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 ر عثمانّیه و نواصباحیاگر تفّک  ،وّهابیت

 *رضا گشتیل

 چکیده
درصدد از بین بردن پیوند و عالقه  ،شانبه اهداف رسیدنهمواره دشمنان اسالم برای 

ــرت   ــه عت ــردم ب ــرم م ــامبر اک ــوده پی ــلب ــردم از اه ــدایی م ــد و در راه ج ــت ان بی
 ،هـای مختلـفاند. این جماعـت در لبـاسکار گرفتهرا به خود تمام توان ،پیامبر

گـاهی در لبـاس نواصـب، گـاهی در  ؛کردندست خود را در میان توده مردم اراوه میسیا
-لباس عثمانیه، گاهی در لباس غالت و گاهی نیز در لباس خوارف خـود را نشـان مـی

را بتـوان در نواصـب و عثمانیـه خالصـه  بیتترین دشمنان اهلدادند. شاید بزرگ
در  ؛شمشیر را از رو بسـته بودنـد یتبدر نفی فکری و فیزیکی اهل ،کرد که هر دو

کماکـان نیـز  ،سـتیزی کـه در صـدر اسـالم بـودهاین عترت که این مقاله خواهیم گفت
-رو دشمنان اهـلدنباله ،است تمام مردمبرای  آشناای ناموجود دارد. وهابیت که فرقه

 طور که تمام قرآن و سنت نبوی دریعنی همان ؛یعنی عثمانیه و نواصب است بیت
 ستیزی نیز در این فرقهبیتگریزی و گاهی اهلمتبلور است، تمام عترت بیتاهل

اسـت کـه  بیت پیـامبرراه دشمنان اهل پیرودر واقع وهابیت احیاگر و  ؛نمود دارد
بینـد. آنهـا بـا دوری و تحـذیر مـی بیـتبقای خود را در محو نام و آثـار و قبـور اهـل

ب  ،دیگران از این حبل الهی بـدنامی اسـالم  ،تبـع آنایجاد انحراف و خشونت و بهمسب 
 اند.در جهان امروز نیز شده

 .بیت، وهابیت، شاخصه، اهلنواصب، عثمانیها:  کلیدواژه
  

                                                 
 ؛پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت *

rgffff66@gmail.com 
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 مقدمه
 ،الهـی یهایی برای رسیدن به امیال و آرزوهای خود در حذف انبیا و اولیاجریان ،از دیرباز

. دین مبین اسالم بردندز دو ابزار تخریب و قتل بهره میاند. آنها غالبًا اتکاپوی بسیار کرده
ـر  نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در مقابل پیامبر اکرم  ،و خاندان مره 

سـتیزی در حکومـت امویـان و انـد. ایـن عتـرتهـایی وجـود داشـتههـا و معاویـهابوسفیان
همروانیان به هـای د دارنـد کـه تمـام سیاسـتای وجـوخوبی مشهود است. امـروزه نیـز عـد 

ـی پـا را فراتـر  العین خود قرار دادهنصب ،ستیزانه امویان و عباسیان را با افتخارعترت و حت 
ــه ثقــل اصــغر  ،هــای واهــینهــاده و بــه بهانــه ــکین ب ــین و متمس  بیــت یعنــی اهــل)محب 

یـت خواننـد. وهابشان را حالل مـیرا مشرک خوانده و جان و مال و ناموس( پیامبر
-ابوسـفیان و آلهمـان پیـروان آل ،گر خشونت و افـراط شـدهکه برای مردم جهان تداعی

راه  ،سـتیزیبـرای ایجـاد عتـرت ،صـالح ند که امروزه با شـعار پیـروی از سـلف  هست مروان
پیمایند و متأسـفانه غیـر مسـلمانان کـه عمومـًا نسـبت بـه فـرق و امویان و مروانیان را می

گاهی ند رانه این جماعت را به ،ارندمذاهب اسالمی آ حساب اسالم و پیـامبر اعمال متحج 
 گذارند. می حورت محمد یعنی آن،

 و دیگـر در این مقاله خواهیم گفت که الگوی فکری این جماعت، عثمانیـه و نواصـب
غالبـًا  ،زننـدو مرادشـان از سـلف صـالحی کـه از آن دم مـی اسـت بیتدشمنان اهل

دانند که در ها خوب میوهابی است؛ وگرنه عترت پیامبرهمان منافقین و مخالفین 
ه بـوده بیـتدار اهـلمیان صحابه و تابعین بسـیاری از آنهـا دوسـت ای از و تنهـا عـد 

 دانستند. توزها بودند که خود را مفتخر به عثمانی و ناصبی بودن میمغرضین و کینه
ـر نو  ،برای روشن شدن اینکه وهابیت الزم  ،اصـب و عثمانیـه اسـتاحیاگر واقعـی تفک 

فی کرده و موضع  بیت پیـامبرشان را نسبت به اهلاست در ابتدا این دو فرقه را معر 
د وهابیـت برـردازیم تـا ببینـیم اـه یها در عقابیان کنیم و در ادامه به واکاوی این شاخصه

 اند.تأثیر پذیرفته بیتها از دشمنان اهلمیزان وهابی
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 نواصب
معنای اصرالحی نصب را در نگـاه  ،م لغوی نصب را بررسی کرده و در ادامهدر ابتدا مفهو

ی مررن و جمع ای در مفهـوم نصـب اراوـه خـواهیم بندی غیر مغرضانهفریقین شیعه و سن 
 کرد.

 بررسی مفهوم نصب

 نصب در لغت

نصب در لغت به معانی متعددی اسـتعمال شـده کـه اکثـر آنهـا متوـمن معنـای عـداوت 
 هستند.

 نصب معانی

 0؛پا داشتن شییاقامه و به. 8

 2؛دشمنی کردن. 8

-مـی دو معنـی همین به بیشترشان نزدیکمعانی دیگری نیز ذکر شده است که البته 

 .باشند

 بندی معنای لغویجمع
 ؛اشراب شده است ،نحوی دشمنی و عداوتبه ،در این معانی ،طور که مشهود استهمان

اند که نصـب همـان دشـمنی بـا عنای نصب اضافه کردهبعد از ذکر م هایلغوی لذا برخی از
نصـب در  واقعـا، امـا 9؛دشـمنی کنـد است و ناصبی کسی است که با علـی علی

ی به اه معناست؟  اصرالن شیعه و سن 

                                                 
، 8ف ، الصححا  احاا الة ح  ح صححا  الة بیح ،  حمـاد جـوهری، اسـماعیل بـن؛ )«مصدر نصبت الشـءی إذا اقمتـه ،النصب» .0

 (.474ص ،5ف ، مةجم مقائیس الة   ، احمد،فارسبنا ) (؛884ص
 .85ص ،8ف ، ااا الة   ح صحا  الة بی ،  جوهری، اسماعیل بن حماد .2
اسـماعیل ، صاحب) ؛«وهالنواصب و الناصبیة و اهل النصب المتدینون ببغوة علء رضء الله عنه، منهم نصبوا له ای عاد» .9

البیت علـیهم السـالم او لمـوالیهم مجـل الناصب و هو الذي یتظاهر بعداوة اهل» (؛875، ص8، ف المحیط في الة  ،  بن عباد
 (.837، ص8، ف مجمع البح ين،  الدینطریحی، فخر) ؛«متابعتهم لهم
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 سنتاصطالح نصب از نگاه اهل
0و دشمنی اوست. زمخشری: نصب، بغض علی

