي مردان ناپاك و مردان ناپاك براي زنان ناپاك«
و برايشان گويند، مبرا هستند  شان مي اند. آنان از آنچه درباره پاك و مردان پاك براي زنان پاك

 .»بخشش (پروردگار) و روزي فراوان هست

هم ناپاك است. اين مرد كافر است و گردنش را  پس اگر عائشه، ناپاك باشد پيامبر
162Fپس گردنش را زدند». بزنيد

2. 
يك نفر رافضي از اهل عراق نزد محمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن  -13

163Fبن زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب

سرايي نمود و از  و جلو او شروع به نوحه آمد 3
عائشه به بدي ياد كرد. محمد بن زيد چوبي را بلند كرد و با آن به فَرق سرش زد و وي 

داشت. محمد بن زيد  اين مرد از شيعيان ما بود و ما را دوست مي :را كشت. مردم گفتند

                                           
او زيدي، امير، صاحب جرجان، حسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن « :گويد اش مي ذهبي درباره -1

هجري با لشكر زيادي عليه س�طين  250سن بن امام علي بن ابي طالب علوي است. در سال زيد بن ح
عباسي قيام كرد و بر ناحيه جرجان تسلط يافت و لشكريان س�طين عباسي را شكست داد. سپس شهر ري را 
گرفت و بر ديلم چيره شد و در آنجا قدرت و حكومت را به دست گرفت و حكومتش چندين سال طول 

 هجري وفات يافت. 270. وي به سال »شيدك

 روايت كرده است. » رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«للكائي آن را در كتاب  -2

پس از حسن بن زيد، برادرش محمد بن زيد بر سر كار آمد. او «...  :او برادر حسن بن زيد است. ذهبي گويد -3
 هجري به قتل رسيد.  290ال مورد ظلم و ستم قرار گرفت تا اينكه قبل از س
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ناميده و هر كس جد غيرت و ديوث  است) بي اين مرد، جد مرا (منظور پيامبر« :گفت
 .164F1»كشم غيرت و ديوث بنامد، مستحق قتل است و من او را مي مرا بي

                                           
 ». فأما من سب أزواج النبی«، فصل الصارم الـمسلول -1



 
 

 ها اي از سخنان علماي حنبلي درباره رافضي مجموعه: فصل هفتم

165Fامام احمد -1 

166F».اي از اس�م ندارند ها بهره رافضي« :گويد مي 1

و در جاي ديگري  2
و درباره مردي كه به يكي از اصحاب  .167F3»سرزنش كننده عثمان، زنديق است« :گويد مي

به نظرم چنين فردي مسلمان « :ناسزا گويد از وي سؤال شد، در جواب گفت پيامبر
 .168F4»نيست
169Fحرب بن اسماعيل كرماني -2

اين، آراي دانشمندان و محدثان و اهل « :گويد مي 5
لماء را تا به امروز است، و علماي حجاز و شام و ديگر ع سنت از زمان اصحاب پيامبر

اند، پس هر كس با هر يك از اين آراء مخالفت كند يا به آنها  ام، بر آن بوده كه ديده
اعتراض كند يا از گوينده آنها انتقاد كند، او فردي مخالف و مبتدع و خارج از جماعت 
مسلمانان و منحرف از منهج سنت و راه حق است. و رأي احمد و اسحاق بن ابراهيم و 

د و عبداهللا بن زبير حميدي و سعيد بن منصور و ديگر علمايي كه با آنان عبداهللا بن مخل
باشد. سخن و رأي اين بزرگواران اين  ايم، اينگونه مي ايم و از آنان علم اخذ نموده نشسته

                                           
او به حقيقت امام و شيخ الس�م، ابوعبداهللا، احمد بن حنبل، شيباني، مروزي، سپس بغدادي، « :ذهبي گويد -1

احمد، « :گويد هجري به دنيا آمد. اسحاق بن راهويه مي 164سال ». يكي از امامان برجسته و بزرگ است
 ي را وداع گفت.هجري دار فان 241وي به سال ». حجت بين خدا و مخلوقاتش است

 اثر امام احمد.» السنة«كتاب  -2

 ».سب النبی«فتاوي السبكي، باب جامع، فصل  -3

 آورده است.» رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«للكائي آن را در كتاب  -4

او امام، ع�مه، ابومحمد، حرب بن اسماعيل كرماني، فقيه، شاگرد احمد بن حنبل « :دگوي اش مي ذهبي درباره -5
بود. از ابوالوليد طيالسي و ابوبكر حميدي و ابوعبيد و سعيد بن منصور و احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه 

د. و به من خبر او از اصحاب بزرگ ابوعبداهللا احمد بن حنبل بو« :گويد ابوبكر خ�ل مي». كسب علم نمود
رسيده كه او در حدود بيست هزار حديث از احمد بن حنبل شنيده و نوشته است. او واقعاً مردي جليل القدر 

 هجري وفات يافت. 280. وي در سال »بود
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يا يكي از آنها ناسزا گويد يا به يكي از  هر كس به اصحاب رسول اهللا :است كه
يا به وي طعنه زند يا از اصحاب پيامبر يا  عيب و نقص نسبت دهد اصحاب پيامبر

ازيكي از آنان انتقاد كند، او مبتدع و رافضي ناپاك و مخالف است. خداوند چيزي را از او 
را به بدي ياد كند و عيب  كند. براي هيچ كسي جايز نيست كه صحابه پيامبر قبول نمي

ند، بر حاكم واجب است كه و نقصي را به يكي از آنان نسبت دهد. هر كس اين كار را بك
وي را مجازات و تنبيه كند و نبايد از او گذشت نمايد، بلكه بايد او را مجازات كند و از 

شود و اگر توبه نكرد، دوباره  اش پذيرفته مي او درخواست توبه نمايد. اگر توبه كرد، توبه
 .170F1»مان شود و برگرددكند تا اينكه بميرد يا پشي كند و وي را تا ابد زنداني مي مجازاتش مي

171Fحسن بن علي بربهاري -3

ترين و  پست« :در مقام ذكر منحرفان و هواپرستان گفت 2
 .172F3»ها هستند كافرترين آنها، رافضي

173Fابوعبداهللا ابن بطه -4

ترين  زننده اخت�ف انگيزترين و طعنه ،ها اما رافضي« :گويد مي 4
گزيند، مخالفانشان را نفرين  ر مياند. هر يك از آنان عقيده و مذهبي براي خودش ب مردم

                                           
 ». ذكر من يستحق هذه البشارة دون غريه يف«، باب هفتاد حادی األرواح إلی بالد األفراح -1

ها، رهبر، امام، ابومحمد حسن بن علي بن خلف بربهاري،  او بربهاري، شيخ حنبلي« :دگوي اش مي ذهبي درباره -2
خواند. به خاطر خداوند از م�مت هيچ  گفت و ديگران را به سنت فرا مي فقيه است. او هميشه حق را مي

 :گويد كثير ميابن ». ترسيد. با مروذي و سهل بن عبداهللا تستري همراه و رفيق بوده است اي نمي كننده م�مت
داشتند.  گير بود. منزلت واليي داشت و عام و خاص وي را بزرگ مي او بر مبتدعان و گناهكاران سخت«

كرد، عطسه زده بود و همه حضار وي را سرزنش كردند. سپس هر كسي اين  روزي در حالي كه سخنراني مي
كردند. اين مطلب به دار الخ�فه رسيد و  كرد حتي مردم بغداد وي را سرزنش مي شنيد وي را سرزنش مي را مي

حاكم وقت خواست وي را زنداني كند اما او مخفيانه فرار ». حاكم وقت از اين عمل بربهاري خيلي بدش آمد
 هجري وفات يافت. 328ود و در سال نم

 ».السنة«شرح كتاب  -3

ابوعبداهللا عكبري،  ي رسول اهللاصحاب - او عبيداهللا بن محمد بن محمد... بن عتبه بن فرقد« :فراء گويد -4
او امام، قدوه، عابد، فقيه، محدث، شيخ عراق و « :متولد شد. ذهبي گويد 304سال ». معروف به ابن بطه است
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نماز و  :گويند شان مي نمايد. و همه كند و هر كسي را كه از وي تبعيت نكند، تكفير مي مي
روزه و جهاد و جمعه و عيد رمضان و عيد قربان و نكاح و ط�ق و خريد و فروش بدون 

خود را امام درست نيست. و هر كس امام نداشته باشد، دين ندارد و هر كس امام 
اماميه، امامي دارند كه وي  ،نشناسد، دين ندارد. سپس آنان درباره ائمه اخت�ف نظر دارند

كنند. و اگر به  امام، غير اوست لعنت و تكفير مي :دارند و كسي را كه بگويد را بزرگ مي
بود كه خداوند آن را وال كرده و قدر و ارزشش را بزرگ  اي نمي خاطر صيانت علمي

هاي منحرفان و بيماردلن و اقوال و عقايد زشتشان كه  آن را از آميزش با پليدي دانسته و
آورد،  عق�  لرزد و درون از گوش دادن به آنها فرياد بر مي پوست انسان از ذكرشان مي

اند، و اگر به خاطر زشتي اين مسائل نبود  الفاظ و گوشهايشان را از ذكر آنها منزه داشته
 .174F1»گيرندگان باشد كردم تا عبرتي براي عبرت عال باطلشان را ذكر ميو عقايد و اف سخنان

هر كس به عائشه تهمت زنا بزند در حالي كه خداوند « :گويد قاضي ابويعلي مي -5
 .175F2»وي را از آن تهمت مبرا نموده، بدون هيچ اخت�في ميان علماء كفر ورزيده است

176Fابن عقيل -6

ها را تأسيس نموده، قصد  ضيظاهراً كسي كه مذهب راف« :گويد مي 3
اعم  –. و درباره قبر پرستان 177F1»رخنه و عيب و نقص در اصل دين و نبوت را داشته است

                                                                                                             
 387. وي به سال اش كند اما او از دستش فرار نمود پادشاه وقت وي را خواست تا زنداني». حنبلي مذهب بود

 هجري وفات يافت.

 ». التحذير من استامع كالم قوم يريدون نقض اإلسالم« ، باباإلبانة -1

 ».فأما من سب أزواج النبی«، فصل الصارم الـمسلول -2

ها، ابوالوفاء، علي بن عقيل بن  او امام، ع�مه، درياي علم، شيخ و بزرگ حنبلي« :گويد اش مي ذهبي درباره -3
عددي است. وي انساني تيزهوش و دراي معارف و محمد بغدادي، حنبلي، متكلم، داراي تصانيف و تأليفات مت
هجري متولد شد. وي با  431در سال ». نظير بود علوم و صاحب فضائل زيادي است كه در زمان خود بي

هايشان تأثير پذيرفت اما علماي حنبلي  ها رفت و آمد و معاشرت داشت و در نتيجه از بعضي از بدعت معتزلي
نظير بود و  او در فن و دانش خود بي« :ا اينكه توبه كرد. ابن جوزي گويدبه شدت با وي مخالفت نمودند ت

ها  بخشيد و غير از كتاب آورد مي امام و پيشواي عصر خود بود. وي انساني بخشنده بود و هر چه به دست مي
 هجري در گذشت. 513وي به سال ». تهايش چيزي را بعد از خود به جاي نگذاش و لباس
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وقتي كه تكاليف شرعي بر نادانان و ناكسان دشوار « :گويد مي -ها و ديگران  از رافضي
ن آيد، از قوانين و تكاليف شرعي به سوي بزرگ داشتن قوانين و احكامي كه خودشا مي

كنند. در نتيجه اين قوانين و احكام ساختگي برايشان آسان  اند، عدول مي وضع نموده
است چون زير فرمان ديگران نيستند. آنان به نظر من به خاطر وضع اين احكام كافرند. 
احكامي مثل بزرگداشت و احترام به قبرها كه شريعت از آن نهي كرده، روشن كردن 

ها و  زهايشان از مردهن و خوشبو كردن آنها، خواستن نياها بر سر قبرها، بوسيد لمپ
ها با عباراتي چون اي مولي من! اين كار و آن كار را برايم انجام بده،  نوشتن نامه

