
 
 

 ابن سبأ
 است نه خیال حقیقت

 
 
 

 
 

 اثر:
 دکتر سعدالهاشمی

 استاد دانشگاه اسالمی مدینه منوره



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال  :کتاب عنوان
 دکتر سعدالهاشمی :اثر

 ها پاسخ به شبهات و نقد کتاب –عقاید کالم  موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷ بیع األولشمسی، ر ۱۳۹۴دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 

 
 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 أ  ....................................................... مطالب فهرست

 ١ ............................................................... مقدمه

 ٣ .......................... )خاورشناسان( مستشرقان موضعگیری

 ٥ ................................................ خاورشناسان روانیپ
 ٦ ............................................... نیحس طه تیشخص بر ینگرش

 ٧ ........................................................... نیحس طه دکتر لیدال
 ٧ .......................................................... او استدالل نیا به پاسخ

 ٨ ..................................................... :نیحس کامل محمد دکتر
 ٨ ........................................................ :داود یحفن حامد دکتر

 ٩ .......................................................................... او به پاسخ

 ١١ .............................. کنند یم انکار را سبأ ابن که یانیعیش

 ١١ ................................................ سبا ابن و هیمغن جواد محمد

 ١١ .................................................. :سبا ابن و یعسکر یمرتض

 ١١ .................................................. سبا ابن و یورد یعل دکتر

 ١٣ ................................................. سبأ ابن و یبیش کامل دکتر

 ١٣ ......................................................... یبیش و یورد به پاسخ

 ١٤ ............................................... سبأ ابن و اضیف اللهعبد دکتر



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ب 

 ١٤ ....................................................... سبأ ابن و یرفاع طالب

 ١٧ ..... سبأ ابن ی نامهیزندگ منابع بر ینظر و ها گفته نیا به پاسخ

 ٢١ ................................ او یهایگمراه و سبأ ابن ی دهیعق

 ٣٥ ...... او تیب اهل و طالب یاب بن یعل نیالمؤمن ریام یریموضعگ

 ٤٧ ........................ سبأ ابن موقف ی درباره یھمدان عبدالجبار تیروا

 ٤٩ ............... سیعل شهادت خبر با سبأ ابن روانیپ موضعگیری

 ٥٢ .................................... تیب اھل ی ائمه از یکش اتیروا اکنون

 

 

 



 

 
 مقدمه

از او کمک  ،کنیم پس او را ستایش می ،ھا مخصوص خداست تمام ستایش
و اعمال بد شرور نفس جوییم. از  طلبیم و ھدایت می بخشش می ،خواھیم  می

او ھدایت  ،که ھر کس را که خدا ھدایت کند ،آوریم خویش به او پناه می
دھم که  گواھی می ،ھدایتگری نخواھد داشت ،یافته و ھر کس را گمراه کند

دھم  شریک است و گواھی می تنھا و بی ،جز او خدای بر حق دیگری نیست
ن خدا بر او و که درود و سالم فراوا ،اوست ی که محمد بنده و فرستاده
 اصحاب و اھل بیت او باد.

  :اما بعد
شناسان و  فرقه ،نگاران تاریخ ،علمای جرح و تعدیل ،ی محدثان ھمه

بر  ،ادیبان و اھل فن و دانش ،شناسی شناسی و جامعه متخصصین مردم
ھمان  ،این شخصیت ؛نظر دارند وجود شخصیتی خبیث و یھودی اتفاق

است که نقش مھمی در تاریخ ایفا » سوداء ابن«ملقب به  ،عبدالله بن سبأ
ھا و اھل غرض و  شعوبی ،نمود و بذر شری فراگیر را در میان منافقین

اظھار مسلمانی کرد  سی امیرالمؤمنین عثمان او در دوره ،افکند یھواپرست
 را به دست گرفت و سدوستی و نزدیکی به علی ،و بیرغ اصالح

دن مردم از اطاعت پیشوایان اسالمی را برای دلسرد کرھای  سرزمین
آنگاه  ،سپس به بصره و کوفه رفت ،مسلمان دور زد. او از حجاز آغاز کرد

 ،ھا کسی را به خود جلب کند اما نتوانست در میان شامی ،وارد دمشق شد
پس آنان او را بیرون کردند و به مصر گریخت و در آنجا مستقر شد. در آنجا 

توزان و ناراضیان نمود و آنان را بر  و کینه شروع به مکاتبه با برخی منافقین
 ،کرد و گرداگرد خود یارانی جمع نمود مسلمین تحریک می ی علیه خلیفه
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ھا  آن را نظم داد و در میانشان عقاید خبیث خود را پراکنده ساخت وھا  آن
سوم  ی به سوی روح تمرد و انکار سوق داد. تا اینکه جرأت کردند که خلیفه

شھید دار  ،عثمان بن عفان ،قرآن ی گردآورنده ،ج ماد مصطفیدا ،مسلمانان
آنان حتی حرمت حرم  ،-خدا از او راضی و خشنود باد -را به قتل برسانند 

را مراعات نکردند و ارزشی برای تالوت قرآن و ماه حرام قائل  ج رسول خدا
 نشدند.

ا انکار این حقیقت ر ،ای از عقل داشته ای از علم و ذره ھر کسی که بھره
که اینگونه افراد اندک ھم یا  ،مگر در قرن حاضر و عصر حال ،نکرده است

ھاست  نژاد ماست که پیرو و مقلد آن توز است یا عرب و ھم خاورشناسی کینه
 و یا کسی است که مدتی را با مدارس و فکر آنان به سر برده است.

ن ھم شامل مسلمانان جاھل و منکران مغرور شیعیا ،اندک ی آن عده
ی این گروه از حق صریح و آشکار کناره گرفته و به اقوال  که ھمه ،شود می

 اند. تر از خانه عنکبوت تمسک جسته متناقض و دالیل سست

 



 

 
 مستشرقان (خاورشناسان) موضعگیری

را خاورشناسان نیز [جزو ھمان گروه اندکی ھستند که] وجود ابن سبا 
 ،ابن سبأ شخصیتی خیالی است که محدثان قرن دوم :اند انکار کرده و گفته

دکتر برنارد لویس یھودی  ،این خاورشناسان ی اند. از جمله او را تخیل کرده
 – WELLHAUSEN)و ویلھاوزن یھودی آلمانی  ١(LEWIS, B) انگلیسی

J)ندر الھیات آغاز نمود و خرید ال ی که تحصیالت خود را در رشته ٢
(FRIEDLAENDER) ایتالیایی  ی  و فرمانده ٣آمریکایی(CETANI)٤. 

این مسئله جزو امور واضح نزد عقالی منصف است که امکان ندارد ما در 
عقیدتی و تاریخی خود و در آنچه که به میراث ما مربوط است  ،مسایل دینی

ص ، خلیل جلو و جاسم رجب، عربی ی ترجمه، أصول اإلسماعیلیین واإلسماعیلیة: نگا -١
 .۸۷و ص  ۸۶

 دکتر عبدالرحمن بدوی. ی ترجمه، الخوارج والشیعة: نگا -٢
 ).۱۹۱۰-۱۹۰۹(، آشوری ی مجله، عبدالله بن سبأ والشیعة: نگاه -٣
، برخی از مستشرقان به وجود ابن سبأ اعتقاد دارند، اثر برنارد، اصول اسماعیلیه: نگا -٤

تاريخ العرب األديب فی «م) در کتاب  ۱۹۴۵دینولد ألین نیکلسن (ت : از جمله

و اجناس گلدزیھر (ت ، ۳۲۵ص ، دکتر صفاء خلوصی ی ترجمه، »اجلاهلية واإلسالم

. برای تفصیل بیشتر ۲۲۹ص ، »فی اإلسالمالعقيدة والرشيعة «م) در کتاب  ۱۹۲۱

اثر ، (عبداهللا بن سبأ وأثره فی إحداث الفتنة فی صدر اإلسالم) ۀنظرات آنان به رسال
مدرک فوق لیسانس وی از دانشگاه  ی شیخ سلیمان بن حمد العودة که پایان نامه

و به ، است ۷۳ – ۶۲ص ، م) ۱۹۸۲-۱۴۰۲امام محمد بن سعود در ریاض در سال (

 مراجعه کنید.، فصل دوم (عبداهللا بن سبأ فی كتابات الـمسترشقني)تاب ک
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ھای  جنگ توز که زیر پرچم ھا و تحقیقات این افراد کینه پردازی به دروغ
کسانی که بجای شمشیر و  ؛تکیه و استناد کنیم ،اند صلیبی شمشیر کشیده

جویند. اگر آنان دارای  باروت از روش و اسلوب فکری برای مبارزه بھره می
ھایشان را از ھمان وقتی که با پاکی و  خداوند سینه ،نیات درونی پاکی بودند
ھای خود را بر  ما آنان تالشا ،گشود برای ایمان می ،صفای اسالم آشنا شدند

ریزی و حیات خود را در این مقصد ھدر دادند که بر قرآن و  این مبنا پی
سنت شبھه بیافکنند و ھر چه را که مربوط به قرآن و سنت و عقیده و 

 تنظیم و تاریخ اسالمی است مورد شک و تردید قرار دھند.
 ھستند و یھودیھای  خاخام جزو کشیشان و ،اکثر این خاورشناسان

اطالعاتی و ھای  سازمان آنان توسط کلیسا وھای  کوشش وھا  تالش
و افرادی که ھّم و غم  ،شود ریزی می تنظیم و برنامه ،ھای خارجه وزارتخانه

 آنان فقط بحث و تحقیق علمی است بسیار اندکند.

 



 

 
 پیروان خاورشناسان

خاورشناسان را خورده و گمان بحث و تحقیق افرادی ھستند که فریب 
ھای  تحقیقات و آموزش ،افکار ،در نتیجه ،علمی آنان را فریفته است

خاورشناسان را تکرار کرده و پیرامون باورھای آنان به زمزمه پرداخته تا 
سازند]. در رأس این ھا  آن اندکی به ایشان نزدیک شوند [و خود را ھماھنگ

کسی که  ،توان به دکتر طه حسین اشاره کرد میپیروان فریب خورده 
تا جائیکه  ،١ھای مغز او با تفکرات خاورسناسان تغذیه شده است سلول

 .٢»نویسم کنم و به عربی می فکر می من فرانسوی« :گوید می
 ؛آویزی برای یھود شد برای وی ھمین رسوایی کافی است که ابزار دست

قرن که یھودی بوده و عبارت بودند در ابتدای این » شیوعیت«زیرا مبلغان 
داوؤل کوریل و ریمون اجیون و این مکتب را با مال و  ،ھنری کوریل :از

 ی با دکتر طه حسین قرارداد بستند که مجله ،کردند شھوت تقویت می

را چاپ و نشر کنند. دکتر طه حسین در این وضعیت  »مرصیـالكتاب ال«
و وجود پیامبرانی چون ابراھیم و مطالب تلمود را راجع به یھودیت تأیید 

کرد. این در زمانی بود که  اسماعیل و کتبی چون قرآن و تورات را انکار می
تحقیق اھداف  ی امکان فھم آن نبود که طرح این مسائل مقدمه

 .والفتنة الکبری ۱۰۰-۹۸ص ، علی وبنوه: نگا -١
 .۴۴ص  – ۴۳ص ، انور جندی، طه حسین: نگا -٢
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. البته دکتر طه حسین به افکار و انحرافات دیگری ھم ١صھیونیستی است
 .٢ھار و اعالم آن را نداشتندمبتال شد که حتی خاورشناسان ھم جرأت اظ

 نگرشی بر شخصیت طه حسین
این مسئله واضح است که پدر طه حسین از غرب و از یکی از شھرھای 
نامعلوم آنجا به مصر آمد و به عنوان قپاندار یک شرکت یھودی تولید 

کرد. طه حسین شخصی است که مسئولیت صدور  کار می ،شکر ی کننده
خاخام یھودی (به اسم حاییم ناحوم افندی) را قراردادی جھت تعیین یک 

برای عضویت در مجمع لغت عربی قاھره صادر کرد تا به عنوان یک جاسوس 
لغت و زبان عربی نظارت کند. وی ھمچنین  ی بر متفکران و مردان عرصه

ادبیات استخدام کرد که برخی  ی تعدادی از اساتید بیگانه را در دانشکده
نمودند و با آن سر جنگ  در اسالم ایجاد شک می یھودی بوده و برخی ھم

 داشتند.
اولین مدرک دکترا که در دانشکده ادبیات دانشگاه قاھره و تحت نظارت 

عربی) ھای  سرزمین دکتر طه حسین اعطا شد در موضوع (قبائل یھودی در
» ھادسا«رئیس کنونی دانشگاه » اسرائیل ولفنسون«بود که شخصی به اسم 

 .٣را نوشته بود در تل آویو آن
با چنین اطالعاتی در مورد شخصیت دکتر طه حسین که برای ما واضح 

دیگر جای شگفتی نیست  ،او با یھود سر دوستی و محبت داشته ،سازد می

ص ، استاد انور جندی، مخططات التلمودیة الصھیونیة في غزو الفکر اإلسالميـال: نگا -١
۸۰. 

