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 چکیده  

یهودیان قهرمان  . داردالنی   بس طو  تحریف و دست بردن به متون با اهداف خاص، سابقه         

 و قـسمتی از مباحـث متـون و آثـار      وهابیت نیـز دسـت بـه تحریـف زده    .ندا حریف در تاریخ  ت

ها بـه کلـی حـذف و یـا کلمـات      هاي آنان همسو نبوده است، از کتاباسالمی را که با دیدگاه    

رو، پـس از بیـان معنـاي لغـوي و اصـطالحی و             در تحقیق پـیش   . اند  مبهم جایگزین آن کرده   

سنّت، دست به تحریـف   شده که وهابیان در آثار فعلی اهل     هایی اشاره   هسابقه تحریف، به نمون   

سنّت بسیار گـسترده اسـت کـه پـرداختن بـه همـه آنهـا              تحریف در آثار اهل   . اند  حذف برده و  

  . طلبدفرصت دیگر می
  

  .، وهابیان، سلفصحیح بخاريسنّت،   وهابیت، یهود، اهلتحریف :کلیدواژگان

  



  

 

145 

ث
را

ف 
و �

 �
و�

��
���

��
 

ی
ع���ی 

 

 مقدمه  

چـون تطمیـع و تهدیـد،     هاي متعددي   شیوهاز  سیدن به اهداف خود      براي ر  وهابیان

کشتن و حذف فیزیکی مخالفین خویش، نسبت کفر و شرك، دروغ و تهمت، تقطیـع و              

  1.کنند سنّت استفاده می ریف متون و آثار مربوط به اهلتحریف روایات شیعه، تح

زننـد و از آن   یاین گروه براي ترویج افکار و پندارهاي خویش دست به هر کاري م           

هاست تـدوین یافتـه و هـزاران نـسخه      آنان کتب و آثاري را که قرن     . هیچ ابایی ندارند  

انـد و در اختیـار    هاي جهان ثبت و رده بنـدي گردیـده  خطی و چاپی از آنها در کتابخانه      

کننـد و   باکانه تحریف می    اقصی نقاط جهان قرار دارند، بی      اکثر اندیشمندان اسالمی در   

کنند، غافل از اینکـه   یابند تقطیع و یا حذف میکه در تضاد با پندارهاي خود میآنچه را   

این عمل نه تنها براي اهداف آنان کارساز نیست و به ترویج باورهاي این گروه کمـک        

  . نخواهد کرد، بلکه موجب تنفر و انزجار مسلمانان از این گروه خواهد شد

لمی را که با تالش عالمان مـسلمان        بهاي ع   کند میراث گران  عقل و شرع حکم می    

اي، از حوادث طبیعی و غیر طبیعی       فرساي عده   تدوین شده و با کوشش و اهتمام طاقت       

نـد،   روزگار محفوظ مانده و از  نسلی به نسل دیگر منتقل شده  و بـه دسـت مـا رسـید                 

هـاي خـویش را مبـذول داریـم و     حفظ کنیم و در صیانت و نگهداري آنها تمام تـالش        

بهـاي   اي براي رسیدن به مقاصد نامبـارك خـود، بـه تحریـف آثـار گـران       ریم عده نگذا

دانـد ـ همـانطور    اگر فرقه وهابیت خود را مسلمان و پیرو سلف مـی . گذشتگان بپردازند

هـاي سـلف تطبیـق    که شعار آنان پیروي از سلف است ـ باید باورهاي خود را با دیدگاه 

سـلف را بـا پنـدارهاي خـود     ن ارزشـمند اسـالمی،      یف آثار و متو   دهند، نه اینکه با تحر    

ممکن است این عمل کاربرد مقطعی به نفع آنان داشـته باشـد، امـا در           . هماهنگ سازد 

دراز مدت، با توجه به بیداري امت اسالمی، کارساز نخواهد بود، بلکه افشاي آن باعـث               

یانت از میراث بـا     تنفر و انزجار مسلمانان از این گروه خواهد شد و مسلمانان خود به ص             

رو، به تعـدادي از تحریفـاتی کـه ایـن          در پژوهش پیش  . ارزش خویش خواهند پرداخت   

                                                
 .  ١٩ -١٨، صثنی عرشيةالرد علی كتاب أصول مذهب الشيعة األمامية اإل . ١
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پیش از آن، به طور گـذرا بـه معنـا،          . گردد  اند، اشاره می    فرقه در آثار اسالمی انجام داده     

  .پردازیم انواع و پیشینه تحریف می

 معنا و انواع تحریف  

 ي بـه معنـا    لی که در باب تفع    1ه و کناره است    لب يبه معنا » حرف «هشی از ر  تحریف

    2. خود به کار رفته استیعی طبگاهی جاجز ی به سمتيا دهی هر پدریی و تغیدگرگون

  . گوینددر اصطالح به هر دخل و تصرفی در کالم غیر، تحریف می

ـ به تالش جهت تغتحریف در خصوص متون،     ـ  ریی  گفتـه  مـتن پهلـو سـاختن     دوای

 نوعى دگرگونى و انحراف در متن است که به شـکل معنـوى یـا         و در حقیقت   3شود یم

  . گیرد لفظى انجام مى

هاي انحرافی بر خالف مقصود  تحریف معنوى عبارت از تفسیر ناصحیح و برداشت

و در حدیث  �������������������������������������4در قرآن کریم با تعبیر  گوینده است که

َأقاموا حروف«با تعبیر  َ ُ ُه وحرفوا حدودهَ ُ َ  در ،تحریف معنويدر . است از آن یاد شده 5»َّ

گردد و گیرد، بلکه در مقصود گوینده و نویسنده کالم تصرّف میتغییر صورت نمیلفظ 

  . ود گوینده استقصد و مقصخالف مبر کند که  میمعنا لفظ را طوري تحریف کننده 

آنـان وقتـی در برابـر روایـات     . ودشدر عملکرد وهابیان هر دو نوع تحریف دیده می   

تواننـد در   گیرند و از جهت سـندي نمـی   صحیح السند مانند حدیث شریف غدیر قرار می    

 که در معناي لفظ تصرّف کننـد و         کنند آن خدشه کنند و کاري از پیش برند، تالش می         

 که این موضوع در این      6بر خالف همه قواعد و شواهد، معناي دیگري از آن ارائه دهند           