برداشتن خاك قبرها براي تبرك، پاشيدن عطر بر قبرها، سفر كردن و بار و بنه بستن به 
و اقتدا كردن به كسي كه بنده لت و سوي قبرها، پارچه انداختن بر روي درختان قبرها، 

 .178F2»عزي است
ها  هاي زشت  و افعال قبيح و نارواي رافضي كاري « :گويد ابوالفرج ابن جوزي مي -7

 .179F3»بيشتر از آن است كه برشمرده شوند
در اس�م، فتنه و آشوب از شيعه سر بر آورد، چون « :گويد ابوالعباس ابن تيميه مي -8

ها و  ها هستند. هر انسان عاقلي در فتنه ه و بدي و قطب و اساس فتنهآنان عامل هر نوع فتن
دهد، بنگرد آن  ها و فسادي كه در اس�م زمان خود يا نزديك به زمان خود روي مي بدي

انگيزترين و بدترين  بيني كه آنان فتنه هاست. مي بيند كه اكثر آنها از جانب رافضي وقت مي
ها و فساد در ميان امت  ها و بدي توانند در ايجاد فتنه مي اند، و آنان تا آنجا كه مردمان
بسياري از شيعيان از ته دل كفار را بيشتر از « :افزايد ابن تيميه مي». نشينند اي نمي لحظه

مسلمانان دوست دارند. و به همين خاطر است زماني كه ترك از طرف مشرق بيرون 
و شام و جزيره و ديگر شهرها  رفتند و با مسلمانان در شهرهاي خراسان و عراق

                                                                                                             
 ». ةذكر تلبيسه علی الرافض«تلبيس ابليس،  -1

 نقل كرده است. » إغاثة اللهفان«ابن قيم آن را در كتاب  -2

 ». ذكر تلبيسه علی الرافضة«تلبيس ابليس،  -3
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ها به آنان در جنگ با مسلمانان كمك و ياري نمودند. و وزير بغداد  جنگيدند، رافضي
معروف به علقمي و امثال او و همچنين رافضياني كه در حلب و شهرهاي ديگر بودند، 
بيشتر از همه مردم به ترك در جنگ با مسلمانان كمك و ياري نمودند. همچنين 

ها از بزرگترين يارانشان بودند.  ني كه مسلمانان در شام با آنان جنگيدند، رافضيمسيحيا
ها از  زماني كه يهود براي خود دولتي در عراق و ديگر كشورها تشكيل داد، رافضي

بزرگترين يارانشان بودند. پس آنان هميشه با مشركان و يهوديان و مسيحيان، پيمان 
 .180F1»كنند گ و دشمني با مسلمانان ياري ميبندند و آنان را در جن دوستي مي

181Fابن قيم -9

اما غ�ت جهميه همانند غ�ت رافضيه هستند. اين دو گروه در « :گويد مي 2
اي ندارند. و به همين خاطر جماعتي از سلف صالح آنان را از هفتاد و دو فرقه  اس�م بهره

. و 182F3»امت اس�مي هستند ها مخالف ها و رافضي جهمي :اند اند و گفته اس�مي خارج كرده
اين گمراهان مشرك به « :گويد مي -ها  از جمله رافضي -ابن قيم راجع به قبرپرستان 

اعمال و رفتار ناشايست خود ادامه دادند تا جايي كه براي قبرها، حج تشريع نمودند و 
براي آن مناسكي وضع كردند حتي بعضي از غ�ت شيعه در اين زمينه كتابي را تأليف 

نام نهاده و قبرها را به بيت الحرام تشبيه نموده در » مناسك حج المشاهد«ده و آن را كر
حالي كه هيچ شكي نيست كه اين كار خارج شدن از دين اس�م و داخل شدن به دين 

                                           
 ، اثر ابن تيميه.منهاج السنة -1

او محمد بن ابوبكر بن ايوب، زرعي، سپس دمشقي، فقيه، اصولي، مفسر، نحوي، عارف، « :ابن رجب گويد -2
دين، ابوعبداهللا، ابن قيم جوزيه، شيخ و بزرگ ماست. در مذهب حنبلي فهم و درك خاصي پيدا كرد و شمس ال

متبحر شد و فتوا داد. با شيخ تقي الدين ابن تيميه م�زم و همراه شد و از وي علم كسب نمود. و در علوم 
يشان هيچ عيب و نقصي اس�مي آگاهي و تبحر خاصي پيدا كرد. او معصوم نيست ولي در سخنان و فتواها

بينم. همراه با ابن تيميه در دفعه اخير در قلعه زنداني شد ولي در زندان از او جدا بود. و پس از مرگ ابن  نمي
 هجري وفات يافت. 751شد و در سال هجري متولد  691سال ». تيميه از زندان آزاد شد

 ».انكتاب اهللا نوع أما الفسوق فهو يفو«، فصل مدارج السالكني -3
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اينان بر بني « :ها خرافي است، گفت . و پس از بيان اينكه مهدي رافضي183F1»پرستان است بت
. وي 184F2»نمايد اند كه هر عاقلي آنان را مسخره مي اي شده هآدم عار و ننگ شده و مضحك

ايم، به راستي هيچ دشمني غير از آنان  ها را در هر زمان و مكاني ديده رافضي« :افزايد مي
اند. اينان چقدر مصيبت و  بوده ها يارانشان عليه مسلمانان بر نخاسته مگر اينكه رافضي

پرست از ارتش هولكو  اند. آيا شمشير مشركان بت ب� را بر اس�م و مسلمانان جاري كرده
و قوم تاتار جز از زير سر آنان بيرون آمده است؟! و آيا جز به وسيله آنان، مساجد تعطيل 

ها سوزانده شده و سران و دانشمندان اس�مي و بندگان مخلص خدا و خليفه  شده و قرآن
نصارا براي عوام و خواص معلوم و اند؟ پشتيباني آنان از مشركان و  مسلمانان كشته شده

 .185F3»محرز است و آثارشان در دين معلوم است
186Fابن رجب -10

 .187F5»ها در حدود هفتاد صفت شبيه يهود هستند رافضي«...  :گويد مي 4
اين رافضياني كه به ابوبكر و عمر و جمهور « :گويد محمد بن عبدالوهاب مي -11

مايند، خودشان را به علي و فرزندان علي ن گويند و آنان را تكفير مي صحابه ناسزا مي
اند؟! نه، اين  ما شيعه آل محمد هستيم، آيا در اين ادعا صادق :گويند دهند و مي نسبت مي

اند. يهود و  طور نيست بلكه آنان حقيقتاً دشمنان آل محمد هستند و اهل بيت از آنان بري
كردند كه آنان بر دين و  ن ميدادند و گما نصارا هم خودشان را به پيامبرانشان نسبت مي

                                           
 ». مفاسد العظيمةـاختاذ القبور أعياداً من ال ثم إن يف«، فصل إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -1

 ». ال مهدی إال عيسی ...«سئلت عن حديث و«، فصل منيفـمنار الـال -2

 ». بيان تضمنها ا للرد علی الرافضة يف«، فصل مدارج السالكني -3

عبدالرحمن بن احمد بن رجب، بغدادي، سپس دمشقي، حنبلي، امام، حافظ، او « :گويد ابوالمحاسن حسيني مي -4
، ه رسان محدثان و سخنران مسلمانانحجت، فقيه بزرگ و معتمد، يكي از دانشمندان زاهد و امامان عابد، فايد

و  هاي همه جاي گرفته بود شهاب الدين، ابوالفرج است...ابن رجب امام و وارع و زاهد بود. محبت وي در دل
در ».آورد ها قبولش داشتند. مجالس ذكر و وعظش براي مردم، سودمند بود و دلها را به لرزه در مي همه فرقه

 هجري وفات يافت. 795و به سال    هجري متولد شد 736سال 

 ». بلثت ب� يدی نلسالة« :احلكم اجلدير باإلذاعة من قول النبی -5
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. وي در جاي 188F1»آيين و روش پيامبرانشان هستند در حالي كه به شدت مخالف آنان بودند
ها و  ها، رافضي دانند كه دروغگوترين گروه اهل حديث و اهل علم مي« :گويد ديگري مي

وند، هر كس ميان خود و خدا« :گويد . باز در جاي ديگري مي189F2»شيعه و پيروانشان هستند
هايي قرار دهد و آنان را به فرياد بطلبد و از آنان درخواست شفاعت كند و بر آنان  واسطه

  .190F3»توكل نمايد، بنا به اجماع علما، اين عمل كفر است
191Fعبدالرحمن بن حسن -12

ها در زمان خ�فت امير  در اصل رافضي«...  :گويد مي 4
د، زماني كه حضرت علي از عقايد المؤمنين علي بن ابي طالب از دين اس�م خارج شدن

هايي را كند و هيزم را در آن انداخت و آن را آتش زد، سپس  بدشان مطلع شد، گودال
اند كه در صدر اس�م شرك را ايجاد  ها پرت كرد. آنان كساني ها را در آن گودال رافضي

. آنان قواعد كرده و بر سر قبرها گنبد و بنا ساختند و اعمال و كردارشان دامنگير همه شد
 .192F5»كشد و اصول بدي دارند كه ذكرشان به طول مي

هر كس « :ها را به مكه مكرمه برد، گفت در پاسخ به اين سؤال كه چه كسي رافضي
193Fها را به مكه برد، خدا را نافرماني كرده رافضي

و بر گناهي كبيره اصرار ورزيده است.  6
 .194F1»گردد پس هر كس چنان باشد، فاسق مي

                                           
 ».بيان مذهب الزيديه من البدع يف«، فصل الزيديهلشيعة ونقض كالم ا جواب أهل السنة النبوية يف -1

 ». كذب الروافضإنصاف أهل السنة و يف«، فصل جواب أهل السنة النبوية -2

 .العقائد، كتاب الدرر السنية -3

هجري به دنيا آمد. در نزد پدربزرگش و  1196ع�مه عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، در سال  -4
در زمان او، كسي « :اش گويد ن ناصر بن معمر و حسين بن غنام درس خواند. ابن قاسم دربارهعلي حمد ب

وي به سال  ».تر و زاهدتر از او نبود و همچنين كس ديگري نبود كه بيشتر از او پيرو سنت باشد تر و وارع فقيه
 هجري وفات يافت. 1285

 ».الصفاتاألسامء و«، كتاب الدرر السنية -5

َما ٱرُۡمۡ�ُِ�وَن ﴿ :ها بود و خداوند متعال فرموده است ان خاطر است كه او معتقد به كفر رافضياين بد -6 َّ ِ  َ�َٞس إ
امَ  ََ � ٱرَۡمۡسِجَد ٱۡ�َ ُ�وا ََ  .»اند پس نبايد نزديك مسجد الحرام شوند همانا مشركان نجس« .]28[التوبإل:  ﴾فََ� َ�ۡق
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195Fطيف بن عبدالرحمنعبدالل -13

ها پر از كينه و بغض  هاي رافضي قلب«...  :گويد مي 2
بيني كه آنان دورترين مردم از اخ�ص و فريبكارترين و  و حيله است، به همين خاطر مي

اند. و هميشه يار و ياريگر دشمنان عليه  انگيزترين مردم براي ائمه و امت اس�مي بوده فتنه
. اين چيزي است كه امت اس�مي آن را مشاهده نموده و هر اند اس�م و مسلمانان بوده

دار  ها را جريحه ها را كر و قلب كس آن را نشنيده، چيزهايي را از آن شنيده كه گوش
ها مشهد حسيني وجود دارد  در عراق و نزد رافضي« :گويد . در جاي ديگري مي196F3»نمايد مي

ه قرار داده و با اين كار مجوسيت را ها آن را بت و بلكه پروردگار و آفرينند كه رافضي
احيا كرده و دوران لت و عزي و آنچه كه مردم زمان جاهليت بر آن بوده اندرا زنده 

 .197F4»ها مشهد عباس و مشهد علي دارند اند. همچنين رافضي كرده

                                                                                                             
 .احلج، كتاب الدرر السنية -1

او « :گويد اش مي محمود شكري آلوسي درباره ،عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهابعبداللطيف  -2
هجري به دنيا  1225در سال ». ع�مه يگانه و بزرگ، ع�مه معقول و منقول، جامع دو علم فروع و اصول بود