 انور جندی. استاد، طه حسین: نگا -٢
ص ، ) در قاھره  ھ ۱۳۹۴چاپ اول (، مرضی عسکری، مع رجال الفکر فی القاھرة: نگا -٣

۱۶۶. 

 

                                           



 ٧   پیروان خاورشناسان

مسئله سبأیت و  :گوید که او وجود ابن سبأ را انکار کند. او در این مورد می
عای بیخودی است و ای ساختگی و اد مسئله ،»ابن سوداء«بنیانگذار آن 

 ،ھای اسالمی برپا شد زمانی که جنگ و جدال میان شیعه و سایر فرقه
عنصری یھودی را وارد  ،دشمنان شیعه قصد کردند که در اصول این مذھب

 .١ای وارد نموده باشند لطمهھا  آن و بر  کنند تا نیرنگ خویش را کامل کرده

 دالیل دکتر طه حسین
کند که در  استناد می» بالذری«ھای  تهوی برای باور خویش به نوش

ھیچ بحثی از ابن سوداء و یاران او  ،سکتاب خویش در مورد مسئله عثمان
چگونه است که جریان  :گوید به میان نیاورده است. سپس با تعجب می

دانستند توسط خود او که در تاریخ  شدن افرادی که علی را خدا می سوزانده
مؤرخین ذکر نکرده و به طور کامل آن را کنار طبری آمده را بعضی از 

 .٢اند؟! گذاشته

 پاسخ به این استدالل او
ای بودن  نشانگر اسطوره ،ابن سبأ را ذکر ننموده ی اینکه بالذری قضیه

کنند که ممکن  زیرا برخی مورخان مطلبی را ذکر می ؛این مسئله نیست
توان گفت که بالذری  است برخی دیگر به آن نپردازند. عالوه بر این آیا می

متعھد شده بود که ھمه اتفاقات و رویدادھا را ذکر کند؟ شاید ھم اگر اخبار 
من بالذری را قبول نداشته و  :گفت (طه حسین) می ،کرد ابن سبأ را ذکر می

 .٣زیرا علماء در مورد شخصیت او متفق نیستند ؛بر اخبار او اطمینان ندارم

 .۱۰۰-۹۸ص ، طه حسین، علیٌّ وبنوه -١
 ھمان منبع. -٢
در ،   ھ ۲۷۹احمد بن یحیی بن جابر بن داود بالذری متوفی سال    ی زندگینامه: نگا -٣

و  ۳۲۳و ص  ۳۲۲ص ، ولسان المیزان ۹۲ص ، ۵ج ، یاقوت حموی، معجم األدباء
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دانستند توسط  فرادی که علی را خدا میسوزانده شدن ا ی در مورد واقعه
امام علی نسبت به عبدالله بن سبأ و  موضعگیریما این مسئله را در  ،خود او

پس از ھا  کتاب ترین کنیم که در صحیح کنیم و ثابت می یاران او بررسی می
سازد. حتی در  نیاز می اند و ما را از روایات تاریخی بی کتاب خدا ذکر شده

 بار خود شیعه ھم به آن اشاره شده است.کتب مورد اعت

 دکتر محمد کامل حسین: 
و نیز داستان ابن سبأ را از ھر داستان دیگری به خرافات بیشتر نزدیک 

کند و فقط از طه حسین  داند. اما برای این مطلب ھیچ دلیلی ذکر نمی می
 .١کند پیروی می

 دکتر حامد حفنی داود:
را بر عھده » عین شمس«عربی دانشگاه ایشان ھم که ریاست بخش زبان 

ابن سبأ از بزرگترین خطاھای تاریخی  ی چنین معتقد است که قضیه ،دارد
پوشیده مانده و به حقیقت ھا  آن است که از اختیار محققان خارج شده و بر

 اند. آن پی نبرده
ھا بر ضد شیعه انجام گرفته تا اینکه داستان ابن سبأ را  پردازی این دروغ

 ھای شیعه دانسته و بر و ننگھا  عیب شیعه جعل نمودند و آن را جزوبر 
 .٢گیرند خرده میھا  آن

و  ۶۶-۶۵ص ، ۱۱ج ، ابن کثیر، ةالبدایه والنھایو  ۱۰۹ص ، ۲ج ، تھذیب تاریخ دمشق
 .۸۳ص ، ۳ج ، النجوم الزاھرة

 .۷ص ، ادب مصر الفاطمیه -١
رجال الفکر فی مع : و کتاب ۱۸ص ، التشیع ظاھرة طبیعیة فی إطار الدعوة االسالمیة -٢

 .۹۳ص ، عسکریمرتضی ، القاھرة

 

                                                                                           



 ٩   پیروان خاورشناسان

 پاسخ به او 
این دکتر حامد جزو کسانی است که فریب تفکر تقریب را خورده و حتی 

چنین کالمی از او بعید نیست و  ،وصفباشد. با این  جزو دعوتگران آن می
رسول  ی مادامی که خود را به کسانی نزدیک کند که در کتاب خدا و صحابه

زنند.  زنند و به امھات المؤمنین تھمت می شک ایجاد کرده و طعنه می ج خدا
کتاب  ی وضع او به ھمین حال خواھد بود. مانند مرتضی عسکری که نویسنده

باشد. می» احادیث ام المؤمنین عائشه«و کتاب » خمتلقمخسون ومائة صحابی «

 





 

 
 کنند شیعیانی که ابن سبأ را انکار می

 ،کنند و سبب این افکار وجود ابن سبا را انکار می ،شیعیان امروزی ھم
ھای شیعی متأخر ھم نفوذ  عقاید اوست که آن را منتشر کرده و در گروه

آنگاه  ،ن سبا را بیان نمودهھا و نظرات منکران اب کرده است. اکنون گفته
اثبات ھا  آن او را از منابع شیعی و مورد اعتماد خود ی وجود و عقیده

 نماییم. می

 محمد جواد مغنیه و ابن سبا 
ای است که ھر  پھلوانی اسطوره ،عبدالله بن سبأ ،در نظر جواد مغنیه

گوید  میکسی که نسبت به شیعه از روی جھل و خطا و نفاق و افتراء سخن 
 .١کند به او استناد می

 مرتضی عسکری و ابن سبا: 
مرتضی عسکری که به گمان خود با تمام موافقان وجود ابن سبا گفتگو و 

چنین نتیجه گرفته که ابن سبا شخصیتی تخیلی و خرافی  ،کند مناظره می
او را اختراع نموده است. وی کتابی تحت عنوان  ٢است که سیف بن عمر

 تألیف نموده است.» ھای دیگر فسانهابن سبا و ا«

 دکتر علی وردی و ابن سبا 
باشد که ابن  است معتقد می» وعاظ السالطین«ایشان که صاحب کتاب 

 .۱۸ص ، التشیع -١
 .۱۸ص ، التشیع -٢

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ١٢

  :کند سبا ھمان عمار بن یاسر است و چنین استدالل می
 بود.» ابن سوداء« ی عمار نیز دارای کنیه -۱
الی سبا بوده و پدر عمار یمنی بود و این بدان معنی است که او از اھ -۲

 خطاب کرد.» ابن سبا«توان با لفظ  ھر یمنی را می
 خواند و داشت و مردم را به او فرا می عمار بسیار علی را دوست می -۳

 نمود. را برای بیعت با او تشویق میھا  آن
عمار در دوران خالفت عثمان به مصر رفته و مردم را بر علیه عثمان  -۴

 نگران شد و قصد کشتن او کرد. تا اینکه والی مصر، انگیخت بر می
عثمان ظالمانه خالفت را در : به ابن سبا نسبت داده شده که گفته -۵

 علی بود.، اختیار گرفت و مالک اصلی این حق
قضایایی که مربوط به نقش عمار در جنگ جمل بود و  -۷و  -۶

کند.  ای که با ابوذر غفاری داشت نیز این مسئله را تأیید می رابطه
داند.  ابن سبا را ھمان عمار بن یاسر می، دکتر وردیخالصه اینکه 

گران بر علیه عثمان  شورش ی زیرا قریش ھم عمار را سر دسته
گفتند تا اینکه  اما در ابتدا اسم او را به صراحت نمی، دانستند می
کردند و راویان ھم  کم او را با لفظ ابن سبا یا ابن سوداء یاد می کم

دانستند که در  کردند و نمی گاھی نقل میاین امر را با غفلت و ناآ
 .١گذرد پشت پرده چه می

زیرکانه  ،آشکار است که این شخصیت عجیب :گوید دکتر علی وردی می
اختراع  ،بودھا  آن اختراع شده و او را ھمان ثروتمندانی که شورش متوجه

 ٢اند. کرده

 .۲۷۸- ۲۷۴ص ، دکتر علی وردی: وعاظ السالطین -١
 .۱۵۱ص ، ھمان -٢

 

                                           



 ١٣   کنند شیعیانی که ابن سبأ را انکار می

 دکتر کامل شیبی و ابن سبأ 
دیگر به اسم دکتر مصطفی شیبی ای  پس از وردی نوبت به نویسنده

وردی پیروی  ی و تخیالت کورکورانهھا  گمان رسد که او ھم از ھمان می
محتویات کتاب خویش را  ،کرده و کوشیده که با استناد به برخی روایات

موضع  ،را سوزانیدھا  سبأی امام علی که ی اثبات نماید. او نسبت به قضیه
را ھا  سبأی اینکه امام علی :گوید می دکتر طه حسین را گرفته و با انکار

خبری دروغین است که ھیچ فردی معتبر در ھیچ کتابی معتبر از  ،سوزانید
کتب تاریخی آن را روایت ننموده است و شاید اصل قضیه سوزانیدن مربوط 

ای باشد که خالد بن عبدالله قسری پنج تن از پیروان غالی خود را  به حادثه
 .١مان این قضیه به امام علی نسبت داده شدسوزاند اما به مرور ز

 پاسخ به وردی و شیبی 
ھمان عمار  ،اینکه دکتر وردی و شیبی ھر دو معتقدند که عبدالله بن سبا

جرح و تعدیل و ھای  کتاب زیرا ؛دلیل و باطل است امری بی ،بن یاسر است
ھا  کتاب کنند و در این این گفته را باطل می ،مردان مورد اعتماد شیعه

 ٢عمار بن یاسر را به عنوان یار علی و راوی او و جزو ارکان اربعه ی زندگینامه
عبدالله بن سبا را ھم جداگانه بیان کرده و بر  ی اند و زندگینامه بیان نموده

اند. حال چگونه میان لعن و رحمت یا نفرین و ستایش  او لعنت فرستاده
 .٣ھماھنگی ایجاد کنیم؟!!

 .۴۵-۴۱ص ، الصلة بین التصوف والتشیع: نگا -١
جندب بن ، سلمان فارسی، حذیفه بن یمان، عمار بن یاسر: ارکان اربعه عبارتند از -٢

 .۴۰و  ۳۷و  ۳۶ص ، م ۱۹۶۹چاپ سال ، ةیعفرق الش، جناده (ابوذر غفاری)
احوال و  ۴۶۹و ص  ۲۵۵ص ، رجال حلی، ۵۱و ص  ۴۶ص ، رجال طوسی: نگا -٣

 . ... مامقانی و مقالـتنقیح التستری و قاموس الرجالل کشی والرجا

 

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ١٤

علی ھم سبأیه را سوزانید به ذکر دالیل کافی خواھیم  در مورد اینکه امام
 پرداخت.