  . ز بحث ما خارج است و فرصت دیگري می طلبدنوشتار ا

                                                
 .ذيل كلمه حرف، لسان العرب؛ ١٣٢٤، ص ٤، ج صحاح جوهری . ١

 .٤٣، ص ٢، ج مقاييس اللغة معجم . ٢

 .٢٢٨، صاملفردات . ٣

 .٤٦ نساء،  آيه  سوره . ٤

 .٥٣، ص روضه كايف . ٥

 .٣٢٤، ص ٧، جمنهاج السنة: ک.برای نمونه ر . ٦
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آنان در این   . اند  ، وهابیت تالش بیشتري کرده    )تحریف در لفظ  (در نوع دوم تحریف     

صـحیح بخـاري،    هـاي مرجـع ماننـد         عرصه با شگردهاي مختلف چون تلخیص کتاب      

ین کـردن  شـان، جـایگز   ، یا با تقطیع و حذف قسمتی از روایات مخالف عقیده     ... و مسلم

 . اند حقایق را وارونه نشان دهند هاي مبهم مثل کذا و کذا کوشیدهواژه

 پیشینه تحریف  

قهرمان تحریف در طـول تـاریخ       یهود   قوم. گرددباز می  به یهودیان تحریف  پیشینه  

از  1 .انـد  داشـته  حقـایق  وارونـه جلـوه دادن   به  شدید تمایل   و از گذشته تاکنون،    اند  بوده

و مطالـب را    کـرد حقـایق را تحریـف  بـا آنهـا،    اند که بتوان پرداختهرهایی  کارو، به   این

 مطالب ندارنـد، ایـن رسـم و عـادت             هیچ پروایى از تحریف    یهودیان. گون جلوه داد   واژ

شـوند    سوى سخن و عملى منحرف می       دیرینه آنان است، در معارف دینى هر لحظه به          

   2.که با منافعشان سازگارتر باشد

یهودیان به صورت یـک خصیـصه نـژادي شـناخته شـده      صفت این یم  کرقرآن  در  

  .است

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   3؛�����������

اى از   ایمـان بیاورنـد، بـا اینکـه عـده     شـما ) ینیآ(آیا انتظار دارید به     

شـنیدند و پـس از فهمیـدن، آن را تحریـف      آنان، سخنان خـدا را مـى   

   . در حالى که علم و اطالع داشتند؛کردند مى

بـه میـان    وقتیشنیدند و  موسی سخن خدا را میهمراه که یهودیان کسانی هستند 

ـ    .کردنـد   گشتند آن را زیر و رو مـی         بر می قومشان   ف، نـه بـه دلیـل اشـتباه      ایـن تحری

                                                
 .٣٢١، ص ١ ، جترمجه تفسري امليزان. ١

     . ٣٥٤  ، صمهان. ٢

 .٧٥سوره بقره، آيه . ٣
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 اي دیگـر  ها را به گونـه  حرف، ولی فهمیدند  خوب میناآگاهانه در فهم کالم بود، بلکه

   1.کردند براي مردم بیان می

نخستین بار احبار و رهبان مسیحی و یهودي متـون را بـا اهـداف خـاص تحریـف                

ریافـت حقـایقِ   مـردم را از حقیقـت و د   تورات و انجیل   با کتمان و تحریفِ   کردند، آنان   

 نگذاشـتند اسـالم و رسـالت    ، بازداشتند و براي حفظ مقام خـود      این دو کتاب  موجود در   

 ،رو  از این  2.به مردم برسد   ،که به خوبی در این دو کتاب بیان شده بود          خاتم رسول

��������������������������������: اي متوجه آنان اسـت     کننده بیشترین لعن خداوند و لعن هر لعنت      

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������.
پس از آن بنی امیـه تـالش کردنـد کـه بـه هـر        3

گرگـون  را د  اکـرم  سـخنان رسـول   آنـان   . هـا را بپوشـانند    شکل، حقایق و واقعیت   

اي انجـام   تبلیغات گـسترده      تیب  اهل هی عل خودشان توجیه کردند،  نفع  به   ساختند و 

 و در تضاد با اسـالم بـه وجـود آوردنـد و بـه               به نام اسالم    را  منحرف يها  فرقه 4دادند،

ـ  اي تعصبات قومی و امتیازات نژادي و افتخارات طایفه   ـ  جـاحظ، امو 5.ددامـن زدن  را انی

                                                
حمابا  هر آنچه را كـه خمـالف بـا پنـدارهای  ت به حتريف متون اسالمی زده و بی وهابيت دسجهت نيست كهبی . ١

عبدالوهاب، رهرب وهابيت، را از خانواده هيـودی  كنند؛ زيرا برخی نسب حممد  بنآنان است، حذف و حتريف می

ای نداشت، به جتارت ديـن است كه خربزه فروش بود و چون برای او ثمره» شوملان«نام جد پدری او . اند دانسته

نام خود را به سليامن تغيري داد و رسانجام به نجد آمد و در شهر عيينه ساكن شد و خود را از نسل ربيعه . پرداخت

سی كه به هيودی بـودن نـسب اولني ك. عبدالوهاب در شهر عيينه به دنيا آمد ها، حممد بن  فی كرد و بعد از سالمعر

عـرص حممـد  اسـت كـه هـم) ق١١٨٠م (ده است، شـاعری بـه نـام محيـدان الـشويعرعبدالوهاب اشاره كر حممد بن

 ) . ٢٥-١٩، صتاريخ آل سعود (سعود بود و به دست آهنا مسموم شد عبدالوهاب و حممد بن بن

شناسند و البته   پيامرب را می،شناسند گونه كه پرسان خود را می  مهان،ايم  كسانی كه به آنان كتاب آسامنی داده« . ٢

 .)١٤٦سوره بقره، آيه (ـ»كنند ان حق را دانسته، كتامن میروهی از آنگ

 .١٥٩سوره بقره، آيه  . ٣

  . ٢٨، ص ٣، ج محاسه حسينی . ٤

  .٣٢٨، ص ٤، ج عيانوفيات األ . ٥
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ـ ی رسـوم د    و آداب و    اسالم خی تار درند که آشکارا    دای م ی کسان نینخست  بـدعت بـه     ،ین