 هجري وفات يافت. 1293د و در سال آم

 .اجلهاد، كتاب الدرر السنية -3

 .العقائدكتاب ، الدرر السنية -4



 
 

 ها  اي از سخنان علماي مالكي درباره رافضي مجموعه: فصل هشتم

شان كافرند و  اهاي نفساني و مبتدعان همهاهل هو« :گويد امام مالك مي -1
198Fهارون الرشيد». ها هستند شان، رافضي بدترين

 آيا كسي كه به اصحاب پيامبر :پرسيد 1
». خير، و هيچ احترامي هم ندارد« :حقي دارد؟ امام مالك گفت» فيء«ناسزا گويد در 

خداوند « :تاين را از كجا و به چه دليل گفتي؟ امام مالك گف :هارون الرشيد گفت
 :فرمايد مي

 .]29[الفتح:  ﴾ُكّفارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿
 .»تا به وسيله آنها (صحابه) كافران را خشمگين سازد«

» فيء«پس هر كس از صحابه بدگويي كند و به آنان ناسزا گويد، كافر است و در 
رزنش را س هر كس اصحاب پيامبر« :گويد . در جاي ديگري مي199F2»حقي براي كافر نيست

هر كس به «...  :گويد . باز مي200F3»اي ندارد نمايد و به آنان بد و بيراه گويد، از اس�م بهره
هر كس به عايشه تهمت « :چرا؟ گفت :به وي گفته شد». شود عائشه ناسزا گويد، كشته مي

 :فرمايد زنا زند، با قرآن مخالفت ورزيده است، چون خداوند مي

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿ ن َّ
َ
� َ�ُعو ُ بًَدا ۦٓ لِهِ رِِمثۡ  ُدوا

َ
ََ ّمؤۡ  ُكنُتم إِن � ِ  .]17[النور:  ﴾١ مِن

                                           
او رشيد، خليفه، ابوجعفر، هارون، ابن المهدي محمد، ابن المنصور ابوجعفر عبداهللا « :گويد اش مي ذهبي درباره -1

بن محمد، بن علي، بن عبداهللا بن عباس، هاشمي و عباسي است. او از س�طين بزرگ و پادشاهان با هيبت 
هجري به  170هجري متولد شد. سال  148در سال ». ودبود. به حج و جهاد رفته و داراي شجاعت و رأي ب

دروغ را جستجو كردم، آن را « :گفت هجري در حال جنگ وفات يافت. او مي 193حكومت رسيد. و در سال 

 ]. ثر خطيب بغدادیأصحاب احلديث، أرشف ». [ها يافتم نزد رافضي

كراهيته اتباعه السنن و«، باب »كمسالـلو تقريب ا كمدارـترتيب ال«قاضي عياض اين دو قول را در كتاب  -2

 ذكر كرده است. » محدثاتـال

 روايت كرده است. » السنةكتاب «خ�ل آن را در  -3
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دهد كه مبادا براي هميشه به چنان تهمتي بازگرديد اگر  خداوند شما را پند و هشدار مي«
 .»مؤمن هستيد

201Fپس هر كس به چنان تهمتي باز گردد، كافر است

1. 
202Fعبدالملك بن حبيب -2

بغض و كينه عثمان و هر كس از شيعيان در « :گويد مي 2
شود. و هر كس در بغض  بيزاري از او غلو و افراط نمايد، به شدت تأديب و مجازات مي

شود و  و كينه عثمان زياده روي كند، عقوبت و مجازاتش شديدتر است و دوباره زده مي
 .203F3»ر ميبردتا زمان مرگ  در زندان بس

204Fسحنون -3

ثمان و علي بگويد كه آنان بر درباره كسي كه راجع به ابوبكر و عمر و ع 4
هر كس اين « :. و گفت205F5»چنين فردي بايد كشته شود« :گويد گمراهي و كفر بودند، مي

 .206F6»چهار نفر (ابوبكر، عمر، عثمان و علي) را كافر بداند، مرتد است
207Fقاضي عياض -4

ائمه از پيامبران برترند،  :گويند به تكفير غ�ت رافضي كه مي« :گويد 1
همچنين به تكفير هر كسي كه سخني را بگويد كه « :وي افزود». داريمقطع و يقين 

                                           
 .تنقصهم حرام ملعون فاعلهو أصحابهوسب آل بيته وأزواجه و«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -1

». اش ابومروان بود. اصليت آنان از طليطله است او عبدالملك بن حبيب بن سليمان، كنيه« :قاضي عياض گويد -2
 238وي در سال ». فتدانشمند اندلس، بلكه به خدا قسم، دانشمند دنيا وفات يا« :سحنون هنگام وفاتش گفت

 هجري درگذشت.

 .تنقصهم حرام ملعون فاعلهو سب آل بيته و أزواجه وأصحابهو«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -3

او امام، ع�مه، فقيه مراكش، ابوسعيد، عبدالس�م بن حبيب، تنوخي، حمصي « :گويد اش مي ارهذهبي درب -4

است. از سفيان بن عيينه و وليد بن مسلم » مدونةـال«الصل، مراكشي، قيرواني، مالكي، قاضي قيروان و صاحب 

با ابن وهب و ابن  و عبداهللا بن وهب و عبدالرحمن بن قاسم و وكيع بن جراح و اشهب كسب علم نمود.
. وي به »هيچ كسي مثل سحنون نزد ما نيامده است« :اشهب گويد». قاسم و اشهب م�زمت و همراهي نمود

 هجري وفات يافت. 240سال 

 .تنقصهم حرام ملعون فاعلهو أزواجه وأصحابهوسب آل بيته و«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -5

 ».أحكامهاتعريف الردة و يف«، باب حاشية الصاوی علی الرشح الصغري -6
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مانند  ،مفادش گمراه كردن امت اس�مي و تكفير همه صحابه باشد، قطع و يقين داريم
هستند،  ي رافضي كه قائل به تكفير همه امت اس�مي پس از پيامبر»ها كميلي«سخن 

اند چون علي  علي را هم تكفير كرده انخ�فت مقدم نداشتند. آنچون آنان علي را براي 
زيرا كل  ،اند ها از چند راه كفر ورزيده جلو نرفته تا حقش را مطالبه نمايد. اين رافضي

چرا كه  ،اند، چون در اين صورت نقل شريعت و قرآن منقطع شده شريعت را باطل كرده
دو قولش به كشتن به زعم آنان، ناق�ن شريعت و قرآن كافرند. و امام مالك در يكي از 

 .208F2»هر كس كه صحابه را تكفير كند، اشاره كرده است
209Fابوالوليد باجي -5

اما در ميان شيعيان، هر كس علي را دوست بدارد و غلو « :گويد مي 3
گيري ما هم همين است. و هر كس در بغض و كينه  نكند، كار خوبي كرده و موضع

شود. و هر  به شدت تأديب و مجازات ميعثمان و بيزاري از او غلو و زياده روي نمايد، 
كس در بغض و كينه ابوبكر و عمر همراه عثمان و ناسزا گويي به آنان زياده روي نمايد، 

شود و تا وقت مرگ زنداني  عقوبت و مجازاتش شديدتر است و چندين بار زده مي
د كه علي به ديني تجاوز نمايد و گمان كن شود. اما هر كس از شيعيان تا حد الحاد و بي مي

گويند  ها مي آسمان برداشته شد و نمرد و به زمين فرود خواهد آمد، و بعضي از رافضي

                                                                                                             
نظير، شيخ الس�م، قاضي، ابوالفضل، عياض بن موسي بن عياض،  او امام، ع�مه، حافظ، بي« :ذهبي گويد -1

تعددي را هاي م هاي ديني تبحر داشت. كتاب يحصبي، اندلسي، سپس سبتي، مالكي است. در علوم و دانش
 476در سال ». شهرت و آوازه خاصي را در همه مناطق پيدا نمودآوري و تأليف نمود و با تأليفاتش  جمع

هجري  544. وي به سال »استادان قاضي عياض نزديك به صد نفر بودند« :هجري متولد شد. ابن خلكان گويد
 وفات يافت.

 ».مقاالت كفرـبيان ما هو من ال يف«، فصل مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال -2

و امام، ع�مه، حافظ، صاحب فنون، قاضي، ابوالوليد، سليمان بن خلف بن سعد، ا« :اش گويد ذهبي درباره -3
تجيبي، اندلسي، قرطبي، باجي، ذهبي، صاحب تصنيفات است. ابوعمر بن عبدالبر و ابومحمد بن حزم و ابوبكر 

ا نمود و اند. و ائمه از او فقه را ياد گرفتند. او شهرت و آوازه خاصي پيد خطيب از او روايت حديث نموده
هجري  474د شد و به سال هجري متول 403هايي را از خود به جاي گذاشت در سال  تصنيفات گرانب

 ».درگذشت
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آمد و پس از علي اطاعت از فرزندان و خاندانش واجب است و ديگر  وحي براي علي مي
هايي كه دارند، همه اينها كفر است و از گوينده اينها درخواست توبه  ديني الحاد و بي

 .210F1»شود گر توبه نكند، كشته ميشود و ا مي
211Fقاضي ابوبكر ابن عربي -6

اكثر ملحدان خود را به اهل بيت متعلق دانسته « :گويد مي 2
ها به بيست فرقه  دانند تا جايي كه رافضي و علي را بر همه مخلوقات مقدم و برتر مي

 :گويند يم» غرابيه«علي، خداست.  :گويند اند كه مي شان كساني بدترين :اند تقسيم شده
علي، رسول خداست ولي جبرئيل رسالت را به جاي علي براي محمد آورد به خاطر 
حميت و تعصبي كه با او داشت. اين كفر سردي است كه تنها حرارت شمشير آن را گرم 

حقيقت مذهب « :گويد . همچنين مي212F3»اي ندارد كند و مناظره و بحث در آن فايده مي
ه به نظرشان كافرند، زيرا در مذهب آنان هر كس ها اين است كه همه صحاب رافضي

مرتكب گناه شود، كافر است. همچنين اين گروهي كه اماميه نام دارند همانند قدريه 
معتقدند كه هر كسي كه مرتكب گناه كبيره شود، كافر است. از نظر آنان اصحاب محمد 

ها  از همه انسان ترين مردمان براي دين خدا و ترين مردم براي دنيا، كم غيرت حريص
ها نزديك است كه در  رافضي« :افزايد . وي مي213F4»بيشتر قاعده و شريعت را از بين بردند

اس�م آيات و حروفي را به قرآن نسبت دهند كه بر هر صاحب بصيرتي پوشيده نيست كه 
و اند كه اين آيات  اينها بهتاني است كه شيطان آن را برآنان القا نموده و اينان ادعا كرده

                                           
ها  نظرت درباره اين قدريه« :گويد ، هنگام سخن از قول عمر بن عبدالعزيز كه ميموطأـمنتقی رشح الـال -1

 ؟ »چيست
ر، محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبداهللا، ابن العربي، اندلسي، او امام، ع�مه، حافظ، قاضي، ابوبك« :ذهبي گويد -2

آوري و تأليف كرد. و در تمام  هاي متعددي را جمع اشبيلي، مالكي، صاحب تصانيف و تأليفات است. كتاب
 543مد و به سال هجري به دنيا آ 468در سال ». فنون علم تبحر يافت. وي انساني فصيح و بليغ و خطيب بود

 ت يافت.هجري وفا

 ». كانت اجلاهلية مبنية علی العصبية«، قاصمإل العواصم من القواصم -3

 ».تُشكل يعانی التـمـال يف كفإن قيل: إنام يكون ذل«، قاصمإل العواصم من القواصم -4
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. در جاي ديگري 214F1»ايم حروف را نقل و آشكار كرده هنگامي ما آنها را كتمان نموده
 ها درباره ياران محمد نصارا و يهود درباره ياران عيسي و موسي و رافضي« :گويد مي