 دکتر عبدالله فیاض و ابن سبأ
که  »ةواسالفهم من الشيع ةتاريخ االمامي«دکتر عبدالله فیاض ھم در کتاب 

سبأیت را انکار کرده است.   ی کتابی است مملو از نظرات مستشرقین مسئله
یکی از اساتید گروه تاریخ دانشگاه  ،استاد راھنمای او دکتر قسطنطین زریق

 امریکایی بیروت بود.
واضح است که ابن سبأ شخصیتی است که به  :گوید دکتر فیاض می

اگر با فرض نقشی برایش قائل  -تر است تا حقیقت. و نقش او  خیال نزدیک
 ی به خاطر اسباب و دالیل دینی و سیاسی به باالترین حد و درجه -باشیم

. او ١البته دالیل واھی بودن داستان ابن سبأ فراوان است خود رسیده است.
کند که او ھم سیف بن عمر  برای خود به نظرات مرتضی عسکری استناد می

 ،کند برجمی را که آراء مختلفی را در مورد شخصیت ابن سبأ نقل می
برد که روایات مربوط ابن سبا دارای  گاه خود قرار داده و گمان می تکیه

اند. آنگاه از آراء وردی و دکتر شیبی ھم جھت تقویت موضع  ناقضمبالغه و ت
 گیرد. خود بھره می

 طالب رفاعی و ابن سبأ
ای که بر  شود و در حاشیه طالب رفاعی ھم ظاھر می ،پس از این اشخاص

نویسد و تاجر  ی محمد باقر می نوشته »ةتاريخ االسالمي«ی کتاب  مقدمه
م آن را در قاھره به اسم  ۱۹۷۷ھجری/  ۱۳۹۷در سال  ،یعنی خانجی ،کتب

 مؤسسه اعلمی. ۱۹۷۵چاپ ، ۱۰۰-۹۲ص ، تاریخ اإلمامیة وأسالفھم من الشیعة: نگا -١

 

                                           



 ١٥   کنند شیعیانی که ابن سبأ را انکار می

 :نویسد چنین می ،چاپ نمود »إلسالميةطار الدعوة اإ يف ةالتشيع ظاهرة طبيعي«
ھمانگونه در بحث  -اگر وجود ابن سبا دارای حقیقتی تاریخی و ثابت باشد 

ای میان وجود او و  ھیچ رابطه -کنیم مربوط به خود به طور مفصل بیان می
مربوط به جانشینی  ی ار او با عقاید اھل تشیع از جمله عقیدهافک

زیرا این عقاید بر مبنای روایات صحیحی است که در  ؛امیرالمؤمنین ندارد
کتب حدیثی شیعه و سنی و نیز کتب تفسیر و تاریخ و اصول اعتقاد وجود 
دارد. در نھایت اینکه تشیع از نتایج تفکر سبأیت است فکری باطل و 

 .١»س استاسا بی
زیرا او ھمان  ؛البته چنین نظری از جانب این شخص ھم عجیب نیست

عمر  ،کسی است که معتقد است اولین کسی که به رجعت اعتقاد پیدا کرد
نمرده و نخواھد مرد و این ھم یکی  ج پیامبر :گفت زیرا می ،بن خطاب بود

که از این  ھا و تحریف حقایق ثابت و صحیح است دیگر از افتراءات و گمراھی
 شود. شخص صادر می

 .۲۰ص ، ظاھرة طبیعیةالتشیع : نگا -١

 

                                           





 

 
ی ابن  ها و نظری بر منابع زندگینامه پاسخ به این گفته

 سبأ

آنچه تا کنون خواندیم نظرات برخی از شیعیان معاصر بود و گویا ھیچ 
شناسی و رجال و کتب جرح و تعدیل  عقیدتی و فرقهھای  کتاب نگاھی به

 اند. خود نیانداخته
کنیم که نزد شیعه دارای اعتبار است و به بیان  اکنون منابعی معرفی می

کنند که  اند و بیان می و عقاید او پرداختهھا  گمان ،احوال عبدالله بن سبأ
مردم را از  کردند و عقاید ابن سبأ را تکذیب می ،و اھل بیت طاھرش سعلی

  :داشتند او و یارانش برحذر می
 رسالة«اولین منبع مھمی که ابن سبأ در آن ذکر شده کتاب  -۱

اثر حسن بن محمد بن حنفیه است که فقیھی موثق است و » االرجاء
در ، ھر کس ابوبکر و عمر را از خالفت مخلوع بداند: گفته است

افراد موثق شیعی بسیاری از اعتبار کرده است.  حقیقت سنت را بی
 اند. اخبار ابن سبا را از این کتاب نقل کرده

ثقفی (ابواسحاق ابراھیم بن محمد سعید بن ھالل » الغارات«کتاب  -۲
او را توثیق کرده و   ھ ۲۸۳ثقفی اصفھانی) که ابن طاووس متوفی 

 انجمن چاپ و نشر آثار ملی ایران این کتاب را چاپ نموده است.

متوفی ، اثر سعد بن عبدالله اشعری قمی» والفرقالـمقاالت «کتاب  -۳

 قمری در طھران چاپ شد.  ھ ۱۹۶۳است که در سال   ھ ۳۰۱سال 

اثر محمد حسن بن موسی نوبختی از علمای » فرق الشيعة«کتاب  -۴



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ١٨

قرن سیزدھم که کاظم الکتبی چندین بار آن را در نجف  ی برجسته
را در  ھم آن ۱۹۳۱چاپ کرد و ریتر خاورشناس ھم در سال 

 استانبول چاپ نمود.
کتاب رجال کشی اثر ابوعمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی که  -۵

االعلمی  ی است و مؤسسه  ھ ۳۶۹معاصر ابن قولویه و متوفی سال 
 در کربالء آن را چاپ نموده است.

کتاب رجال طوسی اثر شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی  -۶
، ھجری ۱۳۸۱در نجف سال  ھجری چاپ اول ۴۶۰متوفی سال 

 انتشارات محمد کاظم کتبی.
اثر عزالدین ابوحامد عبدالحمید ، شرح ابن ابی الحدید بر نھج البالغه -۷

متوفی ، الحدید معتزلی شیعی الله مدائنی مشھور به ابن ابی هبةبن 
 چاپ اول.، ھجری ۶۵۶سال 

چاپ ، ۷۲۶متوفی سال ، حسن بن یوسف حّلی» الرجال«کتاب  -۸
 ھجری. ۱۹۶۱ھجری و چاپ نجف سال  ۱۳۱۱سال ، تھران

چاپ ، ۱۳۱۵متوفی سال ، اثر محمد باقر خوانساری، روضات اجلنات -۹
 ھجری. ۱۳۰۷ایران در سال 

متوفی ، اثر شیخ عبدالله مامقانی، در احوال رجال تنقيح الـمقال -۱۰
 ی در چاپ خانه ۱۳۵۰چاپ نجف در سال ، ھجری ۱۳۵۱سال 

 مرتضویه.

چاپخانه مرکز نشر کتاب ، اثر محمد تقی تستری قاموس الرجال -۱۱
 ھجری. ۱۳۸۲سال ، تھران

، ۲ج ، تاریخ مورد اعتماد اھل تشیع به زبان فارسی، روضة الصفا -۱۲

 



 ١٩ ی ابن سبأ ها و نظری بر منابع زندگینامه پاسخ به این گفته

 چاپ ایران.، ۲۹۲ص 

اثر محمد ، مقتبس االثر ومجّدد ما دثر«موسوم به  دائرة الـمعارف -۱۳
 علمیه قم. ی چاپخانه، ھجری ۱۳۸۸حسین اعلمی حائری چاپ 

 ۱۳۵۹، اثر عباس بن محمد رضا قمی، تاریخ الکنی وااللقابکتاب  -۱۴
 ھجری، چاپ العرفان، صیدا.

گاھی یافتیم. ھای  کتاب این موارد تعدادی از شیعه است که ما از آن آ
ابن سبا و  ی خطی و چاپی دیگری ھم که به بیان زندگینامهھای  کتاب البته

حل االشکال اثر احمد  :هاند وجود دارد. از جمل گروه سبأئیت پرداخته
 ی ھجری قمری. و الرجال اثر ابن داود نوشته ۶۷۳متوفی سال  ،طاووس

متوفی  ،اثر حسن بن زین الدین عاملی ،ھجری و تحریر طاوسی ۷۰۷سال 
ھجری  ۱۰۱۶سال  ی نوشته ،ھجری و مجمع الرجال اثر قھبائی ۱۰۱۱سال 

 ،اردبیلی ةالرواھجری و جامع  ۱۰۱۵نوشته سال  ،و نقد الرجال تفرشی
متوفی  ،المعارف محمد باقر مجلسی ةھجری و دائر ۱۱۰۰سال  ی نوشته
و پسر محمد  ٢ھجری ۵۸۸ ،متوفی ،و ابن شھر آشوب ١ھجری ۱۱۱۰سال 

 .۱۱۳۸٣متوفی  ،طاھر عاملی
 

 .۳۸۶-۲۸۷ص ، ۲۵ج ، بیروت، چاپ سوم، بحاراالنوار: نگا -١
 .۲۲۸-۲۲۷ص ، ۱ج ، چاپ نجف، مناقب ابن شھر آشوب -٢
 قم.، ایران، مطبوعاتی اسماعیلیان ی چاپ مؤسسه، ۶۲ص ، مقدمة مرآة االنوار -٣

 

                                           





 

 
 های او ی ابن سبأ و گمراهی عقیده

 مورد اعتماد خود شیعه و موثق نزدھای  کتاب پس از اینکه تعدادی از
ترین موارد اعتقادی ابن سبأ  اکنون به بیان مھم ،را ذکر نمودیمھا  آن
خواند و این  میپردازیم که پیروان خود را به سوی آن و اعتقاد به آن فرا  می

ھای شیعی ھم سرایت کرد. اما علت اینکه ما برای  کننده به فرقه افکار گمراه
از معصومین ھا  آن بیان اعتقادات این شخص یھودی به کتب شیعه و روایات

  :اینست که ،کنیم استناد می
 اعتقاد به عصمت ائمه باعث شده است که احادیث« :گویند شیعیان می

الزم نیست که سند آن احادیث ھا  آن ح باشد و برای صحتکامًال صحیھا  آن
 .١»متصل باشد ج با پیامبر -آنگونه که اھل سنت معتقدند-

ھای او  چون امام معصوم است پس شکی در گفته« :گویند و می
 .٢»نیست

. ٣ی احادیث ما در صدور از معصوم قطعی ھستند ھمه :گوید مامقانی می
جرح وتعدیل ھای  کتاب قانی جزو مھمترینالزم به ذکر است که کتاب مام

 نزد شیعه است.
ھای شیعی که آنان را مجبور به پذیرش  اکنون پس از ذکر این گفته

ترین باورھای  کند به بیان مھم ھایشان می روایات نقل شده در کتاب
  :پردازیم ابن سبأ می ی کننده گمراه

 .۱۵۸ص : ةتاریخ االمامی -١
 .۱۴۰ص ، ھمان -٢
 .۱۷۷ص ، ۱ ج: مقالـتنفیح ال -٣

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ٢٢

 ج بود پیامبرابن سبأ اولین کسی است که معتقد  :اعتقاد به وصیت  -۱
جانشین خود پس برای خالفت علی به مردم سفارش نموده و وی را 

 است. از خویش قرار داده
اظھار تنفر نمود و  سعلی -فرضی-اولین کسی که از دشمنان   -۲

ابن  ،اقدام نمودھا  آن مخالفان او را مورد بررسی قرار داد و به تکفیر
کتاب تاریخ طبری یا  ،سبأ بود. البته دلیل ما برای این اعتقاد او

بلکه روایاتی است که نوبختی و کشی و  ،روایت سیف بن عمر نیست
 اند. مامقانی و تستری و سایر مورخان شیعی نقل کرده

اند  روایت کرده ÷گروھی از اھل علم از اصحاب علی :گوید نوبختی می
یھودی بوده و مسلمان شده و در والیت علی در آمده  ،که عبدالله بن سبأ

ست. او زمانی که ھنوز یھودی بود در مورد یوشع بن نون که یکی از ا
اصحاب موسی بود دچار غلو شد و زمانی ھم که مسلمان شد پس از وفات 

در مورد علی ھم دچار غلو شد. او اولین کسی است که اعتقاد به  ج پیامبر
و مخالفان  ،فرضیت امامت علی را گسترش داد و از دشمنان او برائت جست

 و را ناسزا گفت.ا
اصل رافضه از  :گویند از اینجاست که مخالفان شیعه می :گوید نوبختی می

. در اینجا این مسئله ھم قابل ذکر است که ١گیرد یھودیت سرچشمه می
سفر  ،۱۸اصحاح  ،در تورات ،ابن سباست ی اعتقاد به وصیت که مورد تکیه

تثنیه االشتراع بیان شده است و در ھمانجا بیان شده که ھرگز زمانی 
نخواھد بود که پیامبری برای جانشینی موسی وجود نداشته باشد و ھر 

مؤسسه اعلمی در کربالء و ، ۱۰۱ص ، و رجال کشی ۴۴ص ، ة نوبختیفرق الشیع -١
ج ، قاموس الرجالھجری و  ۱۳۵۰سال ، مامقانی چاپ مرتضویه نجف، مقالـتنقیح ال

 .۴۶۲ص، ۵

 

                                           



 ٢٣   های او ی ابن سبأ و گمراهی عقیده

ی خود جانشینی خواھد داشت که ھنگام حیات او زندگی  پیامبری در دوره
 کند. می

سبأ بودند  آنان یاران عبدالله بن :گوید نوبختی ھنگام توضیح سبأیت می
زد و خود را از  که نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه طعنه می

 .١گفت که علی او رابه این کار امر کرده است دانست و می آنان مبرا می
 او اولین کسی بود که الوھیت و ربوبیت علی را مطرح کرد.  -۳
ت ھای غالی شیعه او اولین کسی بود که ادعای نبو از میان فرقه  -۴

 کرد.
دلیل آن ھم روایتی است که کشی با سند خود از محمد بن قولویه قمی 

خلف قمی برای من بیان کرد  سعد بن عبدالله بن ابی :روایت کرده که گفت
که محمد بن عثمان عبدی از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن سنان 

نبوت  روایت کرده که گفت ابوجعفر به من گفت که عبدالله بن سبأ ادعای
خداوند از این -خداست  سبرد که امیرالمؤمنین علی کرد و گمان می می