   1.کنند يرویپ) زانسیب (ی و روم شرقرانی کردند از شاهان ایوجود آوردند و سع

، جعل حدیث در برابر حـدیث       اکرم آنها ممانعت از نشر و تدوین احادیث پیامبر       

ار خـویش قـرار   را در دسـتور کـ   بیـت  جلوگیري از نشر و فضایل اهل و   پیامبر

ـ آاز او خواسـت کـه    صد هزار درهم داد و   سمرة بن جنـدب به   همعاوی. دادند ���������هی

ــه ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 ــه هم  ک

حمن به عبد الـر   آن را جعل نموده و      نازل شده است،     نیرالمؤمنی در شأن ام   اند  قائل

 چهارصـد  مبلـغ بـه   شیبا افزااو نیز . دمنسوب کن، قاتل امام علی  يبن ملجم مراد  

ـ        همچنین  3. جعل را انجام داد    نیهزار درهم، قبول کرد و ا      ��������� ه در همان وقـت آی

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  5.کرد روایت  در حق امام علیرا�����������������4

  : کند نقل مىحاکم نیشابوري 

 شد و دید مـردى صـورت بـر قبـر            النبی حکم وارد مسجد   مروان بن 

دانـى چـه      مـى  : گـردن او را گرفـت و گفـت         .نهاده است  رسول خدا 

 معلوم شد که ابـو ایـوب انـصارى اسـت و     ،کنى؟ او وقتى سر برداشت   مى

. ام آمـده  ام، نـزد پیـامبر     من نزد سنگ نیامده   :  گفت ،خطاب به مروان  

 کـه دیـن را صـالحان    گـاه   آن: شنیدم کـه فرمـود    اى مروان از پیامبر   

کـه نـا اهـالن رهبـر     کنیـد   آنگـاه گریـه   ، بر آن گریه نکنید،رهبرى کنند 

  6.باشند

                                                
  .١٦،ص رساله جاحظ . ١

 .٢٠٧سوره بقره، آيه  . ٢

 .٢١٥، ص ٣٣، جبحاراالنوار؛ ٨٤١و٨٤٠ ص  ،٢، جالغارات؛  ٧٣ ص ٤، ج احلديد  ابن ابی،رشح هنج البالغه . ٣

 .٢٠٤سوره بقره، آيه .  ٤

 .٢١٥، ص ٣٣، جبحاراالنوار؛ ٨٤١و٨٤٠، ص  ٢، جالغارات؛  ٧٣ ص ٤، ج احلديد  ابن ابی،رشح هنج البالغه . ٥

 .٥١٥، ص ٤، ج مستدرک .٦
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 در قرن هفـتم و  تیمیه که علَم دفاع از امویان را  دامه این حرکت ضد علمی، ابن     در ا 

جهـت تحریـف    گیري کرد و درهشتم هجري بر افراشت، همان خط و مشی آنها را پی 

   :گوید تیمیه، خطاب به او می شمس الدین ذهبی، معاصر ابن. وشیدها کو کتمان واقعیت

 حی و صح  ي بخار حیصح ثی خود را باالتر از احاد     ستی سخنان ناشا  یتا ک 

آن دو کتاب از اعتراض تو در امـان          ثی احاد ! کاش ي؟ ا يشماری م مسلم

ـ  توجای و ی کنیارزش م ی و بفی اوقات آنها را تضعی تو بعض.مانده بود   هی

     1!!ورزي یو انکار مکنی  می

��������������������� طبري در ذیل آیه شریفه  جامع البیاندر تفسیرتحریفی که 

حدیث آغاز  ذیل این آیه، .صورت گرفته است نیز در همین جهت است �������������2

   :فرمودپیامبر  کهشده استگونه نقل  دعوت این

  فأيكم يوازرنی علی هذا األمر ، علی أن يكون أخي و كذا وكذا؛ 

 خواهد شد  )امر رسالت (کدامیک از شما وزیر و کمک کار من در این امر             
  .کذا باشد و تا برادر من و کذا

ّإن هذا  « :فرمود پیامبر به علی،فتاین مقام را پذیر بعد از آنکه علی

به  تاریخ طبريبا مراجعه به   3.»؛ تو برادر من و کذا و کذا هستیأخي و كذا و كذا

بوده، که »  و وصيي وخليفتي فيكميخأ هذا ّنإ «کذا و  که به جاي کذاآید دست می

   4.دست تحریف آنها را حذف کرده و به جاي آن کلماتی مبهم قرار داده است

 فتوحـات مکیـه  سـنّت، تحریـف در کتـاب     شده در آثار اهل از تحریفات حساب  یکی  

بـابی را منعقـد    الیواقیـت و الجـواهر  شیخ عبدالوهاب شعرانی در کتـاب   . عربی است  ابن

 از آن جملـه بـه خـروج حـضرت         کـرده اسـت؛    قیامـت را بیـان       یم و در آن عال    ساخته

                                                
 .٢٣٤، ص ١٠، جعيان املرصأ . ١

 .٢١٤سوره شعراء، آيه .  ٢

 .١٤٦، ص ١٩، ججامع البيان . ٣

 . ٣٢١، ص ٢، ج تاريخ االمم و امللوک . ٤
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کـه  آورده   فتوحـات   کتاب  از 366باب  در  عربی    ابن عباراتی از     و  اشاره کرده  مهدي

  : این چنین است

ّنـه البـد مـن خـروج املهـدأو اعلموا  ّ، لكـن الخيـرج حتـی متـأل يّ

ًاألرض جورا و ظلام فيملؤها قسطا و عدال ً و لو مل  ً ّيكن من الـدنيا إال ًً

ّل اهللا تعـالی ذلـک اليـوم حتـی يلـی ذلـک اخلليفـة مـن ّيوم واحد، طو

 يل احلـسني بـن عـُهّ، جدرضی اهللا عنهالد فاطمة عرتة رسول اهللا من و

ــن ــسكر ايب ب ــسن الع ــده ح ــب، و وال ــن يطال ــيلإ، اب ــام ع ــالم  ي النق

 الرضا، ابن المام عيلإ، ابن )بالتاء (يالمام حممد التقإ، ابن )بالنون(

المـام حممـد إالمام جعفـر الـصادق، ابـن إالمام موسی الكاظم، ابن إ

المـام إالمام احلـسني، ابـن إ، ابن ين عيلالمام زين العابدإالباقر، ابن 

   1. ...طالب  بن ايبعيل

و بینـیم    نمـی  بیـت  اهـل نـام    هرگز اثري از     ،فتوحات مکیه چاپ جدید   در  ولی  