. باز 215F2»اند شان بر كفر و باطل تنها به اين راضي نيستند كه عليه آنان حكم كنند كه همه
ندگان ماجراي افك، عايشه مطهر و پاك دامن را به فاحشه متهم همانا ساز« :گويد مي

اما خداوند عايشه را از آن تهمت مبرا نمود. پس هر كس عايشه را به چيزي متهم  ،كردند
كند كه خداوند وي را از آن مبرا نموده، او خدا را تكذيب نموده و هر كس خدا را 

 .216F3»تكذيب نمايد، كافر است
217Fيئهابوالعباس ابن حط -7

ترين مردم در مسأله ف�ني و  ترين و نادان احمق« :گويد مي 4
 .218F5»اند ها هستند. آنان با قرآن و سنت مخالفت كرده و به خداوند كافر شده ف�ني، رافضي

219Fابوعبداهللا قرطبي -8

 :گويد مي» منزلإل هارون من موسي«پس از ذكر حديث  6
علي را  اند كه پيامبر ث استدلل كردهها و اماميه و ساير فرَق شيعه به اين حدي رافضي«

جانشين خود كرد. حتي اماميه، صحابه را تكفير كرده، چون از نظر آنان،  ,بر همه امت
كه صراحتاً علي را جانشين خود  را ترك كرده و فرموده پيامبر صحابه وصيت پيامبر

                                           
آَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿: احكام القرآن، در ضمن آيه -1 ََ نُفِسُ�مۡ  لََقۡد 

َ
 .]128[التوبإل:  ﴾ّمِۡن ُ

 ». من رش سامعه كيكفي«، عاصمإل القواصمالعواصم من  -2

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿: ، در ضمن آيهحكام القرآنأ -3 ن َّ
َ
ُ  �  .]17[النور:  ﴾ۦٓ لِهِ رِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

او احمد بن عبداهللا بن احمد، ابوالعباس بن الحطيئإل اللخمي، فارسي، امامي صالح و وال، از « :گويد صفدي مي -4
به دنيا آمد و به حج رفت. داخل شام شد و بزرگان را م�قات نمود » فاس«. در علماي برجسته و متبحر است

در سال ». و در مسجد جامع مصر اقامت گزيد. مردم مصر اعتقاد بزرگي به وي داشتند كه وصف شدني نيست
 هجري وفات يافت. 560شد و به سال هجري متولد  478

 آورده است.» السري«اش در كتاب  نامه ذهبي آن را در زندگي -5

او محمد بن احمد بن ابوبكر بن فرح، شيخ، امام، ابوعبداهللا انصاري، اندلسي، قرطبي، مفسر « :ابن فرحون گويد -6
است. او از بندگان صالح خدا و علماي عارف و زاهد و اهل ورع بود. وي مشغول امور اخروي بود و اوقاتش 

 هجري وفات يافت.  671سال  به». گذراند را به عبادت و ياد خدا و تصنيف مي
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. همچنين نمودند نمود ترك كردند و كس ديگري را با اجتهاد خود جانشين پيامبر
بعضي از آنان علي را تكفير كرده، چون حق خود را مطالبه ننمود. در كفر اينان و 

 . قرطبي در تفسير آيه:220F1»پيروانشان كه چنين اعتقادي دارند، شكي نيست

 .]29[الفتح:  ﴾ُكّفارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  رّزّراعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ ﴿
ردم در دلش خشمي بر يكي از هر يك از م«پس از ذكر اين سخن امام مالك كه 

مالك سخن « :گويد ، مي»گردد داشته باشد، مشمول اين آيه مي اصحاب رسول اهللا
خوبي گفته و در تفسيرش به حق اصابت نموده است. پس هر كس از يكي از صحابه 

گيري كند يا در روايتش بر او طعنه و رخنه وارد كند، سخن خداوند، پروردگار  خُرده
 ».يين مسلمانان را باطل كرده استقبول نداشته و دين و آجهانيان را 

هر كسي عايشه را به چيزي متهم كند كه خداوند وي « :گويد ابوعبداهللا خرشي مي -9
زنا كرده، يا صحابه بودن يا اس�م ابوبكر يا اس�م تمامي  :را از آن مبرا نموده، مث�ً بگويد

يا يكي از آنان را تكفير نمايد، كفر ورزيده  صحابه را انكار نمايد يا چهار خليفه راشد
 .221F2»است

222Fعلي اَجهوري -10

به طور خ�صه، هر كس همه صحابه را تكفير كند، « :گويد مي 3
كافر است، چون وي چيزي را كه در دين ضرورتاً معلوم است انكار نموده و خدا و 

 .223F4»رسول خدا را تكذيب نموده است
224Fابوالعباس صاوي -11

س تمامي صحابه را تكفير كند، بنا به اتفاق همه هر ك« :گويد 1

چون وي چيزي  - آمده است» الشامل«همان طور كه در كتاب  - علما كفر ورزيده است

                                           
ِخيهِ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿: ، در ضمن آيهاجلامع ألحكام القرآن الكريم -1

َ
ونَ َ�ٰ  ِ�  .]142[األعراف:  ﴾ِ� قَوۡ  ِ�  ِ� لُفۡ خۡ ٱ َُ

 ». أحكامهامالردة والسب و«شرح مختصر خليل، اثر خرشي، باب  -2

واقع در كشور مصر)، شيخ » ريف«رد، روستايي در شهر علي بن زين العابدين اَجهوري (منسوب به اَجهور الو -3
 هجري درگذشت. 1066به سال  ،قاهرهها در زمان خود در  و بزرگ مالكي

 ».الردة و السب و أحكامهام«شرح مختصر خليل، اثر خرشي، باب  -4
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را كه در دين ضرورتاً معلوم است، انكار نموده و خدا و رسول خدا را تكذيب نموده 
 .225F2»است

                                                                                                             
در مصر هجري  1175سال  ،ابوالعباس، احمد بن محمد خلوتي، صاوي (منسوب به خشكي سنگ) فقيه مالكي -1

هجري در مدينه منوره  1241متولد شد. نزد شيخ دردير و دسوقي و ديگر علما علم فقه را فراگرفت. به سال 
 وفات يافت.

 ».أحكامهاتعريف الردة و يف«، باب حاشية الصاوی علی الرشح الصغري -2



 
 

 ها اي از سخنان علماي شافعي درباره رافضي مجموعه: فصل نهم

226Fامام شافعي -1 

ام كه در ادعا  هيچ يك از هواپرستان و مبتدعان را نديده« :گويد مي 1
. در جاي ديگر 227F2»ها شهادت ناحق بدهد ها باشد و بيشتر از رافضي دروغگوتر از رافضي

 .228F3»پشت سر رافضي نماز مخوان« :ميفرمايد
229Fهبإل اهللا للكائي -2

 ،ها، كفر رافكندگيسياق آنچه روايت شده درباره س« :گويد مي 4
دشنام و ناسزا  ها و چرند و پرندهاي رافضياني است كه به اصحاب رسول اهللا حماقت

اي از آثار و روايات  سپس مجموعه» اند... گويند و آن را به عنوان دين و آيين برگزيده مي
230Fها نقل كرد را درباره رافضي

5. 

                                           
ام، دانشمند زمان خود، او محمد بن ادريس ... بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف، ام« :اش گويد ذهبي درباره -1

ناصر الحديث، فقيه امت اس�مي، ابوعبداهللا قريشي، مطلبي، شافعي است. وي در شهر غزه واقع در فلسطين به 
نسبت فاميلي داشت. (پس مطلب، برادر هاشم، پدر عبدالمطلب  دنيا آمد و بعداً به مكه رفت. با رسول اهللا

همانا خداوند در آخر هر صد سال كسي را « :گويد حنبل مي هجري متولد شد. احمد بن 150است). در سال 
دور گرداند. پس دقت كرديم در آخر صد  ها را به آنان ياد دهد و دروغ را از رسول اهللا كند تا سنت بيدار مي

 204. وي به سال »سال نخست (قرن اول)، عمر بن عبدالعزيز و در آخر صد سال دوم (قرن دوم) شافعي است
 يافت. هجري وفات

 روايت كرده است.» اإلبانة«ابن بطه آن را در كتاب  -2

 اش آورده است. نامه در ضمن زندگي» السري«ذهبي آن را در كتاب  -3

او امام، حافظ، تجويددان، مفتي، ابوالقاسم، هبإل اهللا بن حسن بن منصور، طبري، رازي، شافعي « :ذهبي گويد -4
بغداد خيلي مفيد بود. در نزد شيخ ابوحامد فقه را ياد گرفت و در  مذهب، للكائي است. در زمان خود براي

 هجري درگذشت. 418به سال ». ا كردمذهب شافعي مهارت و تبحر و تخصص خاصي پيد

 روايت كرده است.» رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«للكائي آن را در كتاب  -5
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231Fعبدالقاهر بن طاهر بغدادي -3

ي كه در دولت اس�مي ظاهر اما كافران« :گويد مي 1
شدند و ماهيت و هويت خود را با ظواهر اس�م مخفي كردند و در باطن به مسلمانان 

هايي كه ذكر كرديم،  همانا حكم اين گروه ،هاي سبائيه خيانت نمودند مانند غ�ت رافضي
شان ح�ل نيست، ازدواج با زنانشان ح�ل  حكم مرتدين از دين اس�م است، ذبيحه

ت، و جايز نيست كه با دادن جزيه در دارالس�م بمانند بلكه واجب است از آنان نيس
شان واجب است و  اگر توبه كردند چه خوب و گرنه كشتن ،درخواست توبه شود

شود. و اما هواپرستان و مبتدعان از ... و اماميه كه صحابه را  اموالشان به غنيمت برده مي
كنند.  كنيم همان طور كه آنان اهل سنت را تكفير مي تكفير ميكافر دانسته، همانا ما آنان را 

 :افزايد . وي مي232F2»و به نظر ما خواندن نماز جنازه بر آنان و نماز پشت سرشان جايز نيست
هاست  اهل سنت بر ايمان مهاجرين و انصار اتفاق نظر دارند. اين مخالف گمان رافضي«

اند هر  كافر شدند ... و اهل سنت متفقكه گويا صحابه به خاطر بيعت نكردن با علي 
در جنگ بدر حضور داشت، بهشتي است ... و اهل سنت قائل  مسلماني با رسول اهللا

آنان را به بهشت مژده  كه پيامبر» عشره مبشره«به تكفير هر كسي هستند كه يكي از 
 مبرداده، كافر بداند. همچنين اهل سنت قائل به موالت و دوستي همه همسران پيا

 .233F3»اند هستند و كسي را كه همسران پيامبر يا بعضي از آنان را تكفير كند، كافر دانسته

                                           
جسته، استاد، صاحب فنون، ابومنصور بغدادي، مقيم خراسان، او عبدالقاهر بن طاهر، ع�مه بر« :ذهبي گويد -1

داراي تأليفات بديع و يكي از علماي مشهور شافعي است. وي از بزرگترين شاگردان ابواسحاق اسفراييني بود. 
به اتفاق « :ابوعثمان صابوني گويد». كردند خواند و وي را به عنوان مثال و نمونه ذكر مي در هفده فن درس مي

هاي اس�م بود. وي ترتيب و نظمي بديع و تأليفاتي بديع داشت.  ، استاد ابومنصور از ائمه اصول و پايهفض�
 429به سال ». يل شدابومنصور بغدادي، امامي بزرگ بود و وقتي از نيشابور خارج شد، آنجا به ويرانه تبد

 هجري درگذشت.