پس او را  ،رسید ساین خبر به امیرالمؤمنین علی -شرک بسیار باالتر است
آری و تو خدا ھستی و  :ای؟ گفت فراخواند و از او پرسید که آیا چنین گفته

ھستم.  من در درون خود دریافتم که تو خدا ھستی و من ھم پیامبر
از این  ،شیطان تو را مسخره کرده است ،وای بر تو :امیرالمؤمنین فرمود

توبه کن. اما ابن سبا این کار  ،اعتقاد زشت بر گرد مادرت به عزایت بنشیند
پس علی او را زندان کرد و باز از او تا سه روز توبه خواست اما توبه  ،را نکرد

 پس او را با آتش سوزاند. ،نکرد
ابن سبأ را به مدائن تبعید کرد و ما این  ساینست که علی اما حقیقت

با او بیان خواھیم کرد. علی  سمسئله را به ھنگام بحث از برخورد علی

 .۴۴ص : ةفرق الشیع -١

 

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ٢٤

آمد و در ضمیر او الھام  شیطان بر او چیره شده و نزد او می :مرتضی گفت
 .١کرد می

ه گوید ک کشی با سند خود از محمد بن قولویه دوباره روایت کرده و می
سعد بن عبدالله به من گفت که یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی از 

از ابو عبدالله  :ابوعمیر از ھشام بن سالم برای من روایت کرد که گفت
طالب  شنیدم که درباره ب عبدالله بن سبأ و اعتقاد او به خدایی علی بن ابی

 ،ردوقتی که او چنین ادعایی مطرح ک :گفت که برای یاران خود سخن می
پس او را با آتش  ،امیرالمؤمنین از او طلب توبه کرد اما او انکار نمود

 .٢سوزاند
 سابن سبأ اولین کسی بود که اعتقاد به رجعت (یعنی بازگشت علی  -۵

) را ایجاد کرد. اولین ج به دنیا پس از مرگ و نیز بازگشت پیامبر
 :گفت مصر بود و می ،جایی که ابن سبأ این عقیده را گسترش داد

جای تعجب است که شخصی به رجوع عیسی به دنیا معتقد باشد اما 
 : موده استرا نپذیرد در حالیکه خداوند فر ج بازگشت محمد

ِيٱ﴿ ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ راستی  به«. ]۸۵[القصص: ﴾ َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا
 ،به سرای بازگشت طور قطع تو را به ،ذاتی که قرآن را بر تو نازل و فرض کرد

 . »گرداند می باز

 ۴۶۱ص ، ۵ج ، قاموس الرجالاعلمی کربالء و  ی چاپ مؤسسه، ۹۸ص : رجال کشی -١
، ۲ج ، ۱۳۵۰سال ، چاپ المرتضویه نجف، در احوال رجال مامقانی مقالـتنقیح الو 

 .۱۸۴و ص  ۱۸۳ص 
 ھمان منابع. -٢

 

                                           



 ٢٥   های او ی ابن سبأ و گمراهی عقیده

 .١تر است از عیسی رجوع برای محمد شایسته  پس مسئلیه
اما اگر اھل تشیع به روایت مطمئن ابن عساکر که در کتاب تاریخ خود 

شوند پس  راضی نمی ،اند آن را روایت کرده و دیگران ھم آن را روایت کرده
را  سشخصی که خبر قتل علیبه ھا  سبأی :این روایت را بشنوید که آمده

به خدا قسم اگر مغز او  ،دشمن خدا تو دروغ گفتیای  : برایشان آورد گفتند
آوردی و ھفتاد انسان عادل را ھم بر کشتن او شاھد  را برای ما می

دانیم که او نمرده و  زیرا ما می ،پذیرفتیم باز ھم خبرت را نمی ،گرفتی می
عرب را رھبری کند و زمین را به تصرف کشته نشده و نخواھد مرد تا اینکه 

 .٢در آورد

مقاالت ـال«آری این خبر را سعد بن عبدالله اشعری قمی صاحب کتاب 

ذکر کرده است. نوبختی ھم  ،دانند که اھل تشیع وی را موثق می» والفرق

علی کشته « :سبأیت را ذکر کرده و گفته ی عقیده» ةفرق الشيع«در کتاب 
شود و نخواھد مرد تا اینکه عرب را با عصای  نمیشته کنشده و نمرده و 

ھمانگونه که از ظلم و جور  ،خویش رھبری کند و زمین از عدل و داد پر کند
 ».پر گشته است

  :اکنون الزم است که مفھوم رجعت را از نظر اھل تشیع بشناسیم
آنچه که شیعیان دوازده امامی با استناد به « :گوید رضا مظفر می محمد

ی رجعت معتقدند اینست که خدای تعالی گروھی از  اھل بیت درباره روایات

ھای خطی دانشگاه  کتاب ی خطی مصور در کتابخانه ی نسخه، تاریخ دمشق -١
و تھذیب تاریخ ، و تاریخ فی ترجمه عبدالله بن سبأ ۶۰۲شماره ، ھای عربی دولت

 و تاریخ طبری با ھمین الفاظ. ۴۲۸ص ، ۷ج ، ابن بدران، دمشق
، ۱۹۶۳سال ، چاپ تھران، ۳۱ص ، سعد بن عبدالله اشعری قمی، مقاالت والفرقـال -٢

 تحقیق دکتر محمد جواد مشکور.

 

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ٢٦

را عزت ھا  آن گرداند و گروھی از به دنیا باز میھا  آن مردگان را در اشکال دنیایی
کند و حق  دھد و اھل حق را بر اھل باطل چیره می و گروھی دیگر را ذلت می

خواھد  ÷گام قیام مھدیستاند. این اتفاق به ھن مظلومین را از ظالمین باز می
ی واالی ایمانی  گردند که دارای مرتبه افتاد. البته فقط کسانی به دنیا بر می

شوند وبه  میرند و زنده می باشند یا در فساد غرق شده باشند. پس از آن می
آنگونه که خداوند در قرآن کریم حکایت  ،ثواب و عقاب خود خواھند رسید

اند  اند و به غضب خدا مبتال شده اصالح نشده کند آن گروه که با رجعت ھم می
  :شاید اصالح شوند ،خواھند که برای بار سوم به دنیا باز گردند باز ھم از خدا می

﴿ ْ ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 إَِ�ٰ  َ�َهۡل  بُِذنُو�َِنا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

 .١]۱۱[غافر:  ﴾١١َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروجٖ 
پروردگارمان! ما را دو بار میراندی و ما را دو بار زنده ای  : گویند می«

ولی آیا راھی برای خروج (از  ؛کنیم پس به گناھانمان اعتراف می ،گرداندی
 .»دوزخ به دنیا) وجود دارد؟

با سند خویش که به  –که جزو اشخاص مورد اعتماد شیعه است  –قمی 

يۡ ٱ َمُعونَ �َسۡ  مَ يَوۡ ﴿ :ی ی تفسیر آیه رساند درباره ابوعبدالله می ِ  َحةَ لصَّ � �َۡ ٱب  ّقِ
 ٰ حق  روزی که (ھمه) بانگ رستاخیز را به«. ]۴۲[ق:  ﴾٤٢ ُروجِ �ُۡ ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ�

 :کند که نقل می .»روز بیرون آمدن (از قبرھا) است ،آن روز ؛شنوند می
ندای قائم از آسمان  :یوم الخروج را به رجعت تفسیر نموده و گفته ابوعبدالله

 .٢روز خروج است و آن صیحه ھمان رجعت است

 .۶۸ – ۶۷ص ، ۱۳۸۱ سال، چاپ دوم، محمدرضا مظفر: عقائد اإلمامیة -١
 .۳۲۷ص ، ۲ج : تفسیر قمی -٢

 

                                           



 ٢٧   های او ی ابن سبأ و گمراهی عقیده

اند.  ایمان محض یا کفر محض را شرط دانسته ،اھل تشیع برای رجعت
نقل کرده که در  ÷عمیر از مفضل از ابوعبدالله  پدرم از ابن ابی :قمی گفته

 : ی مورد آیه

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ �َذا ﴿
َ
نَّ  َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�ّلُِمُهۡم أ

َ
 ّمَِن ٱۡ�

� ْ ی عذاب بر  و چون وعده« .]۸۲[النمل:  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن ٱ�َّاَس َ�نُوا
آوریم که با آنان سخن  برایشان جانوری از زمین بیرون می ،آنان تحقق یابد

ھیچ کدام از مؤمنان  :گفته  .»که مردم به آیاتمان یقین نداشتند گوید می
میرد و ھیچ کس رجوع  کند تا اینکه می شود مگر اینکه رجوع می کشته نمی

 .١کند مگر در صورت ایمان محض و یا کفر محض نمی
اما تفسیر درست این آیه که مظفر به آن استدالل کرده این است که از 

ای است  غافر آمده مانند آیه ۱۱ ی آنچه که در آیه« :نقل شده سابن مسعود
آنان مرده بودند و در صلب پدرانشان قرار  :بقره) آمده که فرموده ۲۸که در (
سپس  ،سپس خداوند آنان را از صلب بیرون آورده و زنده گردانید ،داشتند

بن آنان را میراند و دوباره زنده کرد. این روایت را فریابی و عبد بن حمید و ا
اند و حاکم آن  حاتم و طبرانی و حاکم تخریج کرده جریر و ابن منذر و ابن ابی

 .٢را صحیح دانسته است
شما قبل از اینکه به دنیا بیائید  :از ابن عباس ھم نقل شده که فرمود

 ،مرده بودید و این یک مرگ شما بود. سپس خداوند شما را زنده گردانید
رار گرفتید سپس روز قیامت شما را زنده سپس شما را میراند و در قبرھا ق

 .۱۳۱-۱۳۰ص ، ۲ج ، ھمان -١
 .۳۴۷ص ، ۵ج ، سیوطی، مأثورـمنثور فی تفسیر الـالدر ال -٢
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پس دو مرگ و دو حیات برای ھر انسانی ھست. و این مضمون  ،گرداند می
 .١بقره آمده است ی سوره ۲۸ی  در آیه

االرض است و اوست که  دابة سابن سبأ یھودی مدعی شد که علی  -۶
 مخلوقات را خلق و روزی را گسترانیده است.

ادق از پدران طاھر خود و آنان از جابر جعفر ص :ابن عساکر گفته که
پس از اینکه با علی بیعت شد در میان مردم به پا  :اند که روایت کرده

االرض  دابةتو  :عبدالله بن سبأ رو به او کرد و گفت ،خواست و خطبه خواند
علی  ،تو َملک ھستی :از خدا بترس. ابن سبأ ادامه داد :ھستی. علی گفت

تو مخلوقات را خلق نمودی و رزق و  :ابن سبأ گفتاز خدا بترس.  :گفت
روزی را گسترانیدی. علی در نھایت فرمان قتل او را صادر کرد اما روافض 

 .٢او را رھا کن و به ساباط مدائن تبعید کن :گرد آمدند و گفتند
باز ھم اکثر شیعیان به روایت ابن عساکر اعتقادی ندارند ما برخی روایات 

ھاست. قمی در  کنیم که مورد اعتماد آن ذکر میھا  آن ودخھای  کتاب را از
 : نمل که خداوند فرموده ۸۲رد آیه در مو :تفسیر گفته

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿
َ
 .]۸۲[النمل:  ﴾�َذا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

برایشان جانوری از زمین  ،ی عذاب بر آنان تحقق یابد و چون وعده«
 .»آوریم میبیرون 

 :نقل کرده که گفت ÷پدرم از ابن ابی عمیر از ابوبصیر از ابوعبدالله
به مسجد رفت و دید که علی در مسجد خوابیده و مقداری  ج رسول خدا

با پای خود وی را  ج شن را جمع نموده و زیر سرش قرار داده است. پیامبر

 ھمان منبع. -١
 .۴۳۰ص ، ۷ج ، ابن عساکر و تھذیب تاریخ دمشق، تاریخ دمشق -٢
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رسول ای  : الله. یکی از اصحاب گفت ی دابهای  بپا خیز :تکان داد و فرمود
به  ،نه :فرمود ج ما ھمدیگر را با این اسم صدا زنیم؟ پیامبر ی خدا! آیا ھمه

ای است که خداوند  خدا قسم این اسم مخصوص علی است و او ھمان داّبه
 ،علی! به ھنگام آخر زمانای  : در این آیه ذکر نموده است. سپس فرمود

ی داغ کردن زنده  ین شکل و به ھمراه وسیلهخداوند تو را در نیکوتر
کنی. مردی به ابوعبدالله عرض  و تو با آن دشمنانت را داغ می ١گرداند می
 ÷گوید. ابوعبدالله گویند که این داّبه با آنان سخن می  اما مردم می :کرد

خداوند با آنان در آتش جھنم سخن بگوید و او فقط با آنان سخن  :فرمود

 .٢گوید می
روایت  ساز علیھا  آن ی دیگر از این روایات اینست که راویان ثقه یکی

ھا (اجل  یکی علم مرگ ،(به من شش علم داده شده است :کرده که گفت
-علم فرائض و فصل خطاب و من صاحب کرات ھستم  ،علم بالھا ،مردم)