شـده   حذف هفتوحات مکی از کتاب است،وجود این اسامی تأییدي بر مذهب شیعه چون  

  2.است

 سنّت اي از تحریفات جدید در منابع اهلنمونه  

  صحیح بخاري. 1

سنّت جایگاه بس بلندي دارد و از نگاه آنـان بعـد     در میان اهل  صحیح بخاري کتاب  

مام روایات این کتـاب   و از آنجا که ت  3از قرآن کریم اثري همتاي این کتاب وجود ندارد        

                                                
 .١٤٣، ص ٢، ج اجلواهر و اليواقيت. ١

 .٣٢٧، ص ٣، ج ّالفتوحات املكية.   ٢

 .٢٤٢ ص ١٩، جسالمتاريخ اإل؛ ٥، ص ةصواعق املحرقال . ٣
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یـک از روایـات      و در سند هـیچ     1گویندسنّت صحیح است، آن را صحیح می       به باور اهل  

دارد و بخاري مدعی است احادیث این کتاب را به مدت شانزده سال           آن اشکالی وجود ن   

 با این حال اگر مطلبی در تضاد با باورهـاي  2.از میان ششصد هزار حدیث برگزیده است  

ین منـوال  اگر وضعیت به همـ . کنندوهابیت در آن دیده شود، آن را حذف و تحریف می     

 در بازار کتاب    صحیح بخاري دور، شاهد    نه چندان    سنّت در آینده   ادامه یابد، علماي اهل   

  . اصلی نداردصحیح بخاريخواهند بود که هیچ تناسبی با 

ها و تحریفـات زیـادي صـورت گرفتـه            سنّت، حذف  در این اثر با ارزش از نگاه اهل       

است که پرداختن به همه آنها از توان این مختصر خارج است، و لیکن براي نمونـه بـه        

   :گرددچند مورد اشاره می

بـاره متعـه    بخاري حدیثی را در)  بیروت،چاپ دار الفکر(  بخاريصحیحدر کتاب  . 1

  : کند نقل میاو چنین . آورده است) قتوازدواج م(

                                                
ِكنّا عند اسحاق بن راهويـه فقـا«:  خود به انگيزه تأليف صحيح اشاره كرده و گفتهیبخار . ١ ًلـو مجعـتم كتابـا : لُ

ُفوقع ذلك يف قلبي، فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح: ؟ قالة رسول اهللاًخمترصا لصحيح سنّ َ َ صحيح مقدمه (» َ

 ).١٥، ص بخاري

ت كتـاب بخـاری را سـنّ بسياری ديگر از علـامی اهـل. ٤٦٥ص ،فتح الباري يف رشح صحيح البخاريمقدمه  . ٢

 يفـتح البـار؛ ١٤، ص١، جصحيح مسلم برشح النووی.(اند  به آن معرتفدانند و بعد از قرآن می»اصح الكتب«

ای برای جلب بركات آسامنی و دفـع  بعضی ديگر، كتاب بخاری را وسيله).  ٥، ص١، جيبرشح صحيح البخار

و )  ٢٢٧، صقواعـد التحـديث(داننـد امراضی مهانند طاعون و باعث جلوگريی از خطر غرق شـدن كـشتی مـی

ابـو زيـد مـروزی ! رسـيده اسـت به امضای پيامرب اسـالمبخاریاند كه صحت كتاب   گفتهحتی بعضی از آهنا

سـمعت أبـا زيـد : سمعت أبا سهل حممـد بـن أمحـد املـروزي يقـول: سمعت خالد بن عبد اهللا املروزي يقول«: گفته

إىل متـى تـدرس كتـاب يـا أبـا زيـد : يف املنـام فقـال يلًكنت نائام بني الركن واملقـام فرأيـت النبـي: املروزي يقول

، فـتح البـاريمقدمه  (»جامع حممد بن إسامعيل: يا رسول اهللا وما كتابك؟ قال: الشافعي وال تدرس كتايب؟ فقلت

 ).٤٨٩ص 
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نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا ففعلناهـا : قالعن عمران بن حصني 

قـال : ومل ينزل قرآن حيرمـه ومل ينـه عنهـا حتـى مـاتمع رسول اهللا 

 ؛يقال إنه عمر: اء قال حممدرجل برأيه ما ش

ما این  آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و       : گوید عمران بن حصین می   

اي در تحـریم آن نـازل        انجام دادیم وآیـه    کار را با رسول خدا      

بعـد  .  آن را منع نکردند، از دنیا رفتکه نبی اکرم    نشد وتا وقتی  

و ا :نـد گوی مـی :  محمد گفـت   .به رأي خودش عمل کرد     مردي آمد و  

  .عمر بود

 این اسـت کـه مـردي آن را     منظورش،  »قال رجل برأیه ما شاء    « :گوید  که می  آنجا

مقـصود از   ،»قـال محمـد یقـال إنـه عمـر        «: گویـد  میجایی که   .  تحریم کرد  )متعه را (

   . استصحیح بخاريصاحب کتاب بن اسماعیل بخاري محمد  »محمد«

، بیـروت؛   دار الكتـب العلميـةبیروت؛  حیاء التراث العربی،    إدار  (هاي بعدي   در چاپ 

انـد و عبـارت    را حـذف کـرده  »  قال محمد یقال إنـه عمـر     «ملۀج)، بیروت دار املعرفـة

نزلـت آيـة املتعـة يف كتـاب اهللا : قـالعن عمران بن حصني«: چنین است  ،شده  تحریف

ما ومل ينزل قرآن حيرمه ومل ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ففعلناها مع رسول اهللا

  .»شاء

   :آمده است بو هریره از پیامبر حدیثی از اصحیح بخاريهمچنین در 

 ، فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرمحنّخلق اهللا اخللق فلام: قال

أال ترضني : قال. هذا مقام العائذ بك من القطيعة: قالت. مه: فقال له

  1.ّبىل يا رب:  قالت؟ن أصل من وصلك واقطع من قطعكأ

                                                
گـاه رحـم ايـستاد و بـه  خداوند خملوقات خويش را خلق كرد و هنگامی كه از آفرينش آنـان فـارغ گرديـد، آن«.  ١

