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خودشان را درست کردند کو الزمو این مذىب کنار زدن
اىل بیت علیهم السالم می ابشد.



در میان خود صحابو "بعضهم يکفر بعضا" لذا حبث
مفصلی در مورد کسانی از صحابو کو صحابی دیگر را
تکفری و ختطئو و تکذیب کرده اند وجود دارد و مهچننی
صحابو در مقابل گفتار پیغمرب اجتهاد می کردند و

حبثمان درابره فَِرق خمتلف اسالمی و تشخیص فرقو حق
بود ،عرض کردمی ریشو متام حبثها بر می گردد بو اینکو
اىل بیت علیهم السالم اب حدیث ثقلنی و امثالو بو طور
مبنی و جمری
مسلَّم خلیفو و جانشنی و حافظ و ِِ

می گفتند پیغمرب جمتهد بود و ما نیز جمتهد ىستیم ،و از
طرفی نیز بو ما اشکال می کردند کو مشا صحابو را سب

شریعت اسالم بعد از پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو
ىستند ولی دستهائی خصوصا سالطنی و ظاملنی تالش
کردند کو اىل بیت علیهم السالم را کنار بزنند زیرا

و لعن می کنید در حالی کو پیغمرب فرموده ":إن
أصحابی کالنجوم أبيهم أخذمت إىتديتم"  ،خالصو این

حبث بسیار مفصل می ابشد.
خب و اما کالم عالمو امینی در الغدیر در مورد کتب

فرىنگ اىل بیت علیهم السالم اب منافع و قدرت طلبی
و فساد و ظلم آهنا تقابل داشت و ائمو علیهم السالم
در برابر آهنا فعالیت داشتند لذا مهو ائمو علیهم السالم

خمتلف وىابیت را مطرح کردمی ،در مورد کتاب "العقد
الفريد" مطالبی را نقل کردمی و امروز مطالبی را از الغدیر

شهید شدند بنابراین آهنا برای کنار زدن اىل بیت علیهم
السالم عالوه بر مششری تالش کردند و علماء و فقهاء و
حمدثنی و حوزه ىائی اجیاد کردند و مهگی علیو شیعو
فعالیت کردند چراکو ابید وجهو شیعو خمدوش شود ات
بتوانند برای خودشان و آن فَِرقی کو اجیاد کردند وجهو
کسب کنند و این یک فاجعو ای بسیار عظیم
می ابشد.

در مورد کتاب "منهاج السنة" اتلیف ابن تیمیو کو مهم
ترین کتاب وىابیت است مطرح می کنیم ،عالمو اینطور
می فرماید« :منهاج السنة :إذا أردت أن تنظر إىل
كتاب مسى بضد معناه فانظر إىل ىذا الكتاب الذي
استعري لو اسم منهاج السنة وىو احلرى أبن يسمى،
منهاج البدعة.
وىو كتاب حشوه ضالالت وأكاذيب و حتكمات،

حبثمان در فرقو وىابیت بود ،وىابیت دو رکن دارند؛ اول

وإنكار ادلسلمات ،وتكفري ادلسلمني ،وأخذ بناصر

اینکو "الصحابة کلهم عدول" و صحابو بو کسی

ادلبدعني ،ونصب وعداء زلتدم على أىل بیت الوحي

می گویند کو پیغمرب را درک کرده ابشند لذا اىل بیت
علیهم السالم را کنار گذاشتند و جبای آهنا صحابو را

علیهم السالم ،فلیس فیو إال تدجیل زلض ،ودتويو
على احلقايق ،وحتريف الكلم عن مواضعو ،وقول

آوردند و تقویت کردند ،دوم اینکو "الصحابة کلم

ابلبذاء ،ورمى ابدلقذعات ،وقذف ابلفواحش ،وحتكك

رلتهدون" و جمتهد اگر خطا نکند دو اجر دارد و اگر

ابلوقیعة ،وحترش ابلسبابوإلیك مناذج منها:

خطا کند یک اجر دارد ،اب این دو رکن مذىب

 :1قال :من محاقات الشیعة أهنم يكرىون التكلم
بلفظ العشرة أو فعل شئ يكون عشرة حىت يف البناء
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ال يبنون على عشرة أعمدة وال بعشرة جذوع وحنو

وأمثاذلا وىي ترتلها عند تالوتو يف آانء اللیل وأطراف

ذلك ،لبغضهم العشرة ادلبشرة إال علي بن أيب طالب،

النهار ،وىذه دعاء العشرات يقرئها الشیعة يف كل

ومن العجب أهنم يوالون لفظ التسعة وىم يبغضون

مجعة.

التسعة من العشرة .ج  1ص .9

وىذه الصلوات ادلندوبة اليت تكرر فیها السورة عشر

وقال ج  2ص  : 143من تعصب الرافضة أهنم ال

مرات.