ق -2 رَ  م.باب پنجم، فصل سوم، ركن پانزده، الفرق بني الفِ

ق -3 رَ  ، باب پنجم، فصل چهارم.الفرق بني الفِ
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234Fخطيب بغدادي -4

همانا خداوند متعال ياراني را براي پيامبرش برگزيده ... « :گويد مي 1
ها از دستور  و امت اس�مي را ملزم كرده كه به زيبايي و نيكي از آنان ياد كنند، اما رافضي

سرپيچي و مخالفت كردند و عمداً در ت�ش بودند كه آثار و  ند درباره ياران پيامبرخداو
دريغ صحابه را محو كنند و از آنان اع�م برائت و بيزاري نمودند  هاي بي زحمات و ت�ش

َۡ  يََُُِدونَ ﴿و ناسزاگويي و سب و نفرين آنان را دين و آيين خويش قرار دادند:  ُ�ِ �ِ ُٔ  �  وا
ِ ٱ نُورَ  فۡ  َّ

َ
ٰ بِأ . »خواهند با دهان خود نور خداوند را خاموش گردانند مي«. ]8الصف: [ ﴾...هِِهمۡ َ�

 آنان در گذشته چنان قصدي داشتند،همان طور كه امثال 

ُ ٱوَ ...﴿ ِ  ُمتِمّ  َّ َِهَ  َورَوۡ  ۦنُورِه ٰ لۡ ٱ َك ونَ� َُ  .]8[الصف:  ﴾فِ
گذارد خاموش شود] هر چند  نمي گرداند [و ولي خداوند نور خود را تمام و كامل مي«

 .»كافران بدشان آيد

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ � َظلَُموٓ  َّ يّ  ا
َ
 .235F2]227[الشعراء:  ﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  ُ

 .»گردند كساني كه ستم نمودند، خواهند دانست كه به كجا بر مي«

                                           
نظير، ع�مه، مفتي، حافظ، ناقد، محدث زمان خود، ابوبكر، احمد بن  او خطيب، امامي يگانه و بي« :ذهبي گويد -1

هاي زيادي را نوشته و در اين زمينه از  علي بن ثابت، بغدادي، داراي تأليفات و خاتم حافظان است. كتاب
هاي متعددي را جمع آوري و تصنيف و تصحيح نمود. راويان را تعديل و  گرفته است. كتابهمگان پيشي 

ترين مردم زمان خود به طور مطلق شد. وي از علماي بزرگ شافعي بود و  جرح و تضعيف نمود. و حافظ
خطيب، « :گويد هجري به دنيا آمد. ابوسعد سمعاني مي 392سال ». پنجاه و چند تأليف از خود به جاي گذاشت

دانشمندي با هيبت، ثقه و مورد اطمينان، حجت، خوش خط، تيزهوش و فصيح بود. از حافظه و نيروي ضبط 
رافضي ها خواستند وي را در دمشق بكشند چون او فضائل ». واليي برخوردار بود و خاتم حافظان بود

ت بغداد انتقام گرفته شود، وي كرد اما از ترس اينكه از جانب اهل سن را در مسجد جامع روايت مي صحابه
هجري وفات  463بيرون كردند. خطيب بغدادي به سال » صور«را رها كردند و وي را از دمشق به سوي 

 يافت. 

 . سوابقهممحاسن أعامهلم وـالنرش لب السامع، إمالء فضائل الصحابة ومناقبهم واجلامع ألخالق الراوی و آدا -2
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236Fابوعثمان صابوني -5

ا دوست هر كس آنان ر« :گويد پس از ذكر خلفاي چهارگانه مي 1
بدارد و آنان را به دوستي بگيرد و برايشان دعاي خير كند و حقشان را رعايت كرده و 

شان را بشناسد، از زمره رستگاران است، و هر كس با آنان دشمني ورزد و  فضل و بزرگي
لعنت خدا  –ها و خوارج  به آنان ناسزا گويد و چيزهايي را به آنان نسبت دهد كه رافضي

 .237F2»شدگان است اند، از زمره ه�ك نسبت داده –بر آنان باد! 
238Fابومظفر اسفراييني -6

اماميه بر تكفير صحابه اتفاق نظر دارند و ادعا « :گويد مي 3
كنند كه قرآن تحريف شده و از جانب صحابه زيادت و نقصان در آن واقع شده، و  مي

نص بوده اما صحابه آن را ناديده گرفته  كنند كه بر امامت علي پس از پيامبر گمان مي
توان بر قرآن امروزي و بر هيچ يك از احاديث روايت شده از  كنند كه نمي اند. و گمان مي
توان بر شريعتي كه  كنند كه نمي اعتماد و اطمينان كرد. همچنين گمان مي پيامبر مصطفي

هستند كه » مهدي«امي به نام در اختيار مسلمانان است اعتماد و اطمينان كرد، و منتظر ام
ظهور كند و شريعت خداوند را به آنان ياد دهد. اينان در هيچ حالي در مسير دين قرار 
ندارند و اص�ً باوري به دين اس�م ندارند و مقصودشان از اين سخنان، تحقيق درباره 
 ،امامت علي نيست بلكه مقصودشان، ساقط كردن سختي تكاليف شرعي از خودشان است

تا جايي كه در ح�ل دانستن محرمات شرعي گوي سبقت را پيش گرفته و در آن زياده 

                                           
قدوه، مفسر، محدث، شيخ الس�م، ابوعثمان، اسماعيل بن عبدالرحمن بن احمد  او امام، ع�مه،« :ذهبي گويد -1

... نيشابوري، صابوني است. وي از ائمه حديث و اثر بود. تأليفاتي در سنت و اعتقاد سلف دارد كه هيچ 
هجري  376در سال ». ام مگر اينكه به علم و فضلش اعتراف نموده و وي را قبول داشته است منصفي را نديده

امام بر حق مسلمانان و شيخ الس�م راستين، ابوعثمان صابوني، حديث را « :گويد به دنيا آمد. ابوبكر بيهقي مي
 هجري درگذشت. 449وي به سال ». ودبراي ما روايت نم

 .عقيدة السلف أصحاب احلديث -2

ييني، سپس طوسي، شافعي مذهب، او ع�مه، مفتي، ابومظفر، طاهر بن محمد اسفرا« :گويد اش مي ذهبي درباره -3

 وي به سال». ، يكي از علماي بزرگ و مشهور، و داماد استاد ابومنصور بغدادي است»التفسري الكبري«صاحب 

 هجري دار فاني را وداع گفت. 471
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آورند كه ف�ن كار از جمله تحريف شريعت و  كنند و نزد عوام چنين عذر مي ميروي 
قرآن از جانب صحابه است. اين نوع كفر بدترين نوع است كه از اين بالتر ديگر كفري 

وي در ادامه ». ماند چيزي از دين اس�م باقي نمي ، فرد برنيست، چون با وجود آن
ها روايت كرديم، از چيزهايي نيست كه براي  بدان اين سخناني كه از رافضي«افزايد:  مي

داند  شان بدانها استدلل كرد، چون هر عاقلي با بداهت عقل، فسادشان را مي فساد و بط�ن
ديني  ها به خاطر اين است كه الحاد و بيكند. پس اين سخنان تنها و تن و آنها را انكار مي

اند،  و شري كه اينان در زير پوشش موالت و دوستي با بزرگان اهل بيت استتار كرده
شان را  آشكار و برم� شود، و گرنه آنان دليلي ندارند كه بر آن تكيه كنند و سخنان خرافي

تواهاي امت اس�مي يعني اهل همانا ف«...  :. ابومظفر اسفراييني افزود239F1»به آن ارجاع دهند
 .240F2»اند ها متفق سنت و جماعت (اهل رأي و اهل حديث) بر رد مذهب رافضي

241Fابوحامد غزالي -7

ها از نسخ، مرتكب  به خاطر قصور و كمي فهم رافضي« :گويد مي 3
داد از ترس اينكه حقيقت امر  اند كه وي از غيب خبر نمي نقل كرده بداء شده و از علي

ند متعال آشكار شود در نتيجه خداوند آن را تغيير دهد. و از جعفر بن محمد براي خداو
براي خداوند در چيزي حقيقت امر آشكار نشده آن گونه كه « :اند كه وي گفت نقل كرده

(يعني درباره امر خدا به ذبح اسماعيل). ». درباره اسماعيل، حقيقت امر برايش آشكار شد
 .242F4»ت دادن جهل و ناداني به خداوند متعال استاين، كفر صريح و آشكار، و نسب

 فخر الدين رازي در تفسير آيه -8

                                           
ق اهلالكني التبصري يف -1 رَ  ». ائحهمبيان فضتفصيل مقاالت الروافض و يف«، باب الدين و متييز الفرقة الناجية عن الفِ

ق اهلالكنيالدين و التبصري يف -2 رَ  ». جلامعةطريق حتقيق النجاة ألهل السنة و  يف«، فصل متييز الفرقة الناجية عن الفِ

، اعجوبه زمان، زين العابدين، ابوحامد، حجةاالسالماو غزالي، شيخ، امام، بحرالعلوم، « :اش گويد ذهبي درباره -3

شافعي مذهب، غزالي است. او داراي تصنيفات و هوشي فوق العاده بود.  محمد بن محمد بن محمد ... طوسي،
 هجري دار فاني را وداع گفت. 505 هجري متولد شد و به سال 450در سال 

 اثر غزالي، كتاب النسخ، باب اول.المستصفي،  -4
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ََوۡ ﴿ ُّ  مَ َو ٰ  لّظارِمُ ٱ َ�َع  .]27[الفرقان:  ﴾هِ يََديۡ  َ�َ
 .»گيرد و روزي كه انسان ظالم دو دست خويش را گاز مي«

ا تغيير اين ظالم، مرد معيني است و مسلمانان اسمش ر :گويند ها مي رافضي« :گويد مي
داده و آن را پوشاندند و نام ديگري برايش نهادند و او را از فاض�ن و اصحاب رسول 

ها مقتضي ايراد و رخنه در قرآن، و اثبات اينكه  بر شمردند ... اين سخن رافضي اهللا
«...  :افزايد وي در ادامه مي». باشد و بدون شك، اين، كفر است قرآن تحريف شده، مي

زنند همانند يهودياني هستند  ي كه به عايشه طعنه و تهمت ناروا به وي ميهمانا رافضيان
 .243F1»زنند كه به مريم عليها الس�م طعنه و تهمت ناروا مي

هر كس ابوبكر و عمر را دوست بدارد، غلو كننده « :گويد ابوعبداهللا ذهبي مي -9
 ،كننده استنيست. آري، هر كس عيب و نقصي را به آنان نسبت بدهد، رافضي و غلو 

هاست، و اگر آنان را تكفير  پس اگر به آنان ناسزا و بد و بيراه گويد، از بدترين رافضي
«...  :. وي افزود244F2»شود و مستحق سرافكندگي و خواري است كند، خودش كافر مي

كنند و روايات صحيح را  ها هميشه به روايات و آثار دروغين استناد مي بيني كه رافضي مي
چسبند و صحيح  ايند، و اگر احساس كمترين ترسي بكنند، به تقيه مينم تكذيب مي

دارند و رفض را لعنت و انكار  را بزرگ مي بخاري و صحيح مسلم و سنت پيامبر
چيزي كه يهود و مجوس با خودشان  –اند  نمايند، پس آنان با لعنت خودشان، ملعون مي

ن و فض� و عالمانشان چيره است، پس جهل و ناداني با همه انواعش بر بزرگا –اند  نكرده
گمان درباره عوامشان چيست؟ نيكان و فريب خوردگانشان چگونه بايد باشند؟ شكر و 

. ذهبي درباره صحابه 245F3»ستايش براي خدايي كه ما را به راه راست و مستقيم هدايت نمود
از دين اس�م و هر كس به آنان طعنه زند يا به آنان ناسزا و بد و بيراه گويد، « :گويد مي

                                           
ٰ  رِِهمۡ َوقَوۡ  َِهِمۡ َو�ُِ�فۡ ﴿: ، در ضمن آيهمفاتيح الغيب -1 َ�َ  َۡ  .]156[النساء:  ﴾١ اَعِظيمٗ  انً َ�ٰ ُ�هۡ  ََمَ َم
 ذهبي، در ضمن شرح حال ابوعروبإل. ، اثرسري أعالم النبالء -2

 ». اآلل من افرتاءات الساموی الضالاالنتصار للصحب و«ترتيب الموضوعات، از كتاب  -3
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زند كه معتقد به  ملت مسلمانان خارج شده، زيرا طعنه و ناسزاگويي تنها از كسي سر مي
بدي صحابه باشد و حقد و كينه آنان را مخفي داشته و فرموده خدا را انكار كرده كه در 

 را انكار كرده كه آنان را مورد تمجيد و ستايش قرآن آنان را ستوده و فرموده رسول اهللا
شان را ذكر كرده است. به راستي صحابه بهترين  قرار داده و فضايل و مناقب و دوستي

ها، در حقيقت  واسطه در نقل قرآن و سنت نبوي بودند و گرفتن ايراد و رخنه در واسطه
گرفتن ايراد و رخنه در اصل است. و نپذيرفتن ناقل، در حقيقت نپذيرفتن منقول است. 