صاحب عصا و  ،ھا و صاحب حکومت دولت -یعنی توانایی رجوع به دنیا
ای ھستم که با مردم سخن  داغ کردن ھستم و ھمان دابه ی وسیله

 .٣گوید) می

 . ۱۸۸ص ، ۴ج : محیطـقاموس الو  ۱۱۴ص ، ۱۳ج : ةتھذیب اللغ -١
 . ۱۳۱ص  ۱۳۰ص ، ۲ج : تفسیر قمی -٢
صفار که یکی از اصحاب امام حسن عسکری ابوجعفر محمدبن : کبری بصائر الدرجات -٣

چاپ ایران. مجلسی ، ۱۹۸ص ، ۱ج ، االصول، کافیاصول  ۲۲۱-۱۱۹ص ، ۴ج ، است
ھای مردم و  گوید که منظور از منایا ھمان اجل می ۱۴۲ص ، ۲۶ج ، بحار االنواردر 

کند  ھایی است که خداوند بدان وسیله بندگاه را آزمایش می منظور از بالیا آزمایش
ھا و آفات و منظور از فصل الخطاب کالمی است که میان حق و باطل  انند مریضیم

صاحب الکرات ودولة منظور از (: ھم گفته ۱۴۸ص ، ۲۶اندازد و در جلد  فاصله می
ھاست یا اینکه منظور این بوده که من  ھا و پیروزی در آن ھجوم در جنگ، الدول
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نقل شده که  سبن ھاشم در تفسیر خود از ابوعبدالله بن ابراھیم از علی
ای در کتاب خدا ھست  ابویقظان آیهای  مردی به عماربن یاسر گفت :فرمود

یه این آ :ای است؟ گفت آیهآنچه  :که قلب مرا فاسد نموده است. عمار گفت

االرض در این آیه  دابةدانم که منظور از  نمل است و نمی ی سوره ۸۲ی  آیه
نوشم تا اینکه  خورم و نمی نمی ،نشینم به خدا قسم نمی :چیست؟ عمار گفت

رفت که در حال  سآن را به تو نشان دھم. عمار ھمراه آن مرد نزد علی
بخور عمار شروع ابو یقظان بشتاب و ای  : خوردن خرما و زبد بود. علی گفت

مرد  ،ز اینکه عمار بپا خواستبه خوردن کرد. آن مرد تعجب کرد. پس ا
االرض را به من نشان ندھی  دابةسبحان الله تو سوگند خوردی که تا  :گفت

من آن را به تو نشان دادم اگر عقل داشته  :نخوری و ننوشی! عمار گفت
 .١باشی و درک کنی

میرند بلکه پس از مرگشان پرواز  نمیھا  آن معتقدند کهھا  سبأی  -۷
 :گوید اند. ابن طاھر مقدسی می کنند و به پرنده مشھور گشته می

 میرند و مرگ نمیھا  آن برند که به طیاره معتقدندو گمان میھا  سبأی
 .٢در تاریکی شب استھا  آن فقط پرواز نفسھا  آن

امامان جرح و تعدیل شیعه این نامگذاری (یعنی طیاره را) جزو الفاظ 
 اند در حالی که الفاظ خود آنان نیز ھست.  جرح راوی بر شمرده

 وزی پیامبران بر دشمنانشان و نجاتگردم و سبب پیر دفعات مختلف به دنیا باز می
 ھا به خاطر توسل به نور من بوده است!).  از مھلکهھا  آن

بن حن طبرسی از علمای شیعه قرن  ابوعلی فضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن -١
 . ۱۳۱ص ، ۲ج ، / م) و تفسیر قمیھ ۱۳۵۵(، صیدا العرفان ۲۳۴ص  ۴ج ، ششم

 میالدی.  ۱۹۱۶چاپ ، ۱۲۹ص ، ۵ج ، البدء والتاریخ -٢

 

                                                                                           



 ٣١   های او ی ابن سبأ و گمراهی عقیده

طوسی که یکی از پیشوایان معتبر نزد شیعه است در بیان احوال نصربن 
ی  او ھمه :گوید ی او ابوقاسم و از اھل بلخ افغانستان است می صباح که کنیه

ی خویش را دیدار کرده و از آنان روایت کرده  شایخ و علمای بزرگ دورهم
. اما ١است. اما در مورد او گفته شده که جزو گروه طیار و غالی بوده است

مامقانی در مورد ھمین نصربن صباح گفته که او جزو پیشوایانی است که در 
ه علم ھر کس ک :گوید مورد رجال شیعه مطلب نوشته و در تعلیق او می

ی مشایخ از نصربن صباح بسیار نقل  یابد که ھمه رجال را بررسی کند در می
اعتماد به اوست به حدی که به نھایت اعتماد رسیده  ی کرده و این نشانه

را به وی نسبت » ةفرق الشيع«و » معرفة الناقلني«است. آنگاه مامقانی کتاب 
 .٢داده است

وح القدس به ائمه ھستند و به معتقد به انتقال رھا  سبأی گروھی از  -۸
ھا  برخی از طیار :گوید تناسخ ارواح باور دارند. ابن طاھر مقدسی می

برند که روح القدس ھمانگونه که در  ھا) گمان می (یعی سبأی
سپس به علی منتقل شد و پس از  ،بود در عیسی ھم بود جپیامبر

 آن به حسن و حسین و سایر امامان ھم منتقل گشت. 
و شاید نوبختی کتاب  ٣این گروه به تناسخ و رجعت اعتقاد دارندعوام 

 .٤را بر ضد این گروه نوشته باشد »الرد علی اصحاب التناسخ«
ما به وی پی بردیم که مردم آن را گم کرده بودند  :گویند میھا  سبأی  -۹

 و به علی دست یافتیم که بر مردم پوشیده ماند. 

 . ۵۱۵ص ، رجال طوسی -١
 . ۱۲۱ص ، مقال مامقانیـمقیاس الھدایة ملحق تنقیح ال -٢
 . ۱۹۱۶سال ، ۱۲۹ص ، ۵ج : البدء والتاریخ -٣
 م. ۱۹۶۹چاپ ، ۱۷ص ، نوبختی: ةفرق الشیعی  مقدمه -٤
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وحی را پنھان  ۹/۱۰ ج آنان ھمچنان معتقدند که رسول خدا -۱۰
بن محمدبن  نموده است. البته یکی از امامان اھل بیت به اسم حسن

بر این باور غلط مھر بطالن » االرجاء«ای به اسم  حنفیه در رساله
اند.  زده و مردان موثق شیعی ھم این رساله را از ایشان نقل نموده

ی پی بردیم گویند به وح میھا  سبأی :فرماید ایشان در این رساله می
که مردم آن را گم کرده و به علمی دست یافتیم که بر آنان پوشیده 

وحی را پنھان و  ۹/۱۰ ج اند که رسول خدا مانده است و گمان برده
قرار بود چیزی از وحی را  ج کتمان نموده است. اما اگر پیامبر

 : ی آیهکرد و  ی زن زید را کتمان می گمان کند. مسئله

زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ ﴿
َ
 .]۱[التحریم:  ﴾ِجَك َ�ٰ أ

 »خواھی جلب خشنودی ھمسرانت را می«
 .١نمود را ابالغ نمی

کند که او گمان  ھجری از ابن سبأ نقل می ۲۵۹حافظ جوزجانی متوفی 
برد که قرآن یک جزء از نه جزء است و علم آن نزد علی است و علی پس  می

 .٢ھان کردی ظلمی که به او شد آن را از مردم پن از قضیه
رعد صدای او و برق  ،معتقدند که علی در میان ابرھاستھا  سبأی -۱۱

علیک  :گویند شنوند می ی اوست آنان ھر گاه صدای رعد را می تازیانه
 .٣السالم یا امیر المؤمنین

 ھجری.  ۱۳۲۶سال ، چاپ میمنیه، ۳۰۹ص ، ۲ج ، شرح ابن ابی الحدید -١
 . ۴۲۶ص ، ۲ج : ن االعتدالمیزا -٢
 ۳۰۹ص ، ۲ج ، ابن ابی الحدید ھم در شرح نھج البالغه ۲۳۴ص : الفرق بین الفرق -٣

 ھمین مطلب را ذکر کرده است. 
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ی خود که در آن از خوارج و  بن سوید عدوی ھم در قصیده اسحاق
کند و  اشاره میھا  سبأی اعتقادکند به این  روافض و قدریه اظھار برائت می

 : گوید می

ـــنهم ـــت مـــن اخلـــوارج لســـت م  برئ
 

 مـــــن الغـــــزال مـــــنهم ابـــــن بـــــاب 
 

 من از خوارج برائت جستم و از آنان نیسـتم
 

 از غزال و از ابن باب ھم برائت جستم 
 

ــــــوم  ــــــن ق ــــــاإوم ــــــروا علي  ذا ذك
 

ــــحاب  ــــی الس ــــالم عل ــــردون الس  ي
 

جویم که ھر   من از قومی برائت می
 کننــــد، یــــاد علــــی می وقــــت

 

 
 ١گوینـد. بر ابرھا جـواب سـالم می

 

من ھمیشه  :گوید در این باره می /شیخ محی الدین عبدالحمید
دویدند و فریاد  دیدم که ھنگام بارش باران می ھای قاھره را می بچه
گویم که این فقط اطفال و  و من می ،٢برکت علی زیاد شوای  : زدند می
زیرا برخی از افرادی ھم که  ،گویند که چنین میھای قاھره نیستند  بچه

ٓ ٱوَ  ﴿ :کند که ی شعراء آنان را وصف می خداوند در آخر سوره َعَرا  يَتَّبُِعُهمُ  ءُ لشُّ
چنین  ،»کنند گمراھان از شاعران پیروی می« .]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱ

ھجری  ۱۹۱۹ای که در سال  گویند. مانند محمد عبدالمطلب در قصیده می
در دانشگاه مصریه سرود و بالغ بر چھار صد بیت بود این باور را نشان 

 ٣: دھد می

 . ۱۴۲ص ، ۲ج ، مبرد: الکامل فی االدبو  ۲۳۴ص : الفرق بین الفرق -١
 . ۸۵ص : مقاالت االسالمیین -٢
این شاعر محمدبن  ۴۰۶و ص  ۴۰۵ص ، ۲ج ، عمر دسوقی، فی االدب الحدیث: نگا -٣

جھینه است و در باصونه (یکی از روستاھای جرجا  ی بن واصل از قبیله عبدالمطلب 
، در مصر) به دنیا آمد و در االزھر درس خواند و به عنوان مدرس فارغ التحصیل شد
 سپس به عنوان استاد ادبیات زبان عرب در بخش تخصصی االزھر پذیرفته شد و در
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 أجـــــدك  مـــــا النيــــاق ومــــا رساهــــا
 

 مهامه واألكامـــاـتـخــــوض هبـــا الـــ 
 

ــــدخان  ــــر ال ــــا قط ــــتقلتإوم  ذا اس
 

ــــ   ميزان تضــــطرم اضــــطراماـهبــــا ال
 

 فـهـــــب لـــــي ذات أجنحــــةٍ لعــــيل
 

ــــها  ألقـــى عـــىل الســـحب اإلمامـــا   ب
 

شاعر و ادیب در رثای او مطلب  ۳۰م در قاھره درگذشت و بیشتر از  ۱۹۳۱سال 
 . ۲۴۷ص ، ۶ج : االعالمگفتند. 

 

                                                                                           



 

 
 بن ابی طالب و اهل بیت او  موضعگیری امیر المؤمنین علی

در آینده دو گروه در مورد من به ھالکت خواھد  :فرموده است سعلی
دوستی من دارند و  یکی آنان که بسیار و در حد افراط مرا دوست می ،رسید

توز که بغض با من  کشاند و دیگری دشمنی سخت کینه آنان را به باطل می
کشاند. اما بھترین مردم در برخورد با من آنانی ھستند که  او را به باطل می

کنم که با سواد اعظم امت  پس به شما توصیه می ،رو ھستند معتدل و میانه
به ھمراه جماعت  زیرا دست خدا ؛که آنان معتدل ھستند ھمراه شوید

 .١است
خداوند اینگونه خواست که مردم در برخورد با علی به سه گروه  ،آری

  :تقسیم شوند
کنند و  یعنی کسانی که در مورد او بدگویی می ،دشمنان علی :گروه اول

 دانند.  حتی برخی مانند خوارج او را کافر می
مرتکب غلو شده اند و  دوستداران علی که به افراط دچار شده :گروه دوم

 اند.  دانسته و حتی خدایی او را مطرح کرده ج و او را در حد پیامبر
سواد اعظم (اکثریت امت اسالم) یعنی اھل سنت و جماعت  :گروه سوم

دھند و تاکنون پیوسته  ھستند که پیشینیان صالح امت اسالم را تشکیل می
شریعت  ی در دایرهاند. آنان ھستند که علی را  بر حق و دارای اکثریت بوده

 جدوست داشته و دارند و او را به ھمراه اھل بیت او به خاطر رابطه با پیامبر
گروه اول را رد کرد  ساند. علی و نسبت فامیلی با او محبوب خود قرار داده

ھای  کتاب با آنان جنگید که اخبار این قضیه در ،و پس از مناظره و گفتگو

 . ۳۰۶ص ، ۲ج : ةشرح نھج البالغ -١
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رخورد او و اھل بیت او را با ابن سبأ و تاریخی فراوان است و الزم است ب
 یارانش بدانیم. 