 اين مقام كسی است كه از جدايی به تو پنـاه:  گفت ساكت باش؛ رحم گفتخداوند پناه آورد و خداوند به او  
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 و 42 ص ،6ج  بخاري، ،يصحيح البخـار :است یث در این منابع نقل شده  این حد 

ـ ،يعمـدة القـار؛ ةداراملعرف ،446 ص ،8 ج   ر،حج  ابن ،يفتح البار؛   دارالفکر ،43  ی، عین

دار  ،15 ص ،3 ج ، بغــوي،تفـسیر البغـو  ؛  دار إحیـاء التـراث العربــی  ،172 ص ،19ج 

ـ ل،عتـدا میزان اإل ؛دار املعرفة ،192 ص ،4 ج ر، ابن کثی  ر،کثی تفسیر ابن  ؛ةاملعرف  ج ی، ذهب

  .دار املعرفة ،573 ص ،2

 و در تحریف کرده استعبارات را  و هاما متاسفانه دست وهابیت اینجا هم وارد شد

   :شده را چنین آورده است  چاپ دار السالم للنشر و التوزیع، ریاض، حدیث یاد

 فـرغ منـه خلـق اهللا اخللـق فلـام: قـالعن النبـيعن أيب هريرة 

هذا مقام العائـذ بـك : قالت. مه: فقال له. {   }قامت الرحم فأخذت 

ــة ــن القطيع ــال. م ــن : ق ــع م ــلك واقط ــن وص ــل م ــني أن أص أال ترض

 ). ٤٨٣٥حديث (» بىل يا رب: قطعك؟ قالت

  صحیح مسلم. 2

 آنـان  ثىی منـابع حـد  نیتر سنّت و از مهم ل از صحاح سته معروف اه   کىی کتاب   نیا

 نیباشـد کـه توسـط ابوالحـس      صدر اسالم مىخی قرآن و تارری فقه، تفس د،ی عقا نهیدر زم 

 نگاشـته  شابورىیمعروف به مسلم ن )  ق 261 ـ 206 (شابورىی ن رىیحجاج قش  مسلم بن 

  . است الجامعحیالصح ای حیلصحالجامع ا کتاب، نینام اصلى ا. شده است

ـ  همه احاد  ند،یگو  است که مى   ادیسنّت چنان ز   کتاب مسلم براى اهل    تیاهم  آن  ثی

روزبهـان و    به طورى که افـرادى هماننـد ابـن       ؛ و مورد قبول است    حی، صح بدون استثنا 

جوینى قائلند که اگر کسى قسم بخـورد کـه تمـام احادیـث صـحیحین گفتـار رسـول                  

  1!و مطابق با واقع است، قَسمش صحیح است و کفاره ندارد    اهللا

                                                                                                          

شوی كه هر كس با تو پيوند داشت من نيز با او پيوند داشته باشم و   آيا راضی نمی: برد پس خداوند فرمود  می

  .»]تممن راضی هس [گونه است  مهني،خداوندا:  من نيز از او جدايی يابم؟ رحم گفت،هر كس تو را جدا افكند

 .١٩، ص ١، جرشح صحيح مسلم نووی . ١
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   :نویسد حافظ نووى مى

ّتـه أن مـا يف كتـايب ألو حلف انسان بطـالق امر: منيوقد قال إمام احلر

ّ ممــا حكــام بــصحته مــن قــول النبــيالبخــاري و مــسلم ــه ّ ملــا ألزمت

 الطالق؛ 

 بخارى و مسلم اگر کسى قسم بخورد بر اینکه اگر احادیث دو کتاب           

از دو لب مبارك رسول اهللا صادر نـشده باشـد، مـن زنـم را طـالق                 

  1. مطلقه نیست قسم او صحیح است و زنش،دهم مى

و تحریـف    مورد   صحیح بخاري  نیز همچون کتاب     صحیح مسلم  کتاب    این با وجود 

  .دستبرد قرار گرفته است

سـوره  12 ذیـل آیـه      ةالـصواعق املحرقـدر  ) 973م  (می مکی شـافعی   تیهحجر   ابن

دیگـران بـا سـندهاي مختلـف از         ماجـه و      ابن ،النسائی ، أبوداود ،ممسل  :گوید زخرف می 

  2.»ةاملهدي من عرتيت من ولد فاطم«:اند که فرمود کردهنقل  ماکر پیامبر

کنـد کـه پیـامبر اکـرم      نیز از ام سـلمه نقـل مـی        ) ق975م( ي متقی هند  عالمه

   3.»ةاملهدي من عرتيت من ولد فاطم «: فرمود

 ،1ج (صحیح مـسلم یعنی    » م«کند که منظور از رمز       ابتداي کتابش بیان می     در وي

  .)6ص 

مـشارق  و حمـزاوي مـالکی در   ) 145ص ( اسـعاف الـراغبین  ان در    علی الصب  محمد

 امـا   . وجود داشته اسـت    صحیح مسلم اند که این روایت در       بیان کرده  )112ص  ( نواراأل

 نیـست و بـر      صـحیح مـسلم   سف است که این روایت در حال حاضر در کتـاب            أ ت جاي

  . حذف شده استصحیح مسلم روایت فوق از ،اساس این شواهد

                                                
 .مهان . ١

 .٢٧٢، ص ٢، جالصواعق املحرقة . ٢

 .٣٨٦٦٢، ٢٦٤، ص ١٤، ج كنز العامل . ٣



 

 

156 

   :گوید بوري میحاکم نیشا

قــال رســول اهللا : قــال حــدثنا أبــو جعفــر عــن أيب ســعيد خــدري 

.  سيدة نساء أهل اجلنه اال ما كان من مريم بنـت عمـرانةفاطم«: 

ــإهــذا حــديث صــحيح االســناد ومل خيرجــاه  ــإخراج ّام تفــّن رد مــسلم ب

 1. خري نساء العاملني أربع حديث أيب مويس عن النبي

خیر نساء العـالمین    «روایت    ) صحیح مسلم صاحب    ( حجاج   مسلم بن : گوید حاکم می 

 در صـحیح مـسلم   را بیان کرده است و این در حالی است که روایـت مـذکور در                »اربع

  .حال حاضر موجود نیست

  مسند احمد. 3

سـنّت اسـت و بـا توجـه بـه اسـم آن،        ب یکی از متون حدیثی و روایی اهل   این کتا 