 

: نواصب کسانی هستند که علیابن 2نند.را شتم ک عبدالبر 
 

 9را با قول یا عمل اذیت کند. بیتتیمیه: ناصبی کسی است که اهلابن
در جای  اعالم براوت کند؛و اوالد مرهر او  : ناصبی کسی است که از علییذهب  

4کند. ناصبی کسی است که مذمت علی :گویددیگر می
 

 سنت از نصببندی تعریف اهلجمع
 ؛انـدرا دلیـل نصـب دانسـته حوـرت علـی برخی مـذمت ،در تعاریف علمای عامه نیز

اه به قول باشـد و  ؛اندرا دلیل نصب دانسته بیتت اهلبرخی نسبت ناروا و برخی اذی  
 اه به فعل.
بغـض و دشـمنی بـا  ،توان گفت در تمام این تعاریف )مانند معنای لغوی نصب(لذا می
عنـوان ی اسـت کـه بـهامر مشترک ،و نیز اظهار این دشمنی به قول و فعل اومه اطهار

نصـب  ،اظهـار نشـود مادامی که دشمنی با اومه اطهار؛ مالک نصب بیان شده است
 شود.محقق نمی

 نصب در نگاه علمای شیعه
 1.را اظهار کند بیتشیخ طوسی: ناصبی کسی است که بغض و عداوت اهل

                                                 
 (.338ص، 4، فقائق غوامض التنزيلالكشاف عن ح محمود، زمخشری،) ؛«النصب الذي هو بغض علی و عداوته» .0

 .  435ص، 8ف ،االستیةاب فی مة ف  األصحاب الدین،، شمسالبرعبدابن .2
ربیعة بن یزید السلمء،ذکره بعوهم فء الصحابة و نفاه اکثرهم، وکان من النواصب یشتم علیا قال أبوحاتم الـرازي: ال یـروی »

 .«الصحابة لم یصنع شیئا عنه وال کرامة وال یذکر بخیر، قال: ومن ذکره فء

 .(854ص، 7ف ،مجموع الفتاحی، تیمیه، احمدابن) ؛«النواصب الذین یوذون اهل البیت بقول او عمل» .9

وقد ذکرنا مناقب اود وفواولها فیما سلف من هذا الکتاب فء أخبار الحجاف، وبرایتهم مـن علـی و الرـاهرین مـن ذریتـه، » .4
 -فیما درت من امرض وتغربت من المالك رجال من اود اال وجدته  -اثنتین وثالثین وثلثماوة  وهو سنة -ولم ار إلی هذا الوقت 
 ذهبـی،) (؛44ص، 8، فسی  أعالم النبالء الدین،شمس ذهبی،) ؛«ناصبیا متولیا الل مروان و حزبهم -اذا استبرنت ما عنده 

 (.452ص ،8، فم حا الذهب ح مةادن الجوه  الدین،شمس

ال یکون قد اظهر االسالم بل یکون علی غایة فء اظهـار الکفـر،  اللهبیت رسولمنه العداوة والنصب الهلمن ظهر » .1
، 3ف ، اهحذيب األحكحام ، طوسـی، محمـد بـن حسـن) ؛«والخبر انما تومن من اظهر اإلسالم وهؤالی لیسوا بظـاهری االسـالم

   (.754ص
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0بغض خود را اظهار کند. عالمه حلی: ناصبی کسی است که نسبت به اومه
 

ولو لزوما  ؛کند بیتد ثانی: ناصبی کسی است که اظهار بغض نسبت به اهلشهی
2شان اکراه داشته باشد.از نقل فواول

 

9را داشته باشد. بیتصاحب مدارک: ناصبی کسی است که بغض اهل
 

باشـد و بـا آنهـا عـداوت  بیتعالمه مجلسی: ناصبی کسی است که مبغض اهل
4داشته باشد.

 

  1اظهار کند. بیتی کسی است که عداوتش را با اهلمحدث بحرانی: ناصب

 بندی تعریف شیعه از نصبجمع
اظهار عداوت و  ،در تعریف مشهور علمای شیعه نیز ،توان گفتبا توجه به تعاریف فوق می

اگراه برخـی اظهـار عـداوت را شـرط  ؛مالک نصب قرار گرفته است بیتبغض اهل
تعریـف ناصـبی بـر آن صـدق  ،خود را اظهـار نکنـد که شخص بغضاند و تا زمانیندانسته

 کند.نمی

 قدر مشترک معنای نصب عندالفریقین
ن با توجه به معانی مذکور در کتب فریقین می  توان گفت که بنابر تعریف مشهور، قدرمتیق 

                                                 
ـی، حسـن بـن یوسـف) ؛«نجـس –یهم السـالم وهو من یتظاهر بغوة أحد من امومـة علـ -الناصب » .0  ،احذک   الفقهحاء ،حل 
 .(23ص،8ف

الکلب و الخنزیر و الکافر ومن أنواعه الناصب و عرفه علیه أما من باب عرف الخاص علی العام، أو یرید بالکافر من خـرف » 2.
البیـت علـیهم السـالم او محـدهم، و  عن اإلسالم، و بالناصب اإلشارة إلی کفار المسلمین و المراد به من نصب العـدارة مهـل

أظهر البغوای لهم صریحا أو لزوما. ککراهة ذکرهم ونشر فوالهم و اإلعراض عن مناقبهم من حیـث انهـا منـاقبهم، و العـداوة 
 (.485ص ،8ف ،  رحض الجنان في ش   إرشاد األذهان ، الدین بن علیعاملی، زین) ؛«لمحبهم بسبب محبتهم

مدارك األحكام في ش   عبادات شح ائع  ،عاملی، محمد بن علی) ؛«مبغوون مهل البیت علیهم السالمالنواصب و هم ال» 9.
 (.883، ص8، ف اإلسالم

،  مجلسی، محمـد بـاقر) ؛«المراد بالناصب المبغض المعاند مهل البیت علیهم السالم کما هو امظهر فهو کافر و دمه هدر» 4.
 (.888ص، 84، ف م آ  الةقول في ش   أخبار آل ال سول

المشهور بین متأخری امصحاب هو الحکم بإسالم المخالفین و طهارتهم، و خصوا الکفر و النجاسـة بالناصـب کمـا أشـرنا » 1.
و المشهور فء کالم أصحابنا المتقدمین هو الحکم بکفـرهم  البیتإلیه فء صدر الفصل و هو عندهم من ظهر عداوة أهل

، 5، ف الححدائق النارح   فحي أحكحام الةتح   ال حاه   ،بحرانی، یوسف بن احمـد) ؛«ید بالروایاتو نصبهم و نجاستهم و هو المؤ
 (.835ص
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م از نصب عندالفریقین و اوالد  همان اظهار بغض و دشمنی بـا امیرالمـومنین ،و مسل 
شان کـه کیشانلذا تمام امویان و مروانیان و همچنین هم ؛و فعل استمرهرشان به قول 

و قتل آنها و همچنین با شکنجه و کشـتن پیـروان آنهـا سـعی در  بیتبا تخریب اهل
فاق مسلمین ،اندداشته منزوی کردن اومه اطهار  مشمول این حکم هستند.  ،به ات 