تدبر و تأمل نمايد و از نفاق و زندقه و الحاد و انحراف در  اين براي هر كس كه در آن
 .246F1»اش به دور باشد، آشكار و مبرهن است عقيده
تكفيركنندگان شيعه و خوارج اين گونه استدلل « :گويد تقي الدين سبكي مي -10

اند در اينكه  را تكذيب نموده كنند كه آنان بزرگان صحابه را تكفير نموده و پيامبر مي
ان را به بهشت مژده داده است. و اين به نظر من، استدلل درستي است درباره كساني آن

اما كسي كه به عايشإل « :. وي افزود247F2»كه تكفير آن بزرگواران از آنان ثابت شده است
چون قرآن  ،اول :از دو جهت بايد كشته شود - العياذ باهللا -تهمت ناروا زند  لصديقه

دهد، پس تكذيب قرآن كفر است و هر كس آن  شه گواهي ميكريم به برائت و پاكي عاي
عايشه همبستر و  ،تهمت ناروا ا به عايشه نسبت دهد، قرآن را تكذيب نموده است. دوم

عيب و نقص نسبت داده  بوده، هر كس به وي تهمت ناروا بزند، به پيامبر زن پيامبر
 .248F3»، كفر استو نسبت دادن عيب و نقص به پيامبر

 كثير در تفسير آيه: ابن -11

َّمدٞ ﴿ ِۚ ٱ رُّسوُل  ّّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ّدا ِِ
َ
ٓ  ُكّفارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ ُ  .]29[الفتح:  ﴾نَُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

                                           
 ، گناه كبيره هفتاد. الكبائركتاب  -1

 ].16[النمل:  ﴾دَ ۥَداوُ  نُ َ�ٰ يۡ ُسلَ  َوَورَِث ﴿: فتاوي السبكي، باب جامع، در ضمن آيه -2

 ». سب النبی«فتاوي السبكي، باب جامع، فصل  -3
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گير، و نسبت به  محمد، فرستاده خدا و كساني كه همراه او هستند، بر كافران تند و سخت«
 .»همديگر مهربان و دلسوزند

به همين آيه بر تكفير رافضياني كه با صحابه  –در روايتي از او  –ام مالك ام« :گويد مي
ها بدين سبب كافرند كه  رافضي :گويد ورزند، استناد كرده است. امام مالك مي دشمني مي

آيد، با توجه به اين آيه  بدش مي آيد و هر كس از صحابه آنان از صحابه بدشان مي
ابن كثير راجع به تهمت زنا ». اين رأي موافق او هستند كافر است. و جماعتي از علماء در

 :هنگام تفسير آيه ببه ام المؤمنين، عايشه صديقه دختر ابوبكر صديق

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ َّ  َۡ ۡ ٱ ُمونَ يَ ۡ ٱ تِ فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ر �  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ر َۡ ٱ ِ�  لُعُِنوا ََةِ �ٱوَ  يَاُّ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ  ِخ
  .]23لنور: [ا ﴾٢ َعِظيمٞ 
زنند) و مؤمن تهمت زنا بزنند،  خبر (از تهمتي كه به آنان مي همانا كساني كه به زنان پاك دامن و بي«

 .»شوند و عذاب بزرگي در انتظارشان است در دنيا و آخرت مورد لعنت واقع مي

اتفاق نظر دارند كه هر كس بعد از اين آيه، به  - رحمهم اهللا - همه علماء« :گويد مي
عايشه ناسزا گويد و پس از آنچه كه در اين آيه ذكر شده به او تهمت زنا بزند، كافر 

كه اگر  چون او مخالف و معاند قرآن است. اما راجع به ساير همسران پيامبر ،است
كسي به آنان تهمت زنا بزند، دو قول وجود دارد كه قول اصح اين است كه ديگر زنان 

 ».را دارند همان حكم حضرت عايشه پيامبر
249Fابوحامد محمد مقدسي -12

با همه  –ها  عقايد اين گروه رافضي«...  :گويد مي 1
كفر صريح و عناد و دشمني همراه با جهل قبيح است كه هيچ كس در  –هايشان  فرقه

 .250F2»كند اي توقف نمي تكفيرشان و حكم به خروجشان از دين اس�م لحظه

                                           
او محمد بن خليل بن يوسف ... ابوحامد رملي، مقدسي، شافعي مذهب، مقيم « :گويد اش مي شوكاني درباره -1

فظ ابن حجر هاي مختصر را حفظ داشت ... سپس به قاهره كوچ كرد و از حا قاهره است. وي بسياري از كتاب
هجري  888ولد شد و درسال هجري مت 819در سال ». و مناوي و جماعتي از علما كسب علم نمود...

 درگذشت.

 اثر ناصر قفاري.» صول مذهب الشيعة االماميةأ«، به نقل از كتاب الرد علی الرافضة رسالة يف -2
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هر كس حجت  –خدا به شما رحم كند!  – بدانيد« :گويد ج�ل الدين سيوطي مي -13
با شرايط خاص خود در علم الحديث، انكار نمايد، كفر  بودن سنت قولي يا فعل پيامبر

شود، و همراه يهود و نصارا يا هر يك از فرَق كافر كه  ورزيده و از دايره اس�م خارج مي
اي از  ها و طايفه قشود. و اساس اين رأي فاسد اين است كه زندي خدا بخواهد، حشر مي

كنند. آنان در ميان  غ�ت رافضي، استدلل به سنت را انكار كرده و تنها به قرآن كفايت مي
بعضي از آنان معتقدند كه در اصل نبوت  :خود در اين زمينه اخت�ف نظر شديدي دارند

ن خداوند از آنچه اي -وحي آورد  براي علي بوده و جبرئيل اشتباه كرد كه به پيامبر
كنند و آن  تأييد مي و بعضي از آنها نبوت را براي پيامبر –گويند منزه است  ظالمان مي

گويند: خ�فت، حق علي بوده و وقتي صحابه اين حق را به علي  را قبول دارند اما مي
هاي پست و  اين انسان -نداده و ابوبكر را به جاي او براي خ�فت انتخاب نمودند، 

حابه كفر ورزيدند چون ظلم كردند و حق را به صاحب حق ص - :گويند ملعون مي
اند، به خاطر اينكه حقش را مطالبه ننمود. و بر  ندادند. همچنين اينان علي را تكفير كرده

به گمان اين  –را رد نمودند، چون اين روايت ها  اين اساس همه احاديث پيامبر
 و إنا إليه راجعون. اگر ضرورت از طرف جماعتي كافر نقل شده است. إنا هللا –ها  رافضي

هاي مختلف با آن سر و كار داشته، اقتضا  بيان اصل اين مذهب فاسدي كه مردم در زمان
دانستم. صاحبان اين رأي فاسد در زمان ائمه  كرد، نقل اين آراء و اقوال را جايز نمي نمي

ها و  وس و مناظرهاند و ائمه اربعه و اصحابشان در در اربعه و بعد از آنان، زياد بوده
هر كس « :گويد . سيوطي در جايي ديگر مي251F1»اند ها را داده تأليفاتشان، جواب اين رافضي
ابوبكر جزو صحابه نبوده، كفر ورزيده است. و علما از  :صحابه را تكفير كند يا بگويد

تعليق قاضي حسين راجع به كسي كه به ابوبكر و عمر ناسزا گويد دو وجه را ذكر نموده 

                                           
 ، مقدمه كتاب. االعتصام بالسنة مفتاح اجلنة يف -1
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كافر است، و اصح به نظر من اين است كه چنين فردي كافر  -2فاسق است،  -1 :دان
252F...»شود  مي

1. 
253Fشهاب الدين رملي -14

ابوبكر جزو صحابه نبوده، كفر  :اگر كسي بگويد« :گويد مي 2
را هم جزو صحابه  ورزيده است ... و هر كس تجاوز كند و عمر و عثمان و علي

اش  اي عام و خاص معلوم و محرز است، كمترين درجهنداند، چون صحابه بودنشان بر
 .254F3»است اين است كه چنين فردي، تكذيب كننده پيامبر

 ن حجر هيتمي درباره آيإل:احمد ب -15

َّمدٞ ﴿ ِۚ ٱ رُّسوُل  ّّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ّدا ِِ
َ
ٓ  ُكّفارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ ُ  .]29[الفتح:  ﴾نَُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

گير، و نسبت به  تاده خدا و كساني كه همراه او هستند، بر كافران تند و سختمحمد، فرس«
 .»همديگر مهربان و دلسوزند

بر تكفير رافضياني كه با صحابه دشمني  - در روايتي از او - امام مالك« :گويد مي
آيد، به همين آيه استناد و استدلل نموده است. امام مالك  ورزند و از آنان بدشان مي مي

نمايند و هر كس به  ها كافرند كه صحابه آنان را خشمگين مي بدين خاطر رافضي :گويد
اين استدلل خوبي است كه ظاهر آيه آن را ». وسيله صحابه خشمگين شود، كافر است

ها و همچنين جماعتي  اش درباره كفر رافضي كند. و از اينجا امام شافعي در رأي تأييد مي
 .255F4»اند اين رأي موافقت نموده از ائمه با امام مالك در

                                           
 ». التعزيرالردة و«باب  الفتاوی احلمدانية، ة يفالعقود الدري -1

در مصر)، و شافعي مذهب است. به » منوفيةـرملة ال«شهاب الدين احمد بن حمزه انصاري، رملي (منسوب به  -2

فقه و تفسير و حديث و علوم عربي و علم ك�م مشغول شد. از بارزترين اساتيدش، زكريا انصاري است. از 
و  –ملقب به شافعي كوچك –حضر وي تلمذ و شاگردي نمودند، فرزندش محمد رملي جمله كساني كه در م

هجري  957ين رملي در سال شمس الدين احمد بن محمد مصري خطيب شربيني بودند. شهاب الد
 درگذشت.

 ».الردة يف«، فصل متن ابی شجاعـحاشية البجريمی علی رشح اخلطيب ل -3

 ».در بيان اعتقاد اهل سنت«نهايي ، سخن ةالزندقل البدع والرد علی أه محرقة يفـالصواعق ال -4
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ها از يهود و نصارا و ساير فرَق گمراه براي دين  رافضي« :افزايد ابن حجر هيتمي مي
شان از جمله  ضرر بيشتري دارند. دليلش هم عقايد و كردار و سخنان باطل و نارواي

در  هاي قبيح و نهايت عناد و دشمني و دروغ است تا جايي كه ملحدان به سبب آن بدعت
 .256F1»اند  دين و ائمه مسلمانان طعنه و ايراد وارد كرده

شود كه هر كس عائشه را به زنا متهم كند، كافر  از ماجراي افك معلوم مي« :وي افزود
زيرا نسبت دادن زنا به عايشه مستلزم  ،اند است. ائمه ما و ديگران به اين امر تصريح كرده

قرآني هم بنا به اجماع مسلمانان  تكذيب نصوص قرآني است و تكذيب كننده نصوص
شود، زيرا آنان صحابه را  ها معلوم مي كافر است. و بدين صورت تكفير بسياري از رافضي

 .257F2»كنند مي به امور ناروا و ناپسند متهم
، كساني كه ايمان و به طور خ�صه، تكفير صحابه« :گويد ابوثناء آلوسي مي -16

است، و اقدام به لعنت و نفرين صحابه به محض صداقت و عدم نفاقشان محرز و محقق 
تر از خانه عنكبوت است، كفر صريح است و شايسته نيست در آن  شبهه اي كه، سست

شك كرد. شيعيان زمان ما بيشترين سهم را از اين كفر دارند، زيرا شيعيان افرادي از 
ؤمنين علي بن ابي ) كه اميرالماند (مانند ابوبكر و عمر و عثمان صحابه را تكفير كرده

كرد و  خواند و در جمعه و جماعات به آنان اقتدا مي طالب پشت سرشان نماز مي
ترين و دلسوزترين فرد نسبت به آنان بود حتي دخترش، ام كلثوم را به ازدواج  مهربان

ازدواج  ، خاله حنفيهدر آورد و خود حضرت علي با اسير جنگي ابوبكر عمر
ورد خوبي با خلفا داشته كه تأويل پذير نيست و قبول آن براي كرد. و او رفتار و برخ

 .258F3»شيعيان خيلي دشوار است

                                           
 ، باب اول، فصل پنجم.ةالزندقالرد علی أهل البدع و محرقة يفـالصواعق ال -1

 ، باب سوم، فصل دوم.ةالزندقالرد علی أهل البدع و محرقة يفـالصواعق ال -2

 ، فصل سوم. األجوبة العراقية علی األسئلة الالهورية -3
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259Fامام ابوحنيفه -1 

خداوند از همه  –اساس عقيده شيعه، گمراه دانستن صحابه « :گويد مي 1
پس از خديجه  –لو عائشه« :گويد ديگر مي. در جايي 260F2»باشد مي –صحابه راضي باد! 