يذكرون إسم العشرة بل يقولون  :تسعة وواحد ،وإذا

وىذه األذكار ادلستحبة اليت تقرء ابلعشرات.

بنوا أعمدة أو غري ىاال جيعلوهنا عشرة وىم يتحرون

وىذه مباحث العقول العشرة.

ذلك يف كثري من أمورىم.1».

ومباحث اجلواىر واألعراض العشرة يف كتبهم.

عالمو در ادامو از این کالم ابن تیمیو اینطور جواب

وىذا قوذلم  :إن أمساء النيب عشرة.

می دىد کو« :ج  :أو لیس عارا على من يسمي نفسو

وقوذلم  :إن اهلل قوى العقل بعشرة.

شیخ االسالم أن ينشر بني ادلسلمني يف كتابو مثل ىذه

وقوذلم  :عشرة خصال من صفات اإلمام.

اخلزاية ويكررىا يف طیو ؟ كأنو جاء بتحقیق أنیق ،أو

وقوذلم  :كانت لعلي من رسول اهلل عشر خصال.

فلسفة راقیة ،أو حكمة ابلغة حتیي األمة.

وقوذلم  :بشر شیعة علي بعشر خصال.

وإن تعجب فعجب أن رجال ينسب نفسو إىل العلم

وقوذلم  :عشر خصال من مكارم األخالق...الی :

والفضیلة مث إذا قال قوال كذب ،أو إذا نسب إىل أحد

وىذه قصور الشیعة ادلشیدة ،وأبنیتهم العامرة،

شیئا مان ،وكان ما يقولو أشبو شئ أبقاويل رعاة

وحصوهنم ادلنیعة كلها تكذب ابن تیمیة ،وال خيطر

ادلعزى ،ال ،بل ىو دوهنم وقولو دون ما يقولون ،وكأن

على قلب أحد من ابنیها ما لفقو ابن تیمیة من

الرجل مهما ينقل عن الشیعة شیئا حيدث بو عن أمة
ابئدة مل تبق منها صروف العرب من يعرف نوامیسها،

ادلخاريق.2».

عالمو در ادامو برخی دیگر از کلمات ابن تیمیو را نقل

ويدافع عنها ،و يدرأ عنها القول ادلختلق.

می کند و از آهنا جواب می دىد من مجلو اینکو:2« :

ىذا وأدمي األرض يزدىي مبالئني من ىذه الفرقة،

قال  :ومن محاقاهتم ( :يعين الشیعة) إهنم جيعلون

وادلكتبات مفعمة بكتبهم ،فعند أي رجل منهم ؟ ! ويف

للمنتظر عدة مشاىد ينتظرونو فیها كالسرداب الذي

أي من ىاتیك الكتب جتد ىذه ادلهزأة ؟ ! نعم يف

بسامرا يزعمون أنو غائب فیو ومشاىد أخر ،وقد

قرآن الشیعة تلك عشرة كاملة.

يقیمون ىناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غري ذلك

ومن جاء ابحلسنة فلو عشر أمثاذلا.

لريكبها إذا خرج ،ويقیمون ىناك إما يف طريف النهار

والفجر ولیال عشر.

وإما يف أوقات أخر من ينادي علیو ابخلروج  :اي موالان

فأتوا بعشر سور مثلو.

اخرج.

 1الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.184

 2الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.184
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صحیفة اترخيو بل صحیفة اتريخ قومو...الی آخر

کالمو الشريف.6».

يقوم يف أوقاتو دائما ال يصلي خشیة أن خيرج وىو يف

مورد دیگری کو ابن تیمیو ادعا می کند و عالمو از آن

الصالة ،فیشتغل هبا عن خروجو وخدمتو ،وىم يف

جواب می دىد این است کو :8« :قال  :إن العلماء

أماكن بعیدة عن مشهده كمدينة النيب صلى اهلل علیو

كلهم متفقون على أن الكذب يف الرافضة أظهر منو

وسلم إما يف العشرة األواخر من شهر رمضان ،وإما

يف سائر طوائف أىل القبلة ،حىت أن أصحاب

غري ذلك يتوجهون إىل ادلشرق وينادونو أبصوات عالیة

يطلبون خروجو.3».

الصحیح كالبخاري مل يرو عن أحد من قدماء الشیعة
مثل عاصم بن ضمرة ،واحلارث األعور ،وعبد اهلل بن

مورد سوم :3« :قال  :ومن محاقاهتم  :اختاذىم نعجة

سلمة وأمثاذلم مع أن ىؤالء من خیار الشیعة  1ص

وقد تكون نعجة محراء لكون عائشة تسمى محرياء

.7».15

جيعلوهنا عائشة ويعذبوهنا بنتف شعرىا وغري ذلك،

ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة.4».