 گری بررسی مفهوم عثمانی

 گری مفهوم عثمانی
دسـت بـه  ،دلیل غلو در محبـت عثمـانسنت کسانی هستند که بهنیه در تعریف اهلعثما

 0زنند.می تنقیص امیرالمومنین
-این جماعت کسانی بودند که بعد از قتل عثمان به بهانه خـون ،البته از نگاه شیعیان

 زدند. دست به دشمنی با امیرالمومنین ،به حکومت رسیدنخواهی او و برای 

 ثمانیههای عشاخصه
 .اند را ذکر کنیممذهبان داشتههایی که عثمانینشانه ،در این بخش الزم است

 :اند ازاند مورد آن عبارت مذهبان عمدتا دارای اند شاخصه هستند کهعثمانی
  9؛و نقل فواول عثمانی 2دفاع از خالفت عثمان. 8

  4؛بیتخودداری از نقل فواول اهل. 8

 1؛بیتانکار فواول اهل. 7

                                                 
 .87ص ،3ف ،فتح الباري فی ش   صحیح البخاری، احمد حجر عسقالنی،ابن 0.
 .837، صالةتمانی  عمر بن بحر، جاحظ، .2
، 8، فسححنن الكبحح ی ،أحمــد بــن حســینی، بیهقــ ؛7854ن ،833، ص3، فصحححیح ممححةم،  مســلم بــن حجــافنیشــابوری،  .9

 ،ییعلـی موصـلأبـو ؛28، ص4، فعمد  القاري محمود، ،یعین ؛47، ص3، ففتح الباری احمد، حجر عسقالنی،ابن ؛878ص
   .744، ص85، فحبانصحیح ابن ، محمد،حبانابن ؛875ص ،2، فيةةیممند ابی احمد بن علی،

احمد بن  ،یخریب بغداد ؛48، صختالف في الةف  حال د عةی الجهمی  حالمشبه اال عبدالله بن مسلم،  ی،دینور  هقتیبابن .4
 ؛835، ص83ف ؛ همـان،758، ص87ف ،سحی  أعحالم النحبالء الـدین،شـمس ،یذهبـ ؛852ص، الكفاي  في عةم ال حاي  علی،

 .854ص ،4، فالوافي بالوفیات خلیل، ،یصفد  ؛878، ص88ف ،البداي  ح النهاي  اسماعیل، کثیر،ابن
-ابـیابـن ؛754ص ،7ف ،ال بقحات الكبح ی محمد، سعد،ابن ؛724، ص85ف ،اهذيب التهذيباحمد، ، عسقالنی حجرابن .1

 .885ص ،87ف ،ش   نهج البالغه عبدالحمید، الحدید،
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بـرای دشـمنان  یعنی جعل فواول حورت علـی ؛نقل و جعل فواول معکوس. 4
 0؛حورت

 2؛معاویه خصوصنقل فواول اموی به. 5

 9؛بیتتنقیص اهل. 7

 4؛نآو یا انکار  تشکیک در خالفت امیرالمومنین. 3

 1؛سب  و لعن امیرالمومنین. 2

شاخصـه عثمانیـه بـارزترین  ،دشمنی با عترت نبی ،طور که مشهود استهمان
همـین عثمـانی  ،رو آنهاسـتبوده و خواهیم گفت کـه سـلف صـالحی کـه وهابیـت دنبالـه

از هی  مکـر و  ،از جهان اسالم بیتمذهبان و امثال آنها هستند که برای حذف اهل
 ای فروگذار نکردند.حیله

 بیان یک نکته

 گذاریگری در پیدایش و هدفگری و ناصبیهمسانی عثمانی
خواهـان تعریف عثمانیه و نصب و همچنین روشن شدن این نکته که عثمانیه خون بعد از 

 حـداقل  آن بـدبینی بـه حوـرت علـیکه های خاصی دارند )عثمان هستند که نشانه
-اظهـار مـی بیـتکسانی هستند که بغض خود را نسبت به اهـل نیز نواصب ،است(

 سی شود.رابره این دو فرقه نیز برر که  خوب است ؛ البتهکنند
یابیم که پیـدایش ایـن گونه میدر روایات و تاریخ سب  و لعن، این ترین دقتیکواک با

ا در طول حیات خود ،زمان نبودهدو فرقه اگراه مقارن و هم رات متعـد ،ام  ی از دتأثیر و تأث 
                                                 

 .778ص ،8ف ،أبي الحديدش   نهج البالغ  البن عبدالحمید، الحدید،یأبابن .0
 احمـد، تیمیـه،ابـن) ؛«فء ذلك کلها کذب -صلی الله علیه وسلم  -ووا أحادیث عن النبء وطاوفة وضعوا لمعاویة فواول ور » .2

 (؛455ص ،4ف، منهاا المن 
 .«گوید: وباب فواول معاویة لیس فیه حدیث صحیحانین می کشف الخفاء کتاب 485فحهص، 8لدهمچنین عجلونی در ج»
 ؛57ن ،55ص ،5، فصححیح ممحةممسلم بـن حجـاف، ، نیشابوری ؛8878ن ،88ص ،5، فصحیح بخاری،  محمدبخاری،  .9

 .488ن ،747ص ،8، فماجهسنن ابن قزوینی، محمد، ماجهابن ؛474-475ص ،الجامع الصحیحمحمد بن عیسی، ترمذی، 
 .83، صالةثمانی  ، عمربن بحر،جاحظ. 4
 .438، ص8، فااريخ مدينه دمشق علی بن حسن، عساکر،ابن .1
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 اند.کاماًل همسو بوده ،توان گفتای که میگونهبه ؛انددیگر پذیرفتهیک
زیـرا بـه  ؛گـرددبرمـی به زمان حیات پیامبر اکـرم المومنینسب  و لعن امیر 

، ای در زمـان حیـات پیـامبر اکـرمعـده 0،های تاریخیشهادت برخی روایات و نقل
 کردند.را سب  و لعن می علی
خـود  ،کنندمی المومنیناز دشمنی و سب  و ایذای امیر ینبوه روایات نبوی که نها 

 2هستند. ادعاشاهدی بر این 
 ؛دانسـت توان همان زمان حیات پیامبر اکرم بنابراین زمان پیدایش نصب را می

ا در مورد عثمانی زمان بـا شـورای هم ه،توان مدعی شد که سنگ بنای فرقه عثمانی می هام 
آرزوی دیرینـه  ،امیـهاراکه به حکومت رسیدن کسـی از بنـی 9؛شش نفره نهاده شده است

 ،هاشم و رسیدن به این مهـمرای پشت سر گذاشتن بنیبود و ب (امیهخصوصا بنی)قریش 
بعـد از بـه قـدرت رسـیدن عثمـان بـرای حفـظ  ،رواز همـین ؛کردنـدشان را میتمام تال 

 4از هی  ترفندی فروگذار نکردند. ،حکومت
در زمـان بـه  ،بودنـد امیه که همان نواصـب زمـان رسـول اکـرماین عده از بنی

گـری را های ناصـبیا علنی کردند و بسیاری از شاخصهبغض خود ر  ،قدرت رسیدن معاویه
 اظهار کرده و ترویج دادند. 