  .کندس اسامی صحابه روایات را نقل میکتاب مسند است؛ یعنی مؤلف بر اسا

  :گویدحافظ ابو موسی مدینی می

این کتاب اصلی است بزرگ و مرجع مورد وثوق براي اصحاب حدیث که              

از میان احادیث زیاد و مسموعات فراوان، گرد آورده و آن را امام و معتمـد     

  2.ها، ملجأ و پناهگاه است قرار داده و در نزاع

   :کند کهنقل می ينابع املودة بقندوزي حنفی در کتا

آخـى رسـول : قـالأمحـد يف مـسنده بـسنده عـن حذيفـة بـن الـيامن

بني املهاجرين واألنصار وكان يؤاخی بني الرجل ونظـريه، ثـم اهللا

   3.هذا أخي:  فقالأخذ بيد عيل

، اثري از ایـن حـدیث     م کنی   مراجعه مسند حذیفه  و   مسند احمد اکنون اگر به       اما هم 

  .نیست

                                                
 .١٥٤، ص ٣، جاملستدرک علی الصحيحني . ١

 .١٣، ص خصائص مسند امام امحد. ٢

 .١٧٨، ص  ١، ج ينابع املودة. ٣
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  األذکار النوویه. 4

یحیی بـن شـرف      امام   هاألذکار النووی کتاب  در   از دیگر تحریفات وهابیان تحریف       

 ، به چـاپ رسـیده اسـت   ق1414در دارالفکر بیروت، در سال   که  این کتاب    .نووي است 

  . »و أذكارهافصل يف زيارة قرب رسول اهللا« به نامفصلی دارد 

  :گوید وي در این فصل می

ّنبغـــي لكـــل مـــن حـــج أن يتوجـــه إلـــی زيـــارة رســـول ّنـــه يأاعلـــم   ّ ّ

ّمـن أهـم ّن زيارتـهإسواء كان ذلک يف طريقه أم مل يكن، فـاهللا

َذا توجـه للزيـارة أكثـر إفـ.  و أفضل الطلبـاتيالقربات و أربح املساع َ ّ

ُطريقه، فإذا وقع برصه علی أشجار املدينة و قراها يف من الصالة عليه 

و سـأل اهللا تعـالی صالة و التسليم عليـهّو ما يعرف هبا، زاد من ال

َاللهـم افـتح : وليقـل.  و أن يسعده هبا يف الدارينأن ينفعه بزيارته َّ ُ ّ

ِّعيل أبواب رمحتک و ارزقني يف زيارة قرب نبيک َ َِ َ ِ َ ُ َ ََ ِ
َ ِ ما رزقته أولياءَک َّ ِ

ُ َ َ

َو أهل طاعتک وأغفر يل وارمحني يا خري مسؤول َ َ َ ََ َ
ِ َِ . 

بـه  ) ق1408چـاپ دوم،    (ر چاپ دیگـر کـه نـشر دارالهـدي ریـاض             متأسفانه د اما  

  :گونه تحریف شده است تصحیح عبدالقادر االرنؤوط منتشر کرده  است، این

ّنه يستحب ملن أراد زيارة أ اعلم  فصل يف زيارة مسجد رسول اهللا

 يف طريقـه، فـإذا أن يكثر مـن الـصالة عليـهمسجد رسول اهللا

ّيعــرف هبــا، زاد مــن  ينــة و حرمهــا و مــاوقــع بــرصه علــی أشــجار املد

و ســـأل اهللا تعـــالی أن ينفعـــه بزيارتـــه الـــصالة و التـــسليم عليـــه

َّاللهـم افـتح علـی :  و أن يسعده هبـا فـی الـدارين و ليقـلملسجده ََّ َ ُ ّ

ُأبواب رمحتک و ارزقنی يف ََ ََ ِ
ِّمسجد نبيک  زيارةَ ِ ِما رزقتـه أوليـاءَک َ ِ

ُ َ َ

ِو أهل طاعتک وأغفر يل ِ
َ َ َوارمحن َ َ يا خري مسؤوليَ َ َ.1  

                                                
 . ٢٩٥، ص األذكار النووية. ١
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   محمدتحیا. 5

گونه   این محمدتحیا کتابچاپ اول در نویسنده مصري،  ، هیکلحسینمحمد 

  : آورده است

 هـذا أخـي و ّنإ«:فرمودنـد  با اشاره به امـام علـی       پیامبر اعظم 

   ّوصيي و خليفتي من بعدي، فاسمعوا له و اطيعوا؛

پس بـه او گـوش   . د از من است  وصی من و جانشین من بع      این برادر من  

  1.»کنیدفرا دهید و از او اطاعت 

وصيي «هجمل، مكتبة النهضة املرصية این کتاب مثل چاپهاي بعدي  اما در چاپ 

  !حذف شده است» و خليفتي من بعدي

  روح المعانی. 6

ه عليـه الـصالة ّأنـ «:گونه نقل کرده است  حدیث سفینه را این    روح المعانی آلوسی در   

 2.»ّمثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا و من ختلف عنهـا هلـک: م قالو السال

ـ  (اما در چاپ هاي دیگـر     حـدیث شـریف سـفینه را حـذف     ) ق1415، هدارالکتـب العلمی

  .اند کرده

  :سدینو یم ردود علی شبهات السلفية نویسنده کتاب ي محمد نورخیش

 یمهـم و مرجعـ   ری پـدرش کـه تفـس   ری در تفـس یلوسآامه   نعمان پسر علّ  

ـ  تحرنی زده است که اگر ا     فی دست به تحر   ،بزرگ است   ری را در تفـس فی

 مـسلمانان   ي بـرا ی منبع و مرجع بزرگ  آلوسی ریتفس داد،یپدرش انجام نم  

  3.گرفتیمقرار 

                                                
 .١٠٤، ص مدحيات حم . ١

 .٣٢ ،ص ١٣ ،ج ی شور  سوره٢٢، ذيل آيه روح املعاين . ٢

 .٢٤٩، صردود علی شبهات السلفية . ٣
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  کثیر یر ابنتفس. 7

» خـال املـؤمنني«در مورد کـاربرد واژه  ) ةدار املعرفـچاپ  (در  کثیر در تفسیر خود      ابن

 ّمنني؟ فيـه قـوالن و نـصؤو هل يقـال ملعاويـة و أمثالـه خـال املـ «:گوید  میمعاویه  درباره  