مورد بعدی :9« :قال :أصول الدين عند اإلمامیة
أربعة  :التوحید .والعدل .والنبوة .واالمامة ىي آخر

موارد دیگر :5« :ومثل تسمیة بعضهم حلمارين من

ادلراتب والتوحید والعدل والنبوة قبل ذلك ،وىم

محر الرحا أحدمها أبيب بكر واآلخر بعمر ،مث عقوبة

يدخلون يف التوحید نفي الصفات والقول أبن القرآن

احلمارين جعال منهم تلك العقوبة عقوبة أليب بكر

سللوق ،وإن اهلل ال يرى يف اآلخرة ،ويدخلون يف العدل

وعمر .وكرر ىذه النسب الثالث يف ج  2ص .145

التكذيب ابلقدرة ،وإن اهلل ال يقدر أن يهدي من

 :6قال  :واترة يكتبون أمسائهم على أسفل أرجلهم

يشاء ،وال يقدر أن يضل من يشاء ،وإنو قد يشاء ما

حىت أن بعض الوالة جعل يضرب رجل من فعل ذلك

ال يكون ويكون ما ال يشاء ،وغري ذلك فال يقولون :

ويقول  :إمنا ضربت أاب بكر وعمر وال أزال أضرهبما

إنو خالق كل شئ ،وال إنو على كل شئ قدير ،وال إنو

حىت أعدمهما.

ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن 11 .ص .23

 :7ومنهم من يسمي كالبو ابسم أيب بكر وعمر

ويلعنهما 1 ،ص .5».11

ج  :بلغ من جهل الرجل أنو مل يفرق بني أصول الدين

عالمو امینی بعد از ذکر مواردی از ادعاىای ابن تیمیو

وأصول ادلذىب فیعد اإلمامة اليت ىي من اتيل

از آهنا جواب می دىد و می فرماید« :ج :كنا نربئ

القسمني يف األول ،وأنو ال يعرف عقايد قوم ىو

بكتابنا ىذا عن أن نسود شیئا من صحائفو مبثل ىذه

يبحث عنها ،ولذلك أسقط ادلعاد من أصول الدين وال

اخلزاايت اليت سود هبا ابن تیمیة جبهة كتابو وسود هبا

خيتلف من الشیعة اثنان يف عده منها.
م  -على أن أحدا لو عد اإلمامة من أصول الدين
فلیس بذلك البعید عن مقائیس الربىنة بعد أن قرن

 3الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.151
 4الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.151
 5الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.151

 6الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.151
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ذلك يضرب على رأسو ويقال لو  :فض اهلل فاك...الی

آخر کالمو الشريف.9».

این خبشی از دروغ ىا و هتمتهای ابن تیمیو بو شیعو بود
کو بو عرضتان رسید بقیو را خوداتن مطالعو کنید.

ولیكم اهلل ورسولو والذين آمنوا .اآلية.

وخص ادلؤمنني بعلي علیو السالم كما مر االيعاز إلیو
يف اجلزء الثاين صفحة  52وسیوافك حديثو مفصال

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

بعید ىذا...الی آخر کالمو الشريف».8

دمحم و آلو الطاىرين

مورد بعدی :11« :قال  :جتد الرافضة يعطلون
ادلساجد اليت أمر اهلل أن ترفع ويذكر فیها امسو فال
يصلون فیها مجعة وال مجاعة:
ولیس ذلا عندىم كبري حرمة ،وإن صلوا فیها صلوا
فیها وحداان ،ويعظمون ادلشاىد ادلبنیة على القبور،
فیعكفون علیها مشاهبة للمشركني وحيجون إلیها كما
حيج احلاج إىل البیت العتیق ،ومنهم من جيعل احلج
إلیها أعظم من احلج إىل الكعبة ،بل يسبون من ال
يستغين ابحلج إلیها عن احلج الذي فرضو اهلل تعاىل
على عباده ،ومن ال يستغين هبا عن اجلمعة واجلماعة،
وىذا من جنس دين النصارى وادلشركني 1 .ص
.131
ج  :إن ادلساجد العامرة ماثلة .بني ظهراين الشیعة يف
أوساطها وحواضرىا ومدهنا وحىت يف القرى والرساتیق
حتتفي هبا الشیعة ،وترى حرمتها من واجبها ،وتقول
حبرمة تنجیسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها ،وبعدم
صحة صالة بعد العلم هبا و قبل تطهريىا ،وعدم جواز
مسك اجلنب واحلائض والنفساء فیها ،وعدم جواز
إدخال النجس فیها إن كان ىتكا ،وتكره فیها ادلعاملة
والكالم بغري الذكر والعبادة من أمور الدنیا ،ومن فعل

 9الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،3ص.151
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