 ،افرادی مانند معاویه، طلحه و زبیر و برخی دیگر از کارگردانان جنگ صـفین و جمـل
، تشکیک در خالفـت بیتتنقیص اهل ، کارهایی مانندخواهی عثمانعالوه بر خون
ی  امیرالمومنین که یکی  اندرا نیز انجام داده سب  امیرالمومنینو یا انکار آن و حت 

 اراکـه بـا امیرالمـومنین ؛کندکافی است که آنها را مشمول حکم نصب  این افعالاز 
                                                 

 73ف ؛ همـان، 32ص ،82ف ،بححار األنحوارمجلسی، محمـد بـاقر،  ؛783ص ،افمی  ف ات کوفیکوفی، فرات بن ابراهیم،  .0
   .888ص ،85، ف ال دي  في الكتاب ح المن  ح األدب،  امینی، عبدالحسین ؛837ص
 ،5، فالجحامع الصححیح،  ترمـذی، محمـد بـن عیسـی ؛878ن ،885ص ،8ف، ممحةم صححیح ، مسلم بن حجافنیشابوری،  .2

، محمـد بـن یزیـد، قزوینی ماجهابن ؛875ص ،8، فممند اإلمام أحمد بن حنبل، احمد بن محمد، شیبانی نبلحابن ؛758ص
 عبدالحمیـد، الحدیـد،یأبـابن ؛873ص ،7، فال ياض النض   في مناقب الةش  جعفر، أحمد، یأب ؛48ص، 8ف  ،ماجهسنن ابن

 .44ص ،88ف همان، ؛857ص ،4، فش   نهج البالغ 
 .88مد بن محمد، الجمل و النصرة لسید العترة فء حرب البصرة، صمفید، مح .9
 ها و مراحل دستیابی امویان به قدرت پس از اسالم.مراجعه شود به مقاله بررسی تربیقی زمینه .4
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 اند.اظهار دشمنی کرده
علنـی  وسـازماندهی  سب  و لعن امیرمومنان ،امیهدر زمان حکومت بنی بنابراین 

یکـی از  سـب  حوـرت علـی ،به نماز جمعهشد و رسمیت پیدا کرد و بر منابر و در خر
 شد. قربات محسوب می

بـه  ،را والی کوفه کرد هخوانیم که معاویه وقتی مغیرة بن شعبدر گزارشات تاریخی می 
  0کوتاهی نکند. کند که در مذمت علیاو سفار  می

 ،اامیه همان نواصبی بودند که به حکومت رسیدند و اساسًا خواسـتگاه آنهـدر واقع بنی
در لباس  ،وجود داشتند و در سده اول نواصبی بودند که در زمان حیات پیامبر اکرم

 خود را به حکومت رساندند. ،خواهی عثمانعثمانیه به بهانه خون
البته همـه نواصـب  ؛توان ادعا کرد که عثمانیه از دل نواصب بیرون آمده استپس می

از نواصب هم وجود داشتند کـه  (،مانند خوارف)ای امیه نبودند و در آن زمان عدهتنها بنی
گـام و هـم بیـتدر نفی و ستیز با اهل شانتماملکن  ؛مخالف عثمانیه و معاویه بودند

 همراه بودند.
داند و فعـل و تبعیت از آنها را افتخار خود می ،ها سلف صالحی هستند که وهابیتاین

  2کند.بوی قلمداد میکاشف از سنت ن ،ترک آنها را سنت نبوی و یا الاقل
با این گزار  کوتاه و روشـن شـدن اشـتراکات عدیـده شخصـیتی و فکـری نواصـب و 

سنخی همسانی و هم ،توان به این تصویر رسید که بین این دو فرقهمی     ،مذهبانعثمانی
بـوده  بیـت پیـامبرداری اهلعمیقی وجود داشته که عمدتًا با تأکید بر حذف میدان

 است.
شـود کـه جهـت رعایـت اشتراکات متعددی بین این دو فرقه یافت می ،ن دلیلهمیبه

 کنیم.اختصار از ذکر آن خودداری می
-با این اوصاف آیا مـی ؛های عثمانیه و نواصب بود که ذکر شدای از شاخصهاینها پاره

                                                 
الكامحل فحي  عزالـدین، اثیـر،ابـن) (؛822ص ،4ف ،ااريخ األمم ح المةوك محمد، ، طبری) ؛«ال تتحم عن شتم علی و ذمه» .0

 (.438ص ،7ف ،التاريخ

 .7ص ،8ف ،المفصل في عةوم الحديثبن نایف،  یشحود، عل. 2
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ت باع دانست؟واجب است، توان هر کسی را به این دلیل که از اسالف ام   االت 
ت عتـرت نبـویآیا در می بـوده باشـند  ان سلف کسانی که قاول به پیروی و محب 

  اند؟هستیز و امثال آنها شدبیتوجود نداشت که وهابیت دست به دامن این جماعت اهل
ابی گاه ـا بـا  ،کننـدبـا احتـرام یـاد مـی بیت پیامبراز اهل یاگراه علمای وه  ام 

ین، عثمان خمـیس، عبـدالرحمن الدمشـقیة و عثیمبناباز، تیمیه، بنخواندن تألیفات ابن
 توان تنقیص و کواک کردن عترت نبـویراحتی میبه ،قلمان وهابیدیگر صاحب

 را استخراف کرد.
ت اهـل اظی کردن در باب مود  در  ؛کنـدکفایـت مـی بیـتآیا دم زدن ظاهری و لف 

م کتب این جماعت است. س  خروجی م   بیتکه تنقیص اهلحالی  ل 

 یست؟وهابی ک
خـود را  ،تیمیه و محمد بـن عبـدالوهابها کسانی هستند که عالوه بر تبعیت از ابنوهابی

ی) را دانند و غیر از خودمی تابع سلف صالح رسول خدا کـافر و  (،اعم از شیعه و سن 
 0دانند.گذار مییا بدعت

 سلف در لغت
معنای پیشین و از سلف به اهل لغت اتفاق دارند که سلفی تماماز نظر معنای لغوی، تقریبا 

 2پیشینیان است.

 سلف در اصطالح
اراکه وهابیت این مفهوم را به  وجود دارد؛ نظراختالف ،مفهوم سلف در اصرالندر مورد 

و از  اصریاد کرده 9،«خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم...»استناد روایت 
 در مفهوم سلف نیز اختالف شده است.  ،آنجا که لفظ قرن دارای اند معنی است
                                                 

 .855ص ،85، فمجموع الفتاحی احمد، تیمیه،ابن .0

 اسـماعیل، جوهری، ؛852، ص3 ، فلمان الة بمحمد،  منظور،ابن ؛35، ص7ف، مةجم مقايیس الة   محمد، فارس،ابن .2
 .  8737، ص4ف، صحا  الة  

   .858ص ،7، فصحیح بخاری ،محمدبخاری،  .9
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-تابعین اطـالق مـی ای به صحابه وعده دانند وبرخی سلف را مختص به صحابه می

  0کنند.
دانند که در سه قرن نخست اسالم تابعین تابعین را سلف می تابعین و برخی، صحابه و

تفکـر  ،از طرفـی دانـد والبته از آنجا که وهابیت خود را اهل حـدیث مـیکردند؛ زندگی می
ر بوده باشدمیتیمیه از ابن نیز تبعیت از سلف -اند، میو او و شاگردانش لیدرهای این تفک 