ی امر به  و با اتکا بر مسئله ،پس از اینکه ابن سبأ اسالم خود را اعالم کرد
شروع به  ،قلب گروھی از مردم را به دست گرفت ،معروف و نھی از منکر

نزدیکی با علی و اظھار محبت به او نمود. پس از اطمینان از این مسئله 
روع به دروغ پردازی و بستن افتراء بر علی کرد. عامر شعبی که یکی از ش

اولین کسی در دین  :گوید ھجری است می ۱۰۳بزرگان تابعین و متوفی سال 
بست. علی در  بن سبأ بود او بر خدا و رسول دروغ می دروغ بست عبدالله

یعنی ابن سبأ (و حمیت عظیم  ١مرا با این حمیت سیاه :گفت مورد او می
و ابن سبأ شخصی چاق و عظیم الجثه بود) چه  ،الجثه از ھر چیز را گویند

ابن  ٢کند؟. کار است در حالی که او در مورد ابوبکر و عمر دروغ پردازی می
وقتی که به علی خبر رسید که ابن سبأ در  :کند عساکر ھمچنین نقل می

وی را صدا زد و شمشیر خود را خواست  ،کند مورد ابوبکر و عمر بدگوئی می
 تا او را بکشد. اما گروھی شفاعت او را کردند. 

پس به  ،نخواھد نشست ،به خدا قسم در مکانی که من ھستم :علی گفت
ابو -صادق  :کند که ابن عساکر ھمچنین نقل می ٣مدائن تبعیدش کرد.

منوره و  ی ھجری در مدینه ۸۳متولد سال  ،عبدالله جعفربن محمد صادق
از پدران  -ھجری در مدینه و امام ششم معصوم شیعه ۱۴۸متوفی سال 
پس از اینکه با علی بیعت شد برای مردم  :گفت سکند که جابر خود نقل می

االرض  دابةعلی! تو ای  : بن سبأ بپا خواست و گفت خطبه خواند. عبدالله 

 قاھره.  ۱۹۵۲چاپ ، ۱۵۲ص ، ۱ج : محیطـقاموس ال -١
ھای خطی و تھذیب تاریخ  کتابخانه نسخه ۶۰۲شماره ، ی خطی نسخه، تاریخ دمشق -٢

 . ۴۳۰ص ، ۷عساکر ج ابن 
 ھمان منبع.  -٣
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 .١ھستی
از خدا  :فرمودتو ملک ھستی. علی  :از خدا بترس. گفت :علی گفت
تو مخلوقات را خلق کردی و روزی را گسترانیدی. سپس علی  :بترس. گفت

 دستور قتل او را صادر کرد. 
او را رھا کن و به ساباط  :اما گروھی از رافضیان گرد آمدند و گفتند

شورند.  یاران او بر ما می ،زیرا تو اگر او را در کوفه بکشی ؛مدائن تبعید نما
ه ساباط مدائن تبعید کرد. در آنجا قرمطیان و رافضیان وجود پس علی او را ب

ھای ابن سبأ منظم شدند و در آنجا اجتماع کردند. جابر  داشتند که با تالش
نفر  ۱۱که  –ھا  سبأی یعنی –پس از این جریان گروھی  :گوید در ادامه می

 بن ابی طالب من علی :گفتھا  آن علی به ،بودند گرد ابن سبأ جمع شدند
من پسر عموی رسول خدا  ،پدرم مشھور و مادرم مشھور است ،ھستم

گردیم و داعی خود را رھا کن. پس علی آنان  ما باز نمی :ھستم. آنان گفتند
را سوزاند و قبر این یازده نفر در صحراء مشھور و شناخته شده است. آنان 

به  که باقی ماندند و شناخته نشدند گفتند علی خداست و برای این مطلب
دھد  ھیچ کسی با آتش عذاب نمی :ی ابن عباس استناد کردند که گفت گفته

 .٢مگر خالق آتش
در مورد ابن سبأ و یارانش است. او را به مدائن  سعلی موضعگیریاین 

تبعید کرد و گروھی از یارانش را سوزاند. و اگر کسی به این روایات که 
قانع نشده و به خاطر خود اند  را معصومین شیعه نقل کردهھا  آن برخی از

پس برای او روایاتی از اھل سنت و  ،پذیرد را نمیھا  آن بزرگ بینی و دشمنی

 ی قرآن.  با اشاره به آیه -١
و  ۴۳۰ص ، ۷ج ، و تھذیب تاریخ ابن عساکر، ی خطی نسخه، تاریخ دمشق ابن عساکر -٢

 . ۴۳۱ص 
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کنیم که نشان از سوزانده شدن این  جماعت و سپس از خود شیعه نقل می
 دارد.  سافراد توسط علی

اليعذب بعذاب «باب  ،امام بخاری در کتاب حدیث خود (کتاب جھاد

گروھی را سوزاند. این  سکند که علی از عکرمه نقل می) با سند خود »اهللا
را ھا  آن اگرمن به جای علی بودم :خبر به ابن عباس رسید و گفت

ھای مخصوص خدا کسی را  با عذاب :فرمود ج زیرا پیامبر ؛سوزاندم نمی
زیرا پیامبر فرموده  ؛را بکشمھا  آن دادم که عذاب ندھید و من ترجیح می

 خود را تغییر داد او را بکشید.  است که اگر کسی دین

مرتدين ـاستتابة الباز ھم امام بخاری در کتاب حدیث خود (کتاب 

کند  ) با سند خود از عکرمه مشابه روایت باال را نقل میمعامذين وقتاهلمـوال
 .١را سوزاندھا  آن زندیقان را نزد علی آوردند و او :با این فرق که گفته

حدیث » احلكم فيمن ارتد«باب  ،کتاب حدودابوداود ھم در سنن خود 
اول را با سند خود به عکرمه رسانده و با لفظی دیگر ھمین روایت امام 
بخاری را آورده اما در آخر آن ذکر شده که این خبر به علی رسید که ابن 

وای بر ابن عباس. نسائی ھم در سنن خود  :عباس بر او ایراد گرفته و گفت
 .٢استھمانند آن را آورده 

این  »مرتدـما جاء فی ال«باب  ،ترمذی ھم در جامع خود کتاب حدود
روایت را آورد که در آخر آن آمده که خبر ایراد ابن عباس بر عمل علی به او 

این حدیث  :گوید. ابو عیسی ترمذی گفته او راست می :رسید. علی گفت

 . ۱۵۱ص ، ۶ج : چاپ السلفیه، فتح الباریصحیح بخاری ھمراه  -١
 . ۱۰۵ص ، ۵ج : سنن نسائی -٢
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ست نزد علمای دین چنین عملی در ،صحیح حسن است و در مورد مرتدان
 .١است

 »معاندين وقتاهلمـمرتدين والـاستتابة ال«امام بخاری در صحیح خود کتاب 
زندیقان را  :با سند خویش از عکرمه ھمانند روایت باال را آورده و گفته که

 .٢را سوزاندھا  آن نزد علی آوردند و او

به  :از طریق سویه ابن غفله روایت کرده که »معجم االوسط«طبرانی در 
 پس او کسی را نزد ،اند رسید که گروھی از افراد از اسالم برگشته علی خبر

اما انکار  ،آنگاه دوباره به اسالم دعوتشان کرد ،فرستاد و طعامشان دادھا  آن
کردند و نپذیرفتند. پس علی چاھی کند و آنان را آورد و گردنشان را زد و 

 ،را آتش زد ھا آن سپس بر روی آنان ھیزم انداخت و ،در آن چاه انداخت
 .٣اند خدا و رسول راست گفته :سپس فرمود

بن شریک عامری  در جزء سوم حدیث ابو طاھر مخلص از طریق عبدالله
به علی خبر رسید که گروھی در برابر مسجد  :از پدرش روایت شده که گفت

 :اند تو خدای آنان ھستی. علی آنان را صدا زد و گفت ھستند که مدعی شده

 م.  ۱۹۷۵ھجری  ۱۳۵۹، مصطفی حلبی، ۵۹ص ، ۴ج : جامع الترمذی -١
. حافظ ابن حجر ۲۶۷ص ، ۱۲ج ، چاپ السلفیه، فتح الباریصحیح بخاری ھمراه با  -٢

بن سلیمان از  ابن ابی شیبه از عبدالرحیم: گفته که ۱۰۸ص  ۵ج ، النکت الظرافدر 
ھا و  مردم نزد یکدیگر بخش: بن عبید از پدرش نقل کرده که گفت عبدالرحمن

.. سپس آن حدیث را . پرداختند ھا می و در نھان به عبارت بتگرفتند  ا را میھ روزی
بن ابراھیم به صورتی دیگر  حاکم در تاریخ نیشابور در بیان احوال علی، کند ذکر می

-این داستان را آورد. حافظ ابن حجر به تعقیب قول نسائی در مورد محمدبن بکر 
وی نیست. ابن حبان از طریق خود آن را او ق: گفته -یعنی یکی از راویان آورده

 صحیح دانسته است.
 . ۲۷۱ص ، ۱۲ج : فتح الباری -٣
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خالق ما و رازق ما ھستی.  ،تو خدای ما :اید؟ گفتند گفته چه ،وای بر شما
خورم و  مانند شما می ،ای ھمچون شمایم وای بر شما من بنده :علی گفت

ترسم  برم و اگر نافرمانی کنم می اجر می ،اگر از خدا اطاعت کنم ،نوشم می
آمیز خود  که مرا شکنجه دھد. پس شما ھم از خدا بترسید و از گفتار شرک

توبه کنید. اما آنان نپذیرفتند و فردای آن روز ھمان کار را تکرار کردند. قنبر 
 :به خدا قسم دوباره ھمان کار را کردند. علی گفت :نزد علی آمد و گفت

روم اما ھمان گفتار را تکرار کردند. در روز سوم ھمان را  میھا  آن دوباره نزد
ای بسیار زشت  ا به شیوهاگر ادامه دھید شما ر :علی گفت ،تکرار کردند

قنبر کارگرانی بیاور که با ای  : خواھم کشت. آنان توجھی نکردند. علی گفت
 :آنان وسایل حفاری باشد آنگاه بین در مسجد و قصر چاھی کند. علی گفت

من  :آن را عمیق کنید. پس ھیزم آورد وآن را داخل چاه آتش زد و گفت
نکه توبه کنید تا در گذرم. اما آنان اندازم یا ای شما را یا در این آتش می

  :نپذیرفتند. پس علی آنان را سوزاند. علی گفت

 إنــــــــی رأيــــــــت أمــــــــرا منكــــــــرا
 

 أوقـــــدت نـــــاری ودعـــــوت قنـــــربا 
 

 ی بسیار زشت دیدم قنبر را صدا زدم و آتش را فروختم.  من مسأله
 .١که سند این حدیث حسن است :فرماید ابن حجر می

که نزد شیعه در مقام صحیح -کلینی در کافی  ،عالوه بر این روایات
باب مرتد با سند خویش و از دو طریق از ابو  ،در کتاب حدود -بخاری است

 :گروھی نزد امیر المؤمنین آمده و گفتند :عبدالله روایت کرده که فرمود
پس  ،خدای ما. علی آنان را به توبه امر کرد. اما توبه نکردندای  سالم بر تو

ای آنان کند و در آن آتش روشن نمود و در کنار آن ھم چاھی علی چاھی بر

 ھمان منبع.  -١
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ھا  آن ،دیگر کند و بین آن دو را به ھم وصل کرد وقتی که آنان توبه نکردند
 .١ی دوم آتش روشن کرد تا اینکه مردند را در چاه اول انداخت و در چاله

که  مامقانی که از معتبرترین افراد نزد شیعه است برخی متون را نقل کرده
در مورد مذمت شیعیان غالی و سبأیان است و روایت محمدبن حسن و 

محمدبن یزداد از محمدبن حسین از  :اند بن حامد را نقل کرده که گفته عثمان
علی نزد یکی  :بن شریک از پدرش نقل کرده که گفت بن بشار از عبدالله موسی

ده نفر دم  :آمد و گفتعمر بود که قنبر نزد او ام  از زنان اھل بیت خود به نام
آنان را داخل  :برند که تو خدای آنان ھستی. علی گفت در ھستند و گمان می

خالق ما و روزی ده ما  ،بیاور. پس از اینکه داخل شدند گفتند که تو خدای ما
من ھم مخلوقی مثل شما ھستم. اما آنان  ،این را نگویید :ھستی. علی گفت
توبه  ،الله است ،شما خدای من و شماوای بر  :گفت ستکرار کردند. علی