   1.»ه ال يقال ذلكّأنی علالشافعي

بینم که این موضـوع را تحریـف    می) دارالنشر، دارالفکر (دیگر همین اثر     اما در چاپ  

 وأمثالـه خـال  ملعاويةيقالوهل « :اند معنا را کامالً تغییر داده» ال«کلمه کرده و با حذف  

  2.ّعىل أنه يقال ذلكّونص الشافعياملؤمنني؟ فيه قوالن للعلامء

  المعارف کتاب. 8

سخن که درباره اوالد فاطمه   هنگامیالمناقبدر کتاب ) ق588م(شهر آشوب  ابن

   3).»ًحمسنا فسد من زخم قنفذ العدوی«ّأن : و يف معارف القطيبي( :سدنویگوید، می می

و أما حمسن بن عيل فهلک و ...  «: استن آمده، چنیبهقتی  ابنرفمعای آنچه در ول

  4»!هو صغري

  حاشية العالمة الصاوی علی تفسري اجلاللني . 9

 و صاحب حاشیه معـروف      )ق1241م(سنّت    از علماى بزرگ اهل    ، صاوى مالکى  امام

  ســوره فــاطر7در تفــسیر آیــه حیــاء التــراث العربــی، إچــاپ دار  تفــسیر جاللــینبــر 

�������������������������������������������������������������������������������������������������� :ویدگ  می

 که راه کفر پیش گرفتند، بـراى آنـان عـذابى سـخت     کسانى«؛ ������������������������������

است و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ               

  :گوید مى» از آن آنهاست

                                                
 .٦؛ سوره احزاب، آيه ٤٧٧، ص ٣ ، ج تفسري ابن كثري. ١

 .٤٦٩، ص ٤ ، ج تفسري ابن كثري. ٢

 .١٣٣، ص ٣، ج املناقب. ٣

 .٩٢، ص ةمعارف ابن قتيب. ٤
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رفــون تأويــل الكتــاب ّ وقيــل هــذه اآليــة نزلــت يف اخلــوارج الــذين حي

 كـام هـو مـشاهد ،ون بـذلك دمـاء املـسلمني وأمـواهلمّة ويستحلوالسنّ

اآلن يف نظائرهم وهم فرقة بأرض احلجاز يقال هلم الوهابيـة حيـسبون 

ــ ــّأهن ــىل يشء أال إهن ــّم ع ــيهم ال ــتحوذ عل ــاذبون، اس ــم الك شيطان م ه

 حـزب الـشيطان هـم ّ أال إن،فأنساهم ذكر اهللا أولئك حزب الـشيطان

 نسأل اهللا أن يقطع دابرهم؛، اخلارسون

 ی شده است که این آیه در مورد خوارج نازل شـده اسـت کـه معـان           گفته 

کنند و بـه ایـن وسـیله خـون و مـال      یعبارات کتاب و سنّت را تحریف م  

هـایى شـبیه   ه هم اکنون در گـروه    ک ي چیز ،شمرندیمسلمانان را حالل م   

 به ایـشان   و  در زمین حجاز هستند    یشود که ایشان گروه   یایشان دیده م  

 اما ایـشان  ،کنند که بر راه راست هستند  یشود و گمان م   ی گفته م  توهابی

 بر ایشان غالب شـده و ایـشان را از یـاد خـدا بـاز                 شیطان .اند  گویان  دروغ

 خداونـد  از .نـد ا کـاران  ر شیطان زیان کشلاینان  آگاه باشید که    ! داشته است 

  1! خواهیم که نسل ایشان را منقطع کندیم

این مطلب را حذف و آن  ، بیروت،هها در چاپ دار الکتب العلمی  متأسفانه وهابىاما

  :اند  را این گونه تحریف کرده

هــذه اآليــة نزلــت يف اخلـوارج الــذين حيرفــون تأويــل الكتــاب : و قيـل

بذلك دماء املسلمني و أمـواهلم، اسـتحوذ علـيهم ة، ويستحلون والسنّ

أال إن حــزب . الـشيطان، فأنــساهم ذكــر اهللا، أولئــك حــزب الــشيطان

 الشيطان هم اخلارسون، نسأل اهللا الكريم أن يقطع دابرهم؛

 ی شده است که این آیه در مورد خوارج نـازل شـده اسـت کـه معـان        گفته

یـن وسـیله خـون و مـال     کنند و بـه ا  یعبارات کتاب و سنّت را تحریف م  

                                                
 .٧٨، ص اجلاللنيحاشية الصاوي عىل تفسري . ١
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شیطان بر ایشان غالب شـده و ایـشان را از   . شمرند یمسلمانان را حالل م 

 از .نـد ا کـاران  شـیطان زیـان  لـشکر  آگاه باشید که ! یاد خدا باز داشته است    

  1!خواهیم که نسل ایشان را منقطع کند یخداوند م

ـ  ریدار الحدیث در تفس   همچنین در همین کتاب چاپ       ��������������������������������� هآی

ـ امـا   ؛  اسـت نـصارا    و   هودیمنظور  که   دیفرما می�����������������2 ت ایـن جملـه را      وهابی

  .گذاشته است »نینحرفم«تحریف و به جاي یهود و نصار، 

  تاریخ الخلفا. 10

سـنّت، در   از علماي بـزرگ اهـل     بکر سیوطی، یکی     ابی  جالل الدین عبد الرحمن بن    

آورده » يات عمـرّفصل يف أول «رالکتاب العربی ذیل عنوان    چاپ دا  تاریخ خلفا کتاب  

  :است

ل مــن ّ و أو،م املتعـةّل مــن حـرّو أو اخلمـر ثامنـني، ل مـن رضب يفّو أو

 صـــالة ل مـــن مجـــع النـــاس يفّات األوالد، و أوّهنـــی عـــن بيـــع أمهـــ

  3.. ..اجلنائزعلی أربع تكبريات

یخ محمـد عثمـانی   و در چاپ دیگر به تحقیق و مقدمه شـیخ قاسـم سـماعی و شـ              

ّو أول من عاقب علی اهلجاء و أول من  «:اند گونه تحریف کرده  عبارت پیش گفته را این     ّ

ّو أول مـن « گـردد، جملـه  گونه کـه مالحظـه مـی    همان .»ّهنی عن بيع أمهـات األوالد