، اصحاب آن حوـرت، ها کسانی هستند که خود را پیرو پیامبرسلفیکه توان گفت 
قیم تیمیه، ابنبن حنبل و ابن احمد خصوصهتابعین، تابعین  تابعین، علمای اهل حدیث، ب

 دانند.بن عبدالوهاب می حمدو م

 دار آنهاستای از تفّکرات عثمانیه و نواصب که امروزه وهابیت علمپاره
ـر بعـد از  ،وجـود آمـدستیزی از بدو تشکیل اسـالم بـهعترت اگراه این تفکر   ـا ایـن تفک  ام 

 ،رو به سردی گذاشت و با آمدن معتزله و طرن شبهات عقلی و فلسـفی ،امیهحکومت بنی
ا در قرن ؛م به انزوا رفتککم ـر عثمانیـه و نواصـب بـا نـوعی  ،هجـری هفتم ام  دوبـاره تفک 

س ط ابنتقد  انی احیا و بازپروری شد.بخشی توس   تیمیه حر 
ـا ایـن  ؛شاگردانش برای حفظ و اشاعه افکار او تال  بسـیاری کردنـد ،بعد از او نیز ام 

ت اندانی برای اعالم حوور در مجـامع علمـی  ر قو   دوازدهتـا اینکـه در قـرن  ؛نیافـتتفک 
بـرای  ،تیمیه و به جلوداری محمد بـن عبـدالوهابوهابیت با تکیه بر تفکرات ابن ،هجری

ر مررود در جامعـه اسـالمی را مرـرن کـرد و بـا  ،تیمیهبار سوم بعد از معاویه و ابن این تفک 
و تـرویج ایـن پیدایش نفت و سرازیر شدن سرمایه به جیب نجدیان، وهابیت فرصت اشاعه 

ر شوم را پیدا کرد بلکه بشریت با این معوـل  ،نه تنها جهان اسالم ،که امروزهتا جایی ؛تفک 
 سوز دست به گریبان است.خانمان

تیمیه، محمد بـن گری که در افکار ابنهای عثمانیه و ناصبیای از شاخصهدر ادامه پاره
د تـا بـیش از پـیش روشـن شـود کـه شـان نمـود دارد را ذکـر خـواهیم کـر عبدالوهاب و اتباع

ر سلف صالح ،وهابیت ر دشمنان اهلنبوده و بیشتر  احیاگر تفک   .است بیتاحیاگر تفک 
                                                 

 .78، صف ق مةاص   انتمب إلی اإلسالم، ی، غالب بن علیعواج .0
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طور که گذشـت یکـی از همان و دفاع از معاویه در جنگ صفین: تنقیص علی. 8
 ؛و دفاع از معاویه بـود های عثمانیه و همچنین نصب، تنقیص امیرالمومنینشاخصه
اـون  ؛را یـاری نکـرد نویسد: در جنگ صفین خداوند علـیتیمیه میال ابنحدر عین

 تمـام اراکـه ؛خداوند به آنها نصرت عرا کـرد ،های خلفااما در جنگ ؛صحابه با او نبودند
 2 ،0صحابه با آنها بودند.

عی است که علی برای جنگ در صـفین عجلـه داشـت یـا اینکـه  4، 9؛همچنین وی مد 
فرزنـدان عثمـان از معاویـه کمـک  :گوینـدعاویه بر خلیفه زمانش مـیبرای توجیه خروف م

 1خواهی عثمان کرد.لذا معاویه اقدام به خون ؛خواستند
هـای سـلفی جریان وهابیت و سـایر گـروه پیشوای ،تیمیههای ابنای از گفتهاینها پاره

 است.

علـی بـدون ای بـود کـه گوید: جنگ جمل و صفین فتنهتیمیه میدر همین راستا ابن
ی از رسول خدا ایـن در حـالی اسـت کـه  6؛و یا اجمـاعی از صـحابه وارد آن شـد نص 

ثین اهـل نصوص متعدد از پیامبر اکـرم سـنت در موضـوع حـرب بـا در کتـب محـد 
                                                 

ذلوا، کسعد بن أبء وقـاص الـذي فـتح العـراق، لـم یقاتـل » .0 بل قاتل معه أقوام یوم صفین فما انتصروا، وأقوام لم یقاتلوا فما خ 
رسحال   احمـد، ،هتیمیابن) ؛«کثیرا من بالد الکفار ونصرهم الله تعالی معه، وکذلك أصحاب معاویة وبنء أمیة الذین قاتلوه فتحوا

 (.47، صفي فضل الخةفاء ال اشدين

وقال اإلمام أحمد حدثنا أمیة بن خلد قال لشعبة إن أبا شیبة روی عن الحکم عن عبدالرحمن بـن أبـء لیلـی قـال: د شـهد » .2
الله لقد ذاکرنا الحکم فء ذلك فما وجدناه شهد صفین من أهـل بـدر صفین من أهل بدر سبعون رجال، فقال: کذب أبو شیبة، و 

 اسـماعیل، کثیـر،ابـن) ؛«أیـوب امنصـاري غیر خزیمة بن ثابت؟ وقد قیل إنه شهدها من أهل بدر سهل بـن حنیـف، وکـذا أبـو
 .(828، ص3، فالبداي  حالنهاي 

دوا علیـه  -خصوصًا القرای  -کان علء یرید مواصلة القتال؛ فترك جمع کثیر ممن کانوا معه » .9 القتال بسبب ذلـك تـدینا، وشـد 
ال سال  الثالثینیح  مقدسی، محمد، ) ؛(888، صفي خضم المة ک )عزام، عبدالله،  ؛«برلب قبول التحاکم. فء خوم المعرکة

 (.754ص ،في التحذي  من ال ةو في التكفی 

ْغء هذا أن » .4 ـل  منـه أْن یتجاهـل کـل ذلـك؟ فهل کان فء وسع معاویة عندما یسمع صوت الب  ْقب   ؛«یصم أذنیـه؟ هـل کـان ی 
 .(78، صمشاهی  الصحاب  رري الةه عنهمشحود، علی بن نایف، )

رضء اللـه عنـه  -کان قد استنصره ابنا عثمان  -رضء الله عنه  -وأما تلخیص الواقعة الثانیة فقد ذکر المؤرخون أن معاویة » 1.
 (.832ص، 8ف، مختص  التحف  االثني عش ي الوسی، محمد، ) ؛«بیهماووکاله فء طلب حقهما من قتلة أ -
وأما القتال بالجمل وصفین فهو قتال فتنة، ولیس فیه أمر من الله ورسوله وال إجماع من الصحابة. وأما قتال مـانعء الزکـاة » 6.

منهحاا المحن  احمـد، ، هتیمیـابـن) ؛«رفإذا کانوا ممتنعین عن أداوها بالکلیة، أو عن اإلقرار بهـا   فهـو أعظـم مـن قتـال الخـوا
 .(558ص ،4، فالنبوي 
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  0ناکثین و مارقین و قاسرین وجود دارد.