روزی ده ما و  ،تو خدای ما ،گردیم ی خود باز نمی ما از گفته :کنید. گفتند
قبنر برای من کارگرانی بیاور. قنبر رفت و ده ای  : خالق ما ھستی. علی گفت

ای  کارگر را با وسایل حفاری آورد. علی به آنان دستور داد که در زمین چاله
ز آن دستور داد با ھیزم آتشی بیافروزند. پس از افروختن آتش بکنند. پس ا

گردیم. پس علی گروھی از آنان را  ما باز نمی :توبه کنید. اما آنان گفتند :گفت
  :سرود سسپس گروه دیگر را ھم سوزاند سپس علی ،در آتش انداخت

 است زشت بسیار گفتار این دیدم که وقتی
 

 ٢زدمآتش افروختم و قنبر را صـدا  
 

این مجازات را برای افراد دیگر ھم تکرار کرده  سآشکار است که علی

) از انس مجتبیـالی (زط). نسائی در ( است یعنی برای افرادی از قبیله
ی (زط) را نزد علی آوردند که بت  روایت کرده که گفت افرادی از قبیله

 . ۲۵۹ص  ۲۵۷ص ، ۷ج : کافی کلینی -١
 . مقال مامقانیـتنقیح ال، ۹۰ص  ۸۹ص ، ۳ج : مقیاس الھدایة -٢
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فرموده که پیامبر ھم  :پرستیدند. علی آنان را آتش زد. ابن عباس گفت می
 .١بکشید ،ھر کس که دینش را تغییر داد

ی (زط) را  ابن ابی شیبه از طریق قتاده روایت کرده که گروھی از قبیله
پرستیدند و علی آنان را سوزاند. حافظ ابن  آوردند که بت می سنزد علی

اگر صحیح باشد مربوط به  :گوید داند. و می حجر این حدیث را منقطع می
زیرا ابن ابی شیبه از طریق ایوب از نعمان نقل کرده که  ،تای دیگر اس قصه
آنجا گروھی  :من در رحبه علی را دیدم. مردی نزد او آمد و گفت :گفت

پرستند. علی نزد آنان رفت.  ی خود بتی دارند و آن را می ھستند که در خانه
 .٢علی خانه را بر آنان آتش زد ،ی یک مرد را بیرون آوردند آنان مجسمه

بن سبأ  ی عبدالله نامه پس از بیان زندگی »معرفة الرجال«ی در کتاب کش

با  »÷مؤمننيـمري الأ يف بيةسبعني رجال من الزط الذين ادعوا الربو يف«زیر باب 
پس از فراغت از جنگ با اھل  :سند خویش روایت کرده که ابو جعفر گفت

(زط) نزد او آمدند و بر او سالم کردند و با زبان  ی ھفتاد مرد از قبیله ،بصره
خود با او سخن گفتند. علی با آنان با ھمان زبان سخن گفت و فرمود من 

ی خدا و مخلوق او ھستم. آنان  من بنده ،گویید نیستم آنچه که شما می
ی خود توبه  اگر از گفته :تو ھمان خدا ھستی. علی گفت :نپذیرفتند و گفتند

 را خواھم کشت. اما آنان توبه نکردند. علی دستور داد که برای شما ،نکنید
ھایی بکنند سپس علی آنان را در آن چاه انداخت و روی آن را  چاهھا  آن

ھای دیگر  پوشاند و چاھی که خالی بود آتش افروخت و دو آتش چاه به چاه
ابی سرایت کرد تا اینکه خفه شدند و مردند. در بحار االنوار از مناقب آل 

 ھایی کند و آتش افروخت. و قنبر طالب نقل شده که علی برای آنان چاه

 حکم مرتد. ، ۱۰۴ص ، ۷ج : سنن نسائی -١
 . ۲۷۰ص ، ۱۲ج : فتح الباری -٢

 

                                           



 ٤٣ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اهل بیت او موضعگیری

انداخت. سپس  گرفت و در آتش می را یکی پس از دیگری بر دوش میھا  آن
  :گفت
 

ـــــ ـــــی إذا أب  رصت أمـــــرا منكـــــراـإن
 

ـــــربا  ـــــوت قن ـــــارا ودع ـــــدت ن  أوق
 

ــــــرا ــــــرا فحف ــــــرت حف ــــــم احتف  ث
 

 وقنــــــرب حيطــــــم حطــــــام منكــــــرا 
 

 بسیار زشت دیـدموقتی که مسئله را 
 

 آتش افروختم و قنبـر را صـدا زدم 
 

ــــــدم  ســــــپس چــــــاھی کن
 

 و قنبــــر ھیزمــــی بســــیار آورد 
 

مردی به  ،پس از این ماجرا :ابن شھر آشوب پس از این روایت گفته که
اسم محمدبن نصیر نمیری بصری این تفکر را زنده کرد و گمان برد که 

ھم علی است. پس از آنان خدای تعالی فقط در این عصر ظاھر شده و آن 
ھویت که  گروه اندک نصیریه به او گرایش یافتند. آنان قومی بودند رھا و بی

عبادات و مسایل شرعی را رھا کرده و به منھیات و حرام پرداخته بودند و 
نصاری ھم بر حق  ،یھود بر حق ھستند و ما از آنان نیستیم :گفتند می

 .١ھستند و ما از آنان نیستیم
یاران ابن  ،کنیم که علی ابن ابی طالب که ما ھنوز از این بحث میحال 

ای دیگر را ھم که  مناسب است که حادثه ،سبأ و زندیقان را آتش زده است
ابو  :گوید ابن ابی الحدید در شرح نھج البالغه ذکر کرده نقل کنیم. او می

 ،یبن حبیب مصیص العباس احمدبن عبیدبن عمار ثقفی از محمدبن سلیمان
بن محمد نوفلی از مشایخ خود  معروف به نوین روایت کرده و نیز از علی

روایت کرده که علی از کنار قومی عبور کرد که در روز ماه رمضان غذا 
خیر ھیچ کدام  :شاید مسافر یا مریض ھستند. گفتند :خوردند علی گفت می

امان پس شاید شما از اھل کتاب ھستید و به خاطر ذمه و جزیه در  :گفت

 . ۲۵ج : بحار االنوارو  ۲۲۷ص ، ۱ج : ابن شھر آشوب، مناقب آل ابی طالب -١
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و منظورشان این بود که تو خدا ھستی. علی از  ،تو ،خیر :اید. گفتند مانده
وای بر شما  :ی خود را به خاک چسباند و گفت اسب خود پایین آمد و گونه

ای از بندگان خدا ھستم. از خدا بترسید و به اسالم باز گردید  من فقط بنده
راخواند. اما بر کفر خود باقی آنان نپذیرفتند. علی چند بار آنان را به اسالم ف

آنان را محکم ببندید و بر من الزم  :ماندند. علی به سمت آنان رفت و گفت
است که کارگران و آتش و ھیزم را برایتان آماده کنم. سپس دستور داد دو 

را سر پوشید و دیگری را روباز قرار داد. و در ھا  آن چاه کنده شود و یکی از
را به ھم وصل کرد و در چاه روبسته آتش ھا  آن نآن ھیزم انداخت و میا

زد که به اسالم باز  انداخت و آنان را دوداندود کرد و پیوسته صدایشان می
 ،پس بر روی آنان آتش و ھیزم انداخت تا سوختند ،پذیرفتند گردند اما نمی

 : شاعر در این باره سروده

 املنيــــــة حيــــــث شــــــاءت يبلــــــرتم 
 

 احلفـــــــــــــرتني يف يب ذا مل تـــــــــــــرإ 
 

ـــــــارإ ـــــــا بن ـــــــنا حطب ـــــــا حش  ذا م
 

ــــذا  ــــ كف ــــنـال ــــدا غــــري دي  موت نق
 

ھر وقت که مرگ بخواھد مرا در آن خواھی انداخت اگر در این دو چاه 
 نیاندازی 

اگر ھیزم را برای آتش جمع کنیم آن وقت مرگ حاضر و آماده فرا خواھد 
 رسید

 .١ه به پودر تبدیل شدندکتا این ،آنان را ترک نکرد ÷و علی
ای از روایات بود که ما در میان احادیث صحیح و حسن و  این دسته

شیعی مربوط به اصول و فقه و رجال و ھای  کتاب تاریخی پیدا کردیم و از
زندیقان و  ستاریخ جمع نمودیم که ھمه بر این مسئله داللت دارند که علی

 . ۳۰۹و ص  ۳۰۸ص ، ۲ج ، ابن ابی الحدید: شرح نھج البالغه -١
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از جمله اصحاب ابن سبأ ملعون را  ،کسانی را که به خدایی او اعتقاد داشتند
 سوزاند. 

خود شخص ابن سبأ را به  سعلی ،اما طبق روایات اھل سنت و شیعه
 مدائن تبعید کرد آن ھم به دلیل میانجیگری گروھی از روافض. 

 :گوید ی ابن سبأ می نامه زیر عنوان زندگی» الشیعه«نوبختی در کتاب 
عمر و عثمان و سایر صحابه ایراد ابن سبأ جزو کسانی بود که بر ابوبکر و 

این کار امر کرده است. ه بعلی او را  :گفت گرفت و از آنان تبرئه جست و می
او اقرار کرد. علی به قتل او  :علی او را گرفت و از این مسئله از او پرسید

 دستور داد. 
کشی که مدعی  امیر المؤمنین! آیا مردی را میای  اما مردم فریاد زدند

ا اھل بیت و پیرو والیت شما و اظھار برائت از دشمنان شماست محبت شم
 .١ی او را به مدائن تبعید کردپس عل

 کرد.  ابن سبأ در مدائن مردم را به فکر خویش دعوت می
بن سبأ پس از تبعید خود و رھایی از شمشیر علی مکان مناسبی  عبدالله

در آنجا یاران خود  را برای گسترش افکار و انحرافات فکری خود پیدا کرد و
ی علی منتشر کرد.  را تنظیم داد و افکارش را میان سپاھیان گمارده شده

رسید او و یارانش آن را انکار کردند. ھا  آن به سوقتی که خبر شھادت علی
دھیم که با  حال به روایت مذکور طبق نقل خطیب بغدادی گوش فرا می

 :که علی در مورد او گفتهرساند  سند خویش آن را به زحربن قیس جعفی می
علی  :گوید ھر کس که دوست دارد به شھید زنده بنگرد به او بنگرد. زحر می

چھارصد نفر از اھل عراق قرار داد و دستور داد که ما به  ی مرا فرمانده
عنوان نگھبان در مدائن باشیم. به خدا قسم ما ھنگام غروب خورشید در راه 

 . ۴۳۶ص ، ۵ج : قاموس الرجالو  ۴۴ص ، نوبختی: فرق الشیعه -١
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 :اش عرق کرده بود. گفتیم لی که سوارینشسته بودیم که فردی آمد در حا
چه وقت از آنجا خارج  :آیم. گفتیم از کوفه می :آیی؟ گفت تو از کجا می

امیر مؤمنان برای نماز  :پس چه خبر؟ گفت :امروز. گفتیم :شدی؟ گفت
بر ھا  آن صبح بیرون آمد و ابن بجره و ابن ملجم به وی ھجوم برده و یکی از

تر  تر از آن ضربه زنده خواھد ماند و از سست ز سختای زد که فرد ا او ضربه
در حالی که دستش رو -بن وھب سبئی  سپس رفت. عبدالله ،میرد از آن می

اگر این  :گویی؟ گفت چه می :گفتم ،الله اکبر ،الله اکبر :گفت -به آسمان بود
زیرا  ؛کردم ی علی را دیدم باور نمی گفت که من مغز متالشی شده مرد می

 میرد تا اینکه کل عرب را با عصایش رھبری کند.  ؤمنان ھرگز نمیامیر م
اگر مغز علی را برای ما  :در روایت جاحظ در البیان و التبیین آمده است

بیاورید که در صد پارچه پیچیده شده باشد باز ھم یقین داریم که او نمرده 
 .١میرد تا اینکه با عصایش شما را حمایت و رھبری کند است و نمی

به خدا قسم ما فقط در  :زحر گفت :گردیم اکنون به روایت خطیب باز می
 :بن علی به ما رسید که نوشته بود ی حسن آن شب باقی ماندیم تا اینکه نامه

از مردم بر اساس  :اما بعد ،از عبدالله حسن امیر مومنان به زحربن قیس
است؟ گویی کج گفتیم آنچه می :گوید اصول گذشته بیعت بگیر. زحر می

 .٢آنچه که من دیدم خواھد مرد :گفت
ھنگامی که خبر شھادت علی به ابن سبا  :بن موسی نوبختی گفته حسن

تو دروغ گفتی اگر مغز  :در مدائن رسید به کسی که برایش خبر آورد گفت
باز  ،او را در ھفتاد پارچه برایم بیاوری و ھفتاد مرد عادل را به شھادت گیری