گويند،  ها مي برترين زنان دنيا و مادر مؤمنان است، و از زنا و آنچه كه رافضي –كبري 
 .261F3»پاك و بري است. پس هر كس وي را به زنا متهم كند، زنازاده است

262Fقاضي ابويوسف -2

در پاسخ به اين گفته كه تو شهادت كساني را كه از روي تأويل  4
واي بر تو! من چنين فردي را « :داني، گفت گويند، جايز مي صحابه ناسزا و دشنام مي به

                                           
او امام، فقيه امت اس�مي، دانشمند عراق، ابوحنيفه، نعمان بن ثابت بن زوطي ... « :گويد اش مي دربارهذهبي  -1

شود كه وي از فرزندان فارس است. در زمان صغار صحابه متولد شد و انس بن  اهل كوفه است. گفته مي
مسافرت نمود. وي در فقه و مالك را ديد. او به جستجوي آثار و روايات، عنايت خاصي داشت و به خاطر آن 

اي بود كه خاتم همه علما در اين زمينه بود و علماء در  ها و نكات ريز آن به گونه دقت در رأي و پيچيدگي
 هجري درگذشت.  150هجري به دنيا آمد و به سال  80در سال ». اين زمينه شاگرد او هستند

 باب اول، فصل پنجم.  ،الزندقةالرد علی أهل البدع و یمحرقة فـالصواعق ال -2

و محاسن و حسن اعتقادي كه اي از مناقب و فضائل امام علي  خ�صه«، تراجم احلنفية الطبقات السنية يف -3

 ».داشت
او امام، مجتهد، ع�مه، محدث، قاضي القضات، ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن « :ذهبي گويد -4

، اهل كوفه است. از ابوحنيفه روايت حديث نمود و با وي حبيش بن سعد بن بجير بن معاويه، انصاري
ترين شاگردان  ترين و بزرگترين و عالم م�زمت و همراهي نمود و از او فقه ياد گرفت. ابويوسف از برجسته

ابوحنيفه بود. اماماني بزرگ مثل محمد بن حسن شاگردش بودند. يحيي بن معين و احمد بن حنبل از وي 
اي رسيد كه دست باليي نداشت. هارون الرشيد بسيار  ودند. وي در رياست علم به درجهحديث را روايت نم

در ميان اصحاب رأي، هيچ « :گويد هجري به دنيا آمد. ابن معين مي 113در سال ». گذاشت به وي احترام مي
 يافت.هجري وفات  182. وي به سال »تر از ابويوسف نديدم تر در حديث و حافظ كس استوارتر و محكم
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پشت سر « :گويد . در جاي ديگري مي263F1»زنم تا اينكه توبه نمايد كنم و وي را مي زنداني مي
 .264F2»خوانم جهمي و رافضي نماز نمي

265Fابوجعفر طحاوي -3

ب و را دوست داريم و در ح اصحاب رسول اهللا« :گويد مي 3
كنيم، و از هيچ يك از آنان برائت و بيزاري  دوستي هيچ يك از آنان زياده روي نمي

جوييم، و از هر كس كه نسبت به صحابه بغض و دشمني داشته باشد و آنان را به  نمي
كنيم. حب و  آيد، و آنان را جز به خير و نيكي ياد نمي خير و نيكي ياد نكند، بدمان مي

شان، كفر و نفاق و  يمان و احسان است و بغض و دشمنيدوستي صحابه، دين و ا
 .266F4»سركشي

267Fابوبكر سرخسي -4

ها جماعتي متهم كننده هستند، از دروغ اجتناب  رافضي« :گويد مي 5
شريعت با « :گويد . وي درباره صحابه مي268F1»بلكه اساس مذهبشان بر دروغ است كنند. نمي

                                           
ه هاويةمن سب الصحابة و«يفإل، برگرفته از كتاب مام ابی حنصول الدين عند اإلأ -1  ». معاوية فأمُّ

 آورده است. » رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«للكائي آن را در كتاب  -2

د بن س�مإل... او امام، ع�مه، حافظ بزرگ، محدث و فقيه مناطق مصر، ابوجعفر، احمد بن محم« :ذهبي گويد -3
از طايفه اَزد، حجري، اهل مصر، طحاوي و حنفي مذهب است. وي در علم حديث و فقه متبحر شد. هر كس 

 239در سال ». داند در تأليفات اين بزرگوار نظري بيفكند، جايگاهش در علم و گستردگي معارفش را مي
». شود نيفه در مصر به او ختم ميرياست و سردمداري اصحاب ابوح :گويد هجري متولد شد. ابواسحاق مي

 هجري وفات يافت. 321حاوي به سال ط

اين، بيان عقيده اهل سنت و جماعت براساس مذهب « :. طحاوي در مقدمه آن نوشته استالعقيدة الطحاوية -4

 فقهاي امت اس�مي، ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي و ابويوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري و ابوعبداهللا محمد
 ».باشد تقاداتشان در اصول دين ميو اع -رضاي خدا بر آنان باد!  - بن حسن شيباني

او محمد بن احمد بن ابوسهل، ابوبكر سرخسي، شمس األئمه، صاحب كتاب « :گويد ابن قطلوبغا مي -5
شد.  به خاطر نهي از منكر زنداني» جب«در ». است. وي انساني عالم و اصولي و اهل مناظره بود» المبسوط«

را در دو جلد » السري الكبري«كتابي در زمينه اصول فقه در دو جلد ضخيم از وي ديدم و « :ابن قطلوبغا گويد

رسيد، از زندان آزاد » باب الشروط«ضخيم شرح نمود. زماني كه در جب بود آنها را ام�ء نمود. هنگامي كه به 
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و ايراد وارد كند، ملحد است و اس�م  نقل صحابه به ما رسيده، پس هر كس به آنان طعنه
 .269F2»را كنار گذاشته، و دارويش شمشير است، اگر توبه نكند

270Fصدرالدين ابن ابوالعز -5

اصل رفض به وسيله انساني منافق و زنديق به « :گويد مي 3
همچنان كه -است  وجود آمد كه قصدش ابطال دين اس�م و عيب جويي از پيامبر

 .271F4»-اند علماء آن را بيان كرده
ها  علماء در تكفير رافضي«گويد:  محمد انور شاه ابن معظم شاه كشميري مي -6

اي  گويند كه آنان كافرند و عده بعضي مي :اخت�ف نظر دارند. علماي حنفي دو قول دارند
معتقدند كه آنان كافر نيستند. اما قول مختار اين است كه آنان كافرند، چون هر كس 

بنا  –ها تنها نُه نفر يا هفت نفر يا پنج نفر  ير كند، كافر است. رافضيجمهور صحابه را تكف
ها درباره قرآن  دانند. رافضي از صحابه را مسلمان مي -به اخت�ف اقوالشان در اين زمينه 

گويند، عثمان در آن زيادت و نقصان ايجاد نمود.  كريم اقوال عجيبي دارند: بعضي مي
ز قرآن كم كرد اما چيزي را به آن نيفزود. عده ديگري گويند، عثمان ا بعضي ديگر مي

ها قائل به صحت  معتقدند كه قرآن از هر گونه دستبرد و تغيير محفوظ مانده است. رافضي
هاي اهل سنت نيستند و خودشان صحاح اربعه دارند كه پر از روايات  احاديث كتاب

                                                                                                             
. وي نوشتند نش بر بالي جب ام�ي وي را ميكرد و شاگردا ام�ء مي» جب«سرخسي بر شاگردانش از ». شد

 هجري وفات يافت. 500به سال 

 ». مواالةـوالء ال«، كتاب الولء، باب الـمبسوط -1

 ». القياس«اصول السرخسي، باب  -2

كار خطابه را به عهده » بلقاء«صدرالدين محمد بن ع�ء الدين، اذرعي، صالحي، اهل دمشق است. مدتي در  -3
رست قاضيان دمشق و سپس قاضيان مصر بود. به خاطر مخالفت با بعضي از مبتدعان مورد اذيت داشت و سرپ

 هجري وفات يافت. 792شد و به سال هجري متولد  731و آزار واقع شد و زنداني شد. در سال 

 نأزننج: نلطاهرنت من ،أصحاب رسل  نهللا من أحسن نلقل  فن« :رشح قول الطحاوی رشح الطحاوية يف -4

 ».مقدس� من ك رجس، فقد بریء من نلفاقـذر�ات: نلك د�س، ن
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272Fساختگي و دروغ و افتراهاست

1. 
افضي اگر معتقد به الوهيت براي علي باشد يا معتقد باشد ر« :گويد ابن عابدين مي -7

كه جبرئيل اشتباهاً وحي را براي محمد آورده، يا صحابه بودن ابوبكر صديق را انكار 
نمايد، يا به عايشه صديقه تهمت زنا زند، كافر است، چون با اموري كه در دين به طور 

ف اينكه علي را بر خلفا برتر ضروري معلوم و قطعي است، مخالفت كرده است به خ�
 .273F2»بداند يا به صحابه ناسزا گويد كه در اين صورت مبتدع است نه كافر

274Fنظام الدين هندي -8

 - رافضي هر گاه به ابوبكر و عمر ناسزا گويد و« :گويد مي 3
تهمت زنا  ليد، كافر است ... و اگر به عائشهآنان را لعنت و نفرين نما - العياذ باهللا
را انكار نمايد،  خداوند كفر ورزيده است ... هر كس امامت ابوبكر صديق بزند، به

كافر است و بر اساس قول بعضي از علماي حنفي چنين فردي مبتدع است نه كافر. و 
را انكار  صحيح اين است كه چنين فردي كافر است. همچنين هر كس خ�فت عمر

 ثمان و علي و طلحه و زبير و عايشهها ع نمايد بنا به قول اصح، كافر است. اگر رافضي
ها در اعتقادشان به رجعت  را كافر بدانند، تكفيرشان واجب است. همچنين تكفير رافضي

و بازگشت مردگان به دنيا، تناسخ ارواح، انتقال روح اهللا به ائمه، و اعتقادشان درباره ظهور 
گويند  كند و اينكه مي امام مخفي، و تعطيل كردن امر و نهي تا اينكه امام مخفي ظهور

آورد، اين گروه از  جبرئيل اشتباه كرده كه وحي را به جاي علي بن ابي طالب به محمد

                                           
 ». ما جاء ويل لألعقاب من النار«باب  العرف الشذی رشح سنن الرتمذی، -1

 ». النكاح«حاشيإل رد المحتار، كتاب  -2

به هاي مطول در فقه حنفي است و  كه از كتاب» الفتاوی اهلندية«از فقهاي بزرگ احناف در هند، صاحب  -3

نيز  - منسوب به سلطان هندي ابومظفر محمد اورنگ عالمگير (به معناي فاتح عالم) -» مكرييةـالفتاوی العال«