هـای نصـب و : یکـی دیگـر از مالکـات و شاخصـهانکار فواول حورت علـی. 8
م اهلس  انکار فواول م   ،یگر عثمانی وفـور است که در کلمات ایـن جماعـت بـه بیتل 

 6،ثقلــین 1،انــذار 4،مــودت 9،مباهلــه 2،مثــل انکــار آیــات و روایــات غــدیر ؛شــودیافــت مــی
الشمس 8،والیت 7ت،مواخا ق خاتم 3،رد  ـی انکـار اینکـه روایـت صـحیحی در  01،تصد  و حت 

  00نقل شده باشد. فویلت حورت علی
برای  ایمان و عدالت علی :نویسدتیمیه می: ابنر ایمان و عدالت علیانکا. 7

خداونـد وعـده کـرده کـه  :گویـدتیمیـه مـیابـن ،در جای دیگر 02؛شیعه قابل اثبات نیست
 امـا علـی ؛گونـه بودنـدمحبت مومنین را در قلوب مردم قرار دهد و برخی از خلفا ایـن

 09دشمنان زیادی داشت.

تیمیه در موارد متعددی تـال  کـرده تـا ابن :بیتلمی اهلتوعیف جایگاه ع . 4
را از بـین ببـرد. وی بـه ایـن منظـور عـالوه بـر امـام  بیـت پیـامبروجهه علمی اهل

را از حیـث علمـی  بارها امـام صـادق، امـام رضـا، امـام جـواد و عسـکریین علی
  04ندارد. که احدی در جاللت و شأن علمی آنها تردیدیدر حالی ؛تنقیص کرده است

                                                 
 همـان، ؛ 733، ص8، فيةةیممند ابی احمد بن علی، ابویعلی، ؛833، ص4، فالم الب الةالی ، احمدحجر عسقالنی، ابن .0
 .834-835، ص7ف

 .783ص ،3ف ،منهاا المنه احمد، ،هتیمیابن .2
 .888ص همان، .9

 .85ص ،4ف همان، .4
 .873ص ،3ف مان،ه .1
 .874ص ،4ف همان، .6

 .775ص ،3ف همان، .7
 .77ص ،5ف همان، .8
 .875ص ،2ف همان، .3

 .3ص ،3ف همان، .01

 .488ص ،2ف همان، .00
 .78ص ،8ف همان، .02

   .873ص ،3ف همان، .09
 .48، صح جواب االعت ارات المص يه عةی الفتیا الحمويه؛ همان، 884ص، 8ف ؛ همان،878ص ،8ف همان، .04
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بسـیاری از  ،بـه خالفـت رسـید : وقتـی علـیخدشه در خالفت امام علی. 5
جنگیدند و بسیاری نیز او  بسیاری با علی 0مردم به والیت معاویه و غیر او روی آوردند.

  2را یاری نکردند.

ی بیعت با امام علی بیعت با  :گویدداند و میصورت مشروط واجب میرا به وی حت 
 9نی واجب است که مرابق سیره پیشینیان عمل کند.زما علی

ـا صـحابه ؛ای که عثمان را کشتند مستحق لعن هستندصحابه. 7 ای کـه در رکـاب ام 
کثیر کسانی را که بر ضـد  خلیفـه سـوم شـور  معاویه بودند اجتهاد کردند و مأجورند: ابن

در  رسول خدا با آنکه برخی از اصحاب ؛مستوجب لعن و نفرین دانسته است ،کردند
 ،کثیـر اصـحاب جمـلاین در حالی است که ابـن ؛کنندگان بر ضد عثمان بودندمیان قیام

ین بـه  (،خلیفـه وقـت) معاویه و سراهیانش را که در مقابـل علـی و طلحه و زبیر ،صف 
4دارد.داند و دیگران را از لعن آنها برحذر میکار نمیگناه ،شور  برخاستند

 

سـتیزی های عترتیکی دیگر از نمونه در جهت فکر و آثار: یتبمبارزه با اهل. 3
ل، شفاعت و استغاثه را شرک و یا الاقل  بدعت می -این جماعت این است که هرگونه توس 

ل به اهل بیتدانند. وهابیت در راستای نفی اهل -منع می بیتدر حالی از توس 

و سیره مسلمین همـواره بـر 6 اندردهها ککه خدا و رسولش امر به رجوع به این واسره 1کند
 ؛این امر جاری بوده است

ین اهلتا جایی را مورد شکنجه  بیتکه وهابیت همانند نواصب و عثمانیه که محب 
شـان نیـز شـدند و بعـد از شـهادتمی بیتدادند و مانع از مراجعه آنها به اهلقرار می

لین به اهلدست به تخریب قبور آنها می ت خود  بیتزدند، متوس  و کسانی را که محب 
ک و بنای بر قبور و... اظهار می م میمشرک و مهدور ،کنندرا با تبر  دانند و رجوع آنهـا بـه الد 

                                                 
 .23ص ،8ف ،منهاا المنه احمد، ،هتیمیابن .0
 .855ص ،4ف همان، .2
 .475ص ،4ف همان، .9
 .858ص ،3، فالبداي  حالنهاي  اسماعیل، کثیر،ابن .4

 .بازبن مجموع الفتاحیعثیمین و بنا مجموع فتاحیمحمد بن عبدالوهاب،  کتاب التوحیدمراجعه شود به  .1
 (.75، ص8، فالدرالمنثور الدین،جالل ،سیوطی) (؛75آیه ،سوره ماوده) .6
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 0کنند.منع میرا  بیتاهل

ل عباسی به توان به تخریب قبر امام حسینبرای مثال می که ناصبی )دست متوک 
ــودن وی محــرز اســت ــب بارگــاه اومــه (،ب بقیــع و بعــد از آن تخریــب بارگــاه امــام  و تخری

 اشاره کرد. ق8888دست وهابیت در سال به حسین

ا ابـن ،نامندها خود را معتقد به مهدویت میستیزی: اگراه وهابیمهدی. 2 تیمیـه، ام 
انـد و و... در موارد متعددی امام منتظر را رد  کـرده 2محمد بن عبدالوهاب، عثمان خمیس

  9اند.ی این اعتقاد اصیل تمام ادیان الهی را به سخره گرفتههای واهبه بهانه

ولیعهـد )که محمـد بـن سـلمان تا جایی ؛ستیزی آنها هستیمامروزه نیز شاهد مهدویت
نسبت به همکاری با ایران مخالفت کرده و صریحا دلیل آن را  (،کنونی عربستان سعودی

  4اند.دو تشکیل حکومت اسالمی مهدوی می اعتقاد به مهدی

کـردن یزیـد از  اشود که وهابیـت جهـت مبـر  در موارد متعدد دیده می دفاع از یزید: .3
مانند اینکه یزید دسـتور بـه  ؛زننددست به توجیهات سخیفی می ،جنایاتی که مرتکب شده

انینی اجتهاد کرد و یا اینکه حاکم اسالمی بود و خروف بر او کیفر این و یا این جنایات نداد
1داشت.