 .٣میرد تا مالک زمین گردد ده و کشته نشده و نمییقین داریم که او نمر

 قاھره.  ۱۹۶۸چاپ ، ۸۱ص  ۳ج ، جاحظ: البیان والتبیین -١
 . ۴۸۸ص ، ۸ج : تاریخ بغداد -٢
 . ۴۶۳ص ، ۵ج : قاموس الرجالو  ۴۳ص ، چاپ نجف: نوبختی الشیعهفرق  -٣
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 ی موقف ابن سبأ  روایت عبدالجبار همدانی درباره
ھجری ھنگام سخن از  ۴۱۵عبدالجبار ھمدانی معتزلی متوفی سال 

امیر المؤمنین از  :ی رفتار امیر المؤمنین با ابن سبأ و گروه سبأیه گفته نحوه
ی کمی  را سوزاند. آنان عدهھا  آن سپ ،آنان توبه خواست اما توبه نکردند

علی ابن سبا را به مدائن تبعید کرد. ھنگام شھادت امیر مؤمنان به  ،بودند
آنچه که ھنگام  ،علی کشته شد و مرده و دفن شد :ابن سبا گفته شد

من از علی شنیدم که  :گفتی کجا است؟ ابن سبا گفت بازگشت او به شام می
اینکه با پای خود بخشی از صحرای کوفه را بکوبم میرم تا  من نمی :گفت می

ھا  آن روم و سپس به دمشق می ،کنم و از آن امنیت و آرامش را استخراج می
 کنم.  را به مسجد دمشق ھدایت می

آن دسته از شیعیانی ھم که معتقد به باورھای ابن سبأ ھستند اکنون در 
گویند که امیر  میکوفه بسیارند و در صحرای کوفه و عراق ھمه شیعیان 

از گفتار ابن سبأ خشنود بود و دلیل سوزاندن آن دسته  سالمؤمنین علی
را زنده کرد و ھا  آن این بود که آنان اسرار را فاش نمودند. اما علی بعداً 

زیرا  :وئیمگ دلیلش ھم آن است که چرا ابن سبأ را نسوزاند؟. ما در پاسخ می
پس  ،اما چون وی را متھم کرد ،رار نکرداو نزد علی به این مسئله و اسرار اق

سوزاند شما دلیلی به دست نداشتید و  او را تبعید کرد و اگر ھم او را می
 .١به خاطر اظھار سر او را سوزانده است که دگفتی می

 

 . ۵۵۰و ۵۳۹ص ، ۲ج : تثبیت دالئل النبوة -١

 

                                           





 

 
  سپیروان ابن سبأ با خبر شهادت علی موضعگیری

یاران ابن سبا نه تنھا خبر شھادت او را تکذیب کردند بلکه به کوفه رفتند 
 ھای استاد خود را اظھار کردند.  و گمراھی

که شخص مورد اعتماد  »مقاالت والفرقـال«سعدبن عبدالله قمی صاحب 
قتل علی را آورد شیعه است روایت کرده که سبأیت به کسی که خبر 

به خدا قسم اگر مغز او را برایمان  ،دشمن خدا دروغ گفتیای  : گفتند
کنیم و  بیاوری و ھفتاد انسان عادل را به شھادت گیری تو را تصدیق نمی

یقین داریم که او نمرده و کشته نشده و تا زمانی که عرب را با عصایش 
مرد آنان ھمان روز حرکت رھبری نکند و زمین را در اختیار نگیرد نخواھد 

ی علی رسیدند و ھمانگونه که در حال حیات از او  کردند تا اینکه به در خانه
کسب اجازه کردند. اما از جانب اھل و اصحاب و  ،خواستند اجازه می

دانید که علی شھید شده  سبحان الله آیا شما نمی :فرزندان علی جواب رسید
میرد تا اینکه عرب را با  شود و نمی میدانیم که کشته ن ما می :است؟ گفتند

و او نجوی را  ،رھبری کند ،اش ھمانند دلیل و برھان شمشیر و تازیانه
درخشد  شناسد و در تاریکی می اشیاء را می ،شنود و از زیر خاک سنگین می

 .١مانند شمشیری که صاف است و تیز و براق
ھجری که به از جمله افراد پیرو ابن سبأ مردی بود به اسم رشید 

یکی از  :گوید صراحت اعتقادات خود را نزد عامر شعبی گفته بود. شعبی می
من یک بار حج رفتم و با خود گفتم که من با امیر  :روزھا نزد او رفتم. گفت

سال ، چاپ تھران، ۲۱ص ،  ھ ۳۰۱تاریخ ، سعدبن عبدالله قمی، مقاالت والفرقـال -١
 تحقیق محمد جواد مشکور. ، م ۱۹۶۳
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ی او رفتم و از کسی خواستم که  ام. پس به خانه المؤمنین علی عھدی بسته
او میان  :او نمرده است؟ گفتممگر  :برایم نزد ایشان اجازه بگیرد. او گفت

اکنون در حال تنفس است.  شما مرده است اما به خدا قسم مانند زندگان ھم
من داخل شدم  ،حال که اسرار آل محمد را دانستی داخل شو :آن مرد گفت

و نزد علی رفتم و ایشان مرا از مسائل با خبر کرد که در آینده خواھد بود. 
گو ھستی پس لعنت خدا بر تو باد. این  وغاگر تو در :شعبی به رشید گفت

او ھم رشید ھجری را نزد خود طلبید و زبان او را  ،خبر به زیادبن امیه رسید
 .١عمرو بن حریث او را به صلیب کشید ی برید و بر دروازه

الحفاظ نقل کرده و در آن آمده است  ةحافظ ذھبی این خبر را در تذکر
امیر مؤمنان (علی) برایم اجازه بگیرد. او من به انسانی گفتم که نزد  :که

ام. پس  برد که من حسن را خواسته ایشان خوابیده است او گمان می :گفت
امیر مؤمنان امام متقیان و قائد و  ،خواھم بلکه علی من حسن را نمی :گفتم

 مرده است؟!.مگر او ن :خواھم. آن مرد گفت رھبر پیشانی سفیدان را می
اکنون مانند زندگان نفس  به خدا قسم او ھم :من (ابن سبأ) گفتم

. به ھمین خاطر عامر شعبی ٢داند  کشد و از زیر خاک مسائل را می می
آنگونه که بر علی دروغ بسته شده است بر ھیچ کس دیگر دروغ  :گوید می

 .٣بسته نشده است
آید] گفته که او به رجعت  ابن حبان در مورد رشید [که در روایت زیر می

 .٤داشت اعتقاد

 . ۵۲ص ، ۲ج : میزان االعتدالو  ۲۹۸ص ، ۱ج ، ابن بستی: مجروحینـال -١
 چاپ احیاء التراث. ، ۸۴ص ، ۱ج : تذکرة الحفاظ -٢
 . ۸۲ص ، ۱ج ، ھمان منبع -٣
 . ۵۳ص ، ۲ج : ومیزان االعتدال ۲۹۱ص ، ۱ج : مجروحینـال -٤
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شمرده و او را رشید ھجری  سطوسی رشید ھجری را جزو یاران علی
 .١بن عدی طائی نامیده است ریاش

ھای ارتباط با امامان شمرده شده است از جمله  رشید ھجری جزو دروازه
 .٢سبن علی با حسین

اھل بیت پیامبر ھم ھمان برخوردی را با ابن سبأ داشتند که امیر  -۱
پس او را تکذیب نموده و از گفتارھا و  المؤمنین با او داشت

 ھای او بیزاری جستند.  گمراھی
سعدبن  :کشی با سند خود از محمدبن قولویه روایت کرده که گفت

بن مھزیار  بن یزید و محمدبن عیسی از علی عبدالله برایم نقل کرد که یعقوب
از ابو من  :اند که گفت بن ایوب ازدی از ابان بن عثمان نقل کرده از فضاله

او ادعای  ،بن سبأ را لعنت کند (خداوند عبدالله :عبدالله شنیدم که گفت
در حالی که به خدا قسم علی فرمانبردار خدا  ،خدائی را برای علی داشت

قوم ما در مورد ما مطالبی  ،وای بر کسی که بر ما دروغ بسته کند ،بود
 .٣بریم میایم. ما از آنان به خدا پناه  گویند که ما نگفته می

سعدبن  :باز ھم کشی با سند خود از محمدبن قولویه نقل کرده که گفت
بن یزید از ابو عمیر و احمدبن  عبدالله برایم نقل کرد که او از یعقوب

بن  بن سعید از ابن ابی عمیر از ھشام محمدبن عیسی از پدرش و حسین
 :سین گفتبن ح علی :اند که گفت ثمالی روایت کرده ی سالم از ابو حمزه

خداوند کسی را که بر ما دروغ بندد لعنت کند. من به یاد ابن سبا افتادم و 
کرد و به لعنت خدا  زیرا او ادعای ھولناکی می ،ی موھای بدنم سیخ شد ھمه

 . ۴۱ص : رجال طوسی -١
 م.  ۱۹۷۲، چاپ اول، ۳۱ص : مجھولون علی عزیز العلویـال ةالعلویون فدائیو الشیع -٢
ص ، ۲ج ، مامقانی، مقالـتنقیح الاعلمی کربالء و  ی موسسه، ۱۰۰ص : رجال کشی -٣

 . ۴۶۱ص ، ۵ج : و قاموس الرجال، یهچاپ المرتضو ۱۸۳-۸۸۴

 

                                           



 ابن سبأ حقیقت است نه خیال    ٥٢

ای خالص برای خدا و برادر رسول خدا بود و به ھر  دچار شد زیرا علی بنده
ا و رسول بود. حتی خود کرامتی ھم که رسید فقط به خاطر اطاعت از خد

 .١پیامبر ھم به خاطر اطاعت از خدا بود که به بزرگی رسید
کشی روایت دیگری ھم با سند خویش از محمدبن خالد طیالسی از ابن 

ما اھل  :ابو عبدالله فرمود :بن سنان نقل کرده که گفت ابی نجران از عبدالله
ند که بر ما دروغ بیت و راستگو ھستیم اما دروغگویانی ھمیشه وجود دار

کنند. رسول  ھای خود نزد مردم ساقط می بندند و صداقت ما را با دروغ می
امیر  ،کذاب در برابر او پیدا شد ی خدا راستگوترین خالیق بود اما مسیلمه

ست و ب مومنان ھم جزو راستگوترین افراد بود اما کسی که بر او دروغ می
ر خدا دروغ بندد عبدالله بن سبأ تالش داشت صدق او را دروغ جلوه دھد و ب

 .٢ملعون بود

 ی اهل بیت  اکنون روایات کشی از ائمه
(معرفة الناقلني عن االئمة واضح است که کتاب کشی که مشھور به 

 ۴۶۰ :امام شیعه یعنی طوسی(متوفای سال ی است مورد تکیه الصادقني)
اند بوده است و او آن را تھذیب  ھجری) که او را به شیخ الطائفه لقب داده

گذارده و  (اختيار الرجل)ھا پاک کرده و نام آن را  نموده و از اضافات و غلط
بر شاگرد خود در مشھد در غروی بازگو نموده است. این امالء در روز سه 

بن  الدین علیھجری آغاز شده و سید رضی  ۴۵۶صفر سال  ۲۶ ،شنبه

ی خطی شیخ طوسی بر آن  به نقل از نسخهمهموم) ـ(فرج الطاووس در 

 ھمان.  -١
 .۴۶۲ص ، ۵ج : قاموس الرجالو ، ھمان -٢

 

                                           



 ٥٣ سپیروان ابن سبأ با خبر شهادت علی موضعگیری

تصریح کرده که این کتاب مختصر کتاب الرجال ابو عمرو محمدبن عمربن 
 عبدالعزیز کشی است. 

امروزه وجود دارد و در سال  ،ی خطی پس آنچه که به عنوان نسخه
لی صورت گرفته است و چاپ شده است در بمبئی بوده و در زمان ح ۱۳۱۷

این کتاب مورد پذیرش شیخ طوسی بوده است و رجال کشی اصلی تا امروز 
 .١ھیچ اثری از آن نبوده و نیست

شیعه نقل کردیم به ھای  کتاب ھا و متون واضح که از پس با این نقل
وضوح برای ما روشن شد که حقیقت شخصیت ابن سبا یھودی چیست و 

خودشان را رد و ھای  کتاب در واقع ،را نپذیرد ای ھم این مسئله اگر شیعه
و اند  ھای امامان معصوم را بر این یھودی لعین نقل کرده انکار کرده که لعنت

بود جایز نبود که امام معصوم بر شیء مجھول لعنت  اگر ابن سبأ مجھول می
 فرستد و شایسته نیست که شیعه ھم نقل معصوم را تکذیب کنند. 

اما  ؛ما برای اثبات وجود این شخصیت انجام دادیم این تالشی بود که
و نقش او در  سالنورین یگاه وی در قتل عثمان ذیسخن از نقش و جا

نیاز  ھای شیعه و تأثیر بر راویان خبر و تأثیر او در ایجاد فرقه سی علی دوره

 َ�َا َوَهۡب  تََناَهَديۡ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  قُلُوَ�َنا تُزِغۡ  َ�  َر�ََّنا﴿ به کتاب مستقل دیگری دارد.
نَك  