ّ اخلمر ثامنني و أول من حررضب يف  به جهت مالحظاتی حذف و تحریف شـده  »م املتعـةّ

  4.است

                                                
 . ٧٧ ، صحاشية الصاوي عىل تفسري اجلاللني. ١

  .٧سوره فاحته، آيه . ٢

 .١٠٧، ص تاريخ اخللفا. ٣

 .١٠٦، ص مهان. ٤
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  بیت و تقطیع روایات شیعهوها. 11

شود بلکه آنـان از هـر         سنّت خالصه نمی    دستبرد وهابیت تنها در آثار اهل      تحریف و 

 یکـی از  ،دکتر ناصـر القفـاري   . کننداي براي ترویج پندارهاي خویش استفاده می      وسیله

در  ثنـی عـرشيةّاصول مذهب الشيعة االمامية اإل  در کتاب،تپردازان جریان وهابی   نظریه

 این گونـه نقـل   نواربحاراألشیخ صدوق و از توحید مسئله رؤیت خدا، روایتی را از کتاب    

اخربنـی عـن اهللا عزوجـل هـل : قال قلت له عن أيب بصري، عن ابی عبداهللا «:کندمی

و در نقل روایت به همین مقدار اکتفـا کـرده و از    1»نعم: يراه املؤمنون يوم القيامة؟ قال

 و شـیعیان بـر   انـد  قائل به رؤیـت خـدا بـوده        شیعه هه ائم آن نتیجه گرفته است ک    

  !پذیرند یت را نمیؤرخالف دیدگاه ائمه

 آنجهت خواسـت خودشـان   که در   است  قسمتی از روایت    کرده،   آنچه قفاري نقل    

کـرده  تقطیع و حـذف  است، را انتخاب کرده است و تتمه روایت را که بخش اعظم آن             

از   شده است که مقصود امـام      تبیینیت به روشنی    ؤ ر  مراد از  ،در ادامه روایت  . است

 تمـام روایـت    .یت قلبی مراد بوده است    ؤبلکه ر نیست،  یت مورد ادعاي قفاري     ؤیت، ر ؤر

  : چنین است

ــال قلــت لــهعــن أيب بــصري، عــن أيب عبــداهللا اخــربين عــن اهللا :  ق

نعم، و قد رأوه قبـل يـوم : عزوجل هل يراه املؤمنون يوم القيامة؟ قال

. بلـی: كم؟ قـالواّلست بربأ: حني قال اهللا: متی؟ قال: فقلت. يامةالق

 املــؤمنني لريونــه يف الــدنيا قبــل يــوم ّنإو :  قــالّثــم.  ســكت ســاعةّثــم

جعلـت : فقلـت لـه: ألست تراه يف وقتک هذا؟ قال أبوبـصري! القيامة

ک إذا حدثت به فأنكر منكـر ّال فإن: حدث هبذا عنک؟ فقالأف! فداک

ن ذلک تـشبيه كفـر، و ليـست الرؤيـة أم قدر ّ ث، تقولهجاهل بمعنی ما

  2.تعالی اهللا عام يصفه املشبهون و امللحدون. بالقلب كالرؤية بالعني

                                                
 .٦٦٩-٦٦٨، ص٢، جاصول مذهب الشيعة. ١

 .٤٤، ص٤، جوارنبحار األ ؛ ١١١، صتوحيد صدوق.  ٢
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ـ      متفکر و نظریه   ،دکتر قفاري  بـراي بـدنام کـردن مخـالفین         ،تپرداز معاصـر وهابی 

،  مذهب شیعه امامیـه، عـالوه بـر تقطیـع و حـذف قـسمتی از روایـات        اًخودش خصوص 

   .کندعقاید و باورهاي شیعه خدشه در روایات افزوده تا به  کلماتی را خودش

 روایتـی وجـود دارد کـه    کـافی کند کـه در کتـاب   قفاري در کتاب یاد شده ادعا می     

  : گویداو می.  هستندرساند امامان شیعه سیزده نفر می

 مـن ٍ كتـبهم األربعـة قـد احتـوی علـی مجلـةّ أصحالكايفک تری ّنإكام 

 الكلينـي بـسنده عـن ی فقـد رو،ة ثالثة عـرشّ أالئمّقول بأنأحاديث ت

ً و اثنــی عــرش إمامــا مــن ّينإقــال رســول اهللا:  قــال جعفــريبأ

... .ولدي 
1
 

در حدیث مـذکور    » اماماً«کلمه  ینیم که   ب کنیم، می می مراجعه   اصول کافی  وقتی به 

ولـدي و أنـت يـا  و اثنـی عـرش مـن ينإ «: بلکه عبارت این چنین است     ،وجود ندارد اصالً  

   2.»...عيل

 مفاد حدیث منطبق بر ادعـاي  ،در حدیث وجود داشته باشد    » اماماً«بدیهی است اگر    

 بلکه پیامبر خدا در این حـدیث      ، ولی حدیث مشتمل بر این کلمه نیست       ،شودقفاري می 

و یازده  اند از فاطمه زهرا   فرماید که من و تو یا علی و دوازده فرزندم که عبارت           می

پس در ایـن حـدیث بحـث از امامـت و تعـداد امامـان       .  اوتاد زمین هستیم،م معصوم اما

» امامـاً « ولی قفـاري  ،به طور ضمنی تعداد ائمه هم از آن استفاده می شود        البته  . نیست

  .ال ببردؤگانه را زیر س را بر آن افزوده است تا تعداد ائمه دوازده

                                                
 .٨٠٩، ص ٢، ج صول مذهب الشيعةُأ. ١

 .  ١٧، حديث٥٣٤، ص١، جكافیاصول . ٢
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 نتیجه  

 که وهابیت براي اثبـات ادعاهـاي خـویش،    شود چه گذشت، آشکار میبا توجه به آن  

اهداف طوالنی و دراز مدتی را در سر دارند و براي رسیدن به آنهـا از هـر تالشـی فـرو      

زننـد، مـسلمانان و پیـروان مـذاهب را          محابا دست به هر کـاري مـی         گذار نیستند و بی   

ثـار و متـون   تکفیر، مخالفین خویش را ترور، قبور و مشاهد انبیا و اولیـا را تخریـب، و آ               

  .کننداسالمی را تحریف می
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