  

ملجم مرادی از باتقواترین مردم بـود و ابن :نویسدتیمیه میملجم: ابندفاع از ابن .85
6زد. دست به قتل علی ،خداست ورد رضایتم به این اعتقاد که کشتن علی

 

م در باب فواول و والیت اهل .88 : مـثال در مـواردی بیتشبهه در نصوص مسل 
کـه در حـالی ؛انـدکار بـردهکذا و کذا را به لفظ مبهم ،بیان شده بیتکه فواول   اهل

  7اند.جای این لفظ، خود فولیت را ذکر کردهدیگر کتب روایی به
                                                 

 ؛«تیمیه یجب هدم المشاهد التی بنیت علی القبور والیجوز ابقایهـا بعـد القـدرة علـی هـدمها وابرالهـا یومـا واحـداقال ابن» .0
 (.444، ص7، فزاد المةاد فی هدی خی  الةباد، محمد، قیم جوزیه)ابن

 نوشته است. مهدی الموهومام کتابی به نرعثمان خمیس در رد  امام منتظ 2.
 .23ص ،8، فمنهاا المنه احمد، ،هتیمیابن .9
4 www.adian66.blogfa.com  وبالگ مقارنه ادیان. 
 .وبالگ مقارنه ادیان www.adian66.blogfa.com -788ص ،رأس الحمین احمد، ،هتیمیابن 1

 .857ص ،3، فمنهاا المنه احمد، ،هتیمیابن 6

 .57ص ،7ف ،البداي  ح النهاي  ،، اسماعیلکثیرابن 7
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 835و یا در خربه  2کندرا ذکر نمی نام حورت علی 0قیم در تفسیر آیه مباهلهابن
 9 اند.نام ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص را ذکر نکرده ،البالغهنهج

فهمیـدن و روشـن  زستیزی این جماعت این است کـه اهای عترتشانهیکی دیگر از ن
داننـد کـه شـیعیان بـرای اثبـات با وجود اینکه آنها مـی ؛ابا دارند بیتشدن مقام اهل

اند و به کتب و منابع شیعیان نیز به ادله اربعه استدالل کرده بیتوالیت و فواول اهل
راجعـه بـه کتـب آنهـا نیسـتند و بـرای تکـرار حـال حاضـر بـه مدر عیناما  ؛دسترسی دارند

تـبادعاهای سابق خود به کتب دست اندم شـیعیان و احیانـًا   4نماهـای مغـرضشـیعه ک 
 کنند.فرار می ،مراجعه کرده و از اینکه خود را در معرض حقیقت و فهم آن قرار دهند

ر ی متذک  ی روایات مجمع علیه مسلمین که بارها علمای شیعه و سن  انـد را شـده آنها حت 
است  گر جاه و منزلت عترت رسول اکرممثال حدیث ثقلین که بیان ؛اندنادیده گرفته

ک به عترت به نسخی مراجعه می ،کنند و اگر هم ذکر کنندرا ذکر نمی کنند که در آن تمس 
وجود این روایـت بـا ای بهآمده است و اصاًل اشاره .ذکر نشده و یا بدل از آن، لفظ سنت و..

 کنند.فظ عترت نمیل
د  ایـن روایـت را ذکـر کـرده، تمـام دست آخر نیز مانند ابن تیمیه که در تألیفات متعد 

ت خود را در توعیف و تخریب داللتش به -و این خود دلیل کمی بر عترت گیرندکار میهم 

  1ستیزی آنها نیست.

 نتیجه
رد این دو فرقه نسبت بـه با توجه به تعریف ناصبی و عثمانی و همچنین روشن شدن رویک 

ـر، روشن مـیعترت رسول اکرم قلـد و  ،شـود کـه در جهـان معاصـر نیـز ایـن تفک  م 
                                                 

0 ع نۢ ب  یه  م  ك  ف  آجَّ ن ح  م  ن  ٱل د  ف  ك  م  آی  ا ج  لم  م  و  ع  ال  ع  ل ت  ق  د  اْ ف  ب ع  ن 
 
اأ ن  آی  ب ن 

 
أ مو  ک  آی  ب ن  مَّ ن  م ث  ک  س  نف 

 
أ ا و  ن  س  نف 

 
أ م و  ک  آی  س  ن  ا و  ن  آی  س  ن  ـلو  ه 

 ت 
ج ن  لف  ع ع  ت  لَّ ی ٱل ن  ل  ه  ع 

ین  ٱللَّ ب  ذ 
 (.16یهآ ،عمرانلآسوره ) ؛ک َٰ

 .  874، ص8، فجالء االفهامقیم جوزیه، محمد، ابن .2
 .53ص، 4ف ،جامع البیان محمد، طبری، ؛783ص ،3ف ،البداي  ح النهاي  ، اسماعیل،کثیرابن .9

 ند.کنای که سخنانی برخالف تحقیق، عقل، تقیه و فتوای مراجع مررن میهای ماهوارهمانند برخی از شبکه .4

، مجمحوع الفتحاحیاحمـد،  ،هتیمیـابـن ؛845ص ،2، فبیان اةبیس الجهمی  في اأسیس بدعهم الكالمیح  احمد، ،هتیمیابن .1
 .848ص ،4، فمنهاا المنه احمد، ،هتیمیابن ؛437ص ،82ف
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از هی  کـاری  دارد که در کوتاه کردن دست مسلمین از عترت پیامبر اکرم طرفدارانی
گرفته تا قتل پیـروان و  فروگذار نکرده و از ایجاد تشکیک در شأن رفیع عترت نبوی

ین آنها لین به آنها و بیت پیامبرتخریب قبور اهل ،محب  ؛ .. پروا ندارنـد.و تکفیر متوس 
ه اسالم در واقع ستیزان صدر اسالم یعنی نواصب و عثمانیه است که امـروزه این همان روی 

ـر نواصـب و لذا می ؛دار آن شده استوهابیت پرام توان گفت وهابیت در واقع احیاگر تفک 
سـتیزانه خـود بعیت از سلف، سعی در اختفای این موضـع عتـرتعثمانیه است که با شعار ت

 دارد. 
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: مرکــز الغــدیر للدراســات ، قــم الغاادیر فاا  الکتااار و الساانة و ا در،  امینــی، عبدالحســین .2
  .ق8487اإلسالمیة، 

  . ق8453 ،: دارالکتب اإلسالمیة، تهران تهذیب ا حکام ، طوسی، محمد بن حسن .3
ــاقر .85 هاشــم . محقــق: ســید ماارآل العقااول فاا  شاارح أخبااار آل الرسااول، مجلســی، محمــد ب

  .ق8454 ، : دارالکتب اإلسالمیةتهران ، رسولی

محقـق: محمـد تقـی   الحدائق الناضرل ف  أحکام العترل الطااهرل، بحرانی، یوسف بن احمد .88
: دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه ، قمسیدعبدالرزاق مقرم -ایروانی

 . ق8455 ، قم

ــدین .88 ــاب، تهــران محقــق: ســیداحمد حســینی ، مجمااع البحاارین،  طریحــی، فخرال ــی : کت فروش
 . ق8487 ، مرتووی

ر انتشـارات دفتـ قـم:،  روض الجناان فا  شارح ارشااد ا  هاان ، الدین بن علـیعاملی،زین .87
 .ق8458،  تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

الکشاف عن حقائق غاوام  التنيیال و عیاون ا قاویال فای . زمخشری، محمود بن عمر .84
  . ق8453 ، : دارالکتاب العربء، بیروتحسین احمد مصحح: مصرفی ، وجوه التأویل

للشـئون وزارة اموقـاف المجلـس امعلـی قـاهره:  ،بخااریصاحیح  ، بخاری، محمد بن اسماعیل .85
 .تابی ،اإلسالمیة

 ، : دارالحـدیثقاهره ،مصحح: محمد فؤاد عبدالباقی ،صحیح مسلم ، مسلم بن حجافنیشابوری،  .87
  .ق8488
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احمـد تحقیـق و شـرن: ،  الجاامع الصاحیح و هاو سانن الترماذ ،  ترمذی، محمد بن عیسی .83
  .ق8483 ، : دارالحدیثقاهرهشاکر، 