معروف است. نظام الدين هندي كسي است كه به فقهاء دستور داد تا كتابي در فتاواها كه در بر گيرنده قول 
 آوري گردد. م ابوحنيفه باشد، جمعصحيح در مذهب اما



 91 ها اي از سخنان علماي حنفي درباره رافضي فصل دهم: مجموعه

 

اند و احكامشان، احكام مرتدان است. همچنين طايفه ظهيريه  ملت و دين اس�م خارج
 .275F1»همين حكم را دارند

276Fشيخي زاده -9

است و اگر خ�فت رافضي اگر علي را برتر بداند، مبتدع « :گويد مي 2
 .277F3»ابوبكر را انكار نمايد، كافر است

278Fعبدالعزيز بن ولي اهللا دهلوي -10

هر كس از عقايد و اعمال و سخنان « :گويد مي 4
اي ندارند و كفرشان در  داند كه آنان در اس�م بهره ها اط�ع پيدا كند، مي خبيث رافضي

بيند و بر هر چيز  يبي را ميشود و از هر يك از آنان چيز عج نظرش محقق و محرز مي
نمايد كه آنان يك امر حسي را انكار  كند و يقين حاصل مي عجيب و غريبي اط�ع پيدا مي

اند. و عتاب و سرزنشي به خاطرشان  اند و با يك امر كام�ً بديهي مخالفت ورزيده نموده
ايد، اگر باطل نزدشان بي ،رسد كند و عذاب و عقابي به ذهنشان هم نمي خطور نمي

شوند و اگر حق نزدشان بيايد، آن را تكذيب و رد  دوستش دارند و بدان راضي مي
 :كنند مي

ِيٱ َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ ٓ  �نَارٗ  قَدَ َتوۡ سۡ ٱ َّ ٓ  فَلَّما َضا
َ
ُ ٱ ذََهَب  ۥَ�ُ َحوۡ  َما َءۡت ُ َ�ُهمۡ  بُِنورِهِمۡ  َّ ََ  ِ�  َوََ

ونَ ُ�بۡ  َّ  ٖت ُظلَُ�ٰ  َۡ  ََ  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصّمۢ  ١ ِ�ُ ُعونَ يَ  .]18-17: ة[البقر ﴾١ َِ
داستان اينان، همانند داستان كسي است كه آتشي را با كوشش فراوان بيفروزد (تا خود و «

همراهانش از آن استفاده كنند) و آن گاه كه آتش دور و بر او را روشن گرداند، پروردگار آتش 

                                           
 ». موجبات الكفر أنواع«، باب نهم، مطلب السري، كتاب ی اهلنديةالفتاو -1

» جيش«، ترك، و فقيه حنفي مذهبان است. قضاوت »زاده شيخي«عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، مشهور به  -2
 هجري درگذشت. 1078فت. وي به سال را به عهده گر

 ». اجلامعة سنة مؤكدة«، فصل »ة الصالةصف«، باب الصالة، كتاب رشح ملتقی األبحر جممع األهنر يف -3

عبدالعزيز بن شاه ولي اهللا دهلوي (منسوب به دهلي در هند)، فقيه حنفي مذهبان است. وي و پدر و برادرش،  -4
اي در احياي علوم سنت نبوي در هند داشتند تا جايي كه عبدالعزيز بن ولي اهللا دهلوي به  نقش بارز و برجسته

هاي  او از علماي بزرگ در عصر خود بود و بر كتاب« :گويد فت. محب الدين خطيب ميلقب يا» سراج الهند«
 هجري درگذشت. 1239وي به سال ». دشيعه اط�ع و آگاهي داشت و در آنها متبحر بو
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اي كه  ها رها سازد، به گونه را در انبوهي از تاريكيآنان را خاموش و نابود نمايد، و ايشان 
چشمانشان (چيزي) نبيند. (آنان همچون) كران و للن و كورانند و (به سوي حق و حقيقت) راه 

 .»بازگشت ندارند
279F».شنوند فهمند و نمي هايشان را فراگرفته، در نتيجه چيزي را نمي زنگار دل

1  
ها از كفر  جان خودم قسم، همانا كفر رافضي به« :گويد المعالي آلوسي ميابو -11

عجب از رافضي كه خودش را به پدري منتسب « :افزايد او مي». ابليس مشهورتر است
متعه نظري بيفكند،  ههاي امروزي دربار كند، چون هر كس به احوال و اوضاع رافضي مي

ك زن رافضي در براي حكم كردن به زنا بر آنان نيازي به شاهد و برهان ندارد. همانا ي
گويد كه اين متعه است. در نزد آنان بازارهاي  كند و مي روز با بيست مرد زنا مي شبانه

  كنند. زنان دلل و جاكش مي تجمعبراي متعه تدارك ديده شده كه زنان آنجا متعددي 
برند تا به اختيار و رضايت خودشان  دارند كه مردان را نزد زنان و زنان را نزد مردان مي

كنند و زنان را با دست خودشان  د زنا را براي اين كار تعيين ميمزسند كنند و آن دللن پ
مردان رفتند، براي  انبرند. وقتي كه زنان از نزد آن مرد به سوي لعنت و خشم خدا مي

قابل اطميناني كه به  هاي معتمد و آن گونه كه انسان - ايستند. و همچنين ديگري مي
در حدود پنج نفر يا كمتر  - و همانا جماعتي - دهند اند، خبر مي فتهنشين رمناطق شيعه 

اين  هاشت در متعچاز صبح تا  :گويد آيند. اين زن به آنان مي يك زن مي نزد –يا بيشتر 
اين يكي، و از  هف�ن مرد، و از مغرب تا عشاء در متع هاشت تا ظهر در متعچمرد، و از 

آن يكي هستم و اين  هاز نصف شب تا صبح در متع ف�ني، و هعشاء تا نصف شب در متع
اين كند و هيچ يك از  نهند. همانا يك زن با پنج مرد متعه مي نام مي» دوريه همتع«كار را 
اند كه سه نفر از علماي رافضي  از ديگري خبر ندارند. بعضي از افراد معتمد گفته مردها

پرسيدند، بعداً مشخص شد كه هر  در يك حمام براي غسل اجتماع كردند، از يكديگر مي
 .280F2»اند و از همديگر خبر نداشتند سه نفر در آن شب با يك زن زنا كرده
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ها گذشت، خواننده نيازي به رنج و  پس از اين مباحث و سخناني كه راجع به رافضي
 :اي برسد كه مفادش چنين است سختي زيادي ندارد تا به نتيجه

و حنابله » زرقاويون«و » وهابيت«، فقط مذهب خوارج يا مذهب ها همانا تكفير رافضي
كساني كه » دشمنان امت«و سلف نيست و بس، و اين، تفكر و انديشه جديدي نيست كه 

آن -هستند آن را ايجاد كرده باشند » تفرقه افكني در ميان افراد امت اس�مي«خواستار 
مسلمانان بفهمانند كه تكفير شيعيان،  كنند كه به عامه گونه كه طرفداران تقريب ت�ش مي

بلكه اين تفكر،  ،-اند تفكر و انديشه جديدي است كه دشمنان امت اس�مي ايجاد كرده
با توجه به اخت�ف مذاهب اعتقادي و  -مذهب دانشمندان بزرگ و فقهاي برجسته 

 پيدايشاست، و اين مذهب و تفكر قديمي است كه امت اس�مي از زمان  -ذشان فقهي
 شناسد. ها آن را مي رافضي

* مث�ً ابن فورك، سلفي مسلك نبود، بلكه از بزرگان اشاعره و ماتريدي بود، كه كتابي 
281Fها تأليف نمود را راجع به رد رافضي

1. 
هاي خوارج به حساب  فرقه اي از * ابن عابدين، وهابي نبود، او وهابيت را فرقه

 آورد مي
 لي مذهب نبودند.و ابوحنيفه، حنب * و مالك و شافعي

اند، و كساني كه تكفير  متأثر نبوده» فكر و انديشه خوارج«* همچنان كه اين علما از 
خوارج  - به خاطر اينكه رافضي قائل به ارتداد صحابه هستند -ها از آنان نقل شد  رافضي

اند. به ع�وه علماي متأخر حنفي (كساني كه از آنان نقل  را به همان خاطر تكفير كرده
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ها را كافر نداند، كافر است) مخالف مذهب و انديشه خوارج  شده كه هر كس رافضي
 ايمان از جهميه غلو كننده هستند.هستند. و آنان در باب 

ها، ايجاد كشمكش ميان مسلمانان و  پس كوشش مدعيانِ مسلمان بودن رافضي
اصول  هاست، گويي اين انديشه و عقيده خاصي است كه براي خود قاعده و رافضي

منظمي دارد. اين تفكر، خيانتي علمي است، گذشته از آن، حقير شمردن عقول و 
 اند. ي است كه از آنان علم گرفتههاي كسان انديشه

خداوند متعال  ،پيش از همه اينها، اين ت�شي است براي تغيير و تحريف دين
 :فرمايد مي

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِّمنِ  لَمُ ُ ۚ َكذِ  َّ ٰ  بًا ََ و�

ُ
ٰ  ََُضونَ ُ�عۡ  �َِك ُ  ٱ َوََُقوُل  َرّ�ِهِمۡ  َ�َ

َ
 دُ َ�ٰ ِۡ ۡ�

 ٰ ََ ٓ ََ ِينَ ٱ ءِ ُؤ َّ  � ٰ  َكَذبُوا ََ  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ ِ ٱ َنةُ لَعۡ  �َ ٰ ٱ َ�َ  َّ َّ ََ ل  .]18[هود:  ﴾١ لِِم
د بندن چه كسي ستمگرتر از كسي است كه به خدا دروغ بندد؟ (كساني كه به خدا دروغ مي«

دهند كه از او نيست، در قيامت به گونه خاصي) آنان به  و چيزهايي را بدو نسبت مي
شوند) و گواهان (حاضر در  گردند (و در دادگاه عدل الهي به سان مي پروردگارشان عرضه مي

گويند: اينان بر پروردگار  دهند و) مي آنجا، اعم از پيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي مي
اند) هان! نفرين  ترين ستم را مرتكب شده ترين گناه و رسواكننده اند (و لذا زشت دروغ بستهخود 

 .»خدا بر ستمگران باد!

 « :فرمايد مي پيامبر
َ
َلُ:، ال بِ

ثِْ، ِمثُْل آثَاِم َمْن تَ ِ
ْ
ة  َكَ  َلمَهِْ: ِمَن نإل

َ لَ ََ  
َ
َمْن َدَع ىَِ
هر كس ديگران را به گمراهي فراخواند، گناهي مثل « 282F1»َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهْ، َشيْئ ا

 . »كند گناهانِ پيروان آن گمراهي را دارد و از گناهان آنان چيزي كم نمي
 :فرمايد خداوند متعال مي ،و اين سعي و ت�ش به تأكيد، كوششي شكست پذير است 

ِكۡ ٱ انَّزۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنّا﴿   .]9 :[الحجر ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  ننّا ََ َّ
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ها اعتماد و اطمينان دارند، لزم  بر آناني كه به داعيان تقريب ميان مسلمانان و رافضي
كه در  ،است كه از آن داعيان، فقط يك نقل از هر كدام از فقهاي معتمد اس�مي بخواهند

ها فقط اخت�ف در فروع و مسائل  آن نقل آمده باشد كه اخت�ف بين اهل سنت و رافضي
 توان از آن تجاوز و تخطي نمود. يملي است كه مع

پس  - توانند جواب دهند و هرگز هم نمي - اما هر گاه به اين خواسته جواب ندادند
ها در امور  خواهد، از متابعت و پيروي از رافضي هر كس خدا و روز آخرت را مي

بخشند  او نمي ها از جانب خدا سودي به باطلشان حذر و اجتناب بكند و بداند كه رافضي

ٓ ﴿ و ت�ش كند كه جزو كساني نباشد كه ا َّ َطعۡ  إِ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناُ َا ََ َضّلونَا َءنَاَوُ�

َ
 ﴾رّسَِيَ�۠ ٱ فَأ

 .]67[األحزاب: 
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