محقـق: عـامر غوـبان،  ، اإلماام أحماد بان حنبال مساند، ، احمد بـن محمـدشیبانی حنبلابن .82
  تا.نا، بیجا: بی، بیابراهیم زیبق، محمد برکات

  .ق8482 ، : دارالجیلبیروتمعروف،  محقق: بشار عواد،  ماجهسنن ابن ،، محمدقزوینی ماجهابن .83
  .ق8457 ، : دار إحیای التراث العربءبیروت ،بحار ا نوار،  مجلسی، محمد باقر .85
-بـی ،دارالتراث :محمد أبوالفول ابراهیم، بیروت :تحقیق، تاریخ ا مم و الملوكمحمد،  ، طبری .88

 .تا
 .تابی ،دار صادر :بیروت ،الکامل ف  التاریخ، عزالدین، اثیرابن .88
علـی محمـد البجـاوی،  :تحقیـق، ابستیعار فی معرفة ا صاحارالـدین، ، شمسالبرعبدابن .87

 .تابی ااپ اول،دارالجیل،  :بیروت
 .تابی ،دارالفکر :بیروت، البدایة و النهایة دمشقی، اسماعیل، کثیرابن .84
: گـروه حقـقممدارك ا حکام ف  شرح عباادات شارائع اإلساالم ، عاملی، محمد بن علی .85

 . ق8488، البیت: مؤسسه آل، بیروتالبیتپژوهش مؤسسه آل
  ،حمـد عبـدالغفور عرـارمحقـق: ا ، تااج اللغاة و صاحاح العربیاة ، جوهری، اسماعیل بن حمـاد .87

  . ق8485، : دار العلم للمالیینبیروت
: عـالم ، بیـروت یاسـینمحقـق: محمـد حسـن آل،  المحیط ف  اللغاةاسماعیل بن عباد، صاحب، .83

 .تابی ، الکتاب
 .تابی ،: دارالکتب العلمیة، بیروتالریاض النضرل ف  مناقب العشرل، أحمد ،جعفریأب .82
 .تابی ،: دارالمعرفة للرباعة والنشر، بیروتالبار  فتحعسقالنی، احمد،  حجرابن .83
دارالمفیـد  لبنـان: ،الجمل و النصرل لسید العترل ف  حارر البصارل محمد بن محمد، مفید.  .75

 .تابی ،للرباعة والنشر والتوزیع
: دارالفکـر للرباعـة ی، بیروتتحقیق: علء شیر ، تاریخ مدینة دمشق، علی بن حسن، عساکرابن .78

 ق.8485 ،زیعوالنشر والتو
 تا.، بیمرابع معتوق اخوان ، بیروت:تحقیق: لجنة من امدبای، تاریخ الخلفا ، الدینجالل ی،سیوط .78
: ، بیـروتتحقیـق: أحمـد عمـر هاشـم، الکفایة ف  علم الروایاةی، احمد بن علی، خریب بغداد .77

 ق.8455 ی،دارالکتاب العرب
 ،مؤسسـة الرسـالةبیـروت:  ،امرنـؤوطتحقیـق: شـعیب  ،سیر أعالم النبال الدین، ی، شمسذهب  .74

 ق.8487
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: دار إحیـای جـا، بـیترکـء مصـرفی ،تحقیـق: أحمـد امرنـا وط، الواف  بالوفیاتی، خلیل، صفد  .75
  ق.8485 ،التراث

 ،: دار الفکــر للرباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروتتهااذیب التهااذیبعســقالنی، احمــد،  حجــرابــن .77
 ق.8454

 .تامکتبة الجاحظ. بی: مصر ،ق: عبدالسالم محمد هارونتحقی، العثمانیة، عمر بن بحر، جاحظ .73
 .تابی ،: دارالفکر، بیروتالسنن الکبری، أحمد بن حسینی، بیهق .72
 .تابی ،دار إحیای التراث العربء بیروت: ،عمدل القار ی، محمود، عین .73
ون : دارالمـأمجـا، بیتحقیق: حسین سلیم أسد، یعلیمسند أب ی، احمد بن علی، یعلی موصلیأب .45

 .تابی ،للتراث
 ،: مؤسســة الرســالة، بیــروتتحقیــق: شــعیب امرنــؤوط ،حبااانصااحیح اباان، محمــد، حبــانابــن .48

 ق.8484
، ابختالف ف  اللفظ والارد علای الجهمیاة والمشابهة ،عبدالله بن مسلم ی،دینور  هقتیببنا .48

 .تابی ،دارالرایةجا: ، بیمحقق: عمر بن محمود
، منهااج السانة النبویاة فا  نقا  کاالم الشایعة القدریاة ،تیمیه، احمد بن عبدالحلیمابن .47

 .تابی ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ریاض: تحقیق: محمد رشاد سالم،
، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجماو  الفتااوی ،تیمیه، احمد بن عبدالحلیمابن .44

 ق.8487مجمع الملك فهد لرباعة المصحف الشریف، مدینه: 

، تحقیق: مجموعة من بیان تلبیس الجهمیة ف  تأسیس بدعهم الکالمیة، أحمد، هیمیتابن .45
قین، ل،  عربستان: المحق   ق.8487مجمع الملك فهد لرباعة المصحف الشریف، ااپ او 

 ق.8488دار الصحابة للتراث،  مصر: ،رسالة ف  فضل الخلفا  الراشدین، احمد، هتیمیابن .47
محمـد عزیـر  :، محقـقضات المصریة علای الفتیاا الحمویاةجوار ابعترا ، أحمد، هتیمیابن .43

 ق.8483، دار عالم الفواود مکه:شمس، 
مکتبـة الصـدیق ، طاوف: عبدالعزیز عبدالله السلومء: تحقیق، الطبقات الکبری ، محمد،سعدبنا .42

 ق.8487الراوف،  -
 .ناتا، بیبی :جا، بیالمفصل ف  علوم الحدیثشحود، علی بن نایف،  .43

 .ناتا، بیبی: جا، بیمشاهیر الصحابةبن نایف،  شحود، علی .55

  ق.8484، بیروت: دارصادر، لسان العرر محمد، منظور،ابن .58

، فرق معاصرل تنتسب الی اإلساالم وبیاان موقاف اإلساالم منهاا ی،عواجی، غالب بن عل .58
  ق.8488 ااپ اهارم، المکتبة العصریة الذهبیة للرباعة والنشر والتسویق، جده:
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 .تامنبر التوحید و الجهاد، بی جا:بی، الرسالة الثالثینیات مد،مح مقدسی، .57

 .تامکتبة السلفیة، بی قاهره:، مختصر التحفة ابثنی عشریةالوسی، محمد،  .54

 :، محقـقجال  ا فهام ف  فضل الصاالل علای محماد خیار ا ناام، محمد، جوزیه قیمابن .55
 ق.8453، وبةدار العر  کویت:عبدالقادر امرنا وط، ،شعیب امرنا وط

 بیـروت:أحمـد محمـد شـاکر،  :، محقـقجامع البیان ف  تأویل القرآن، محمد بن جریر، یطبر  .57
 ق.8485مؤسسة الرسالة، 

 تا.نا، بیجا: بی، بیف  خضم المعرکةعزام، عبدالله،  .53

 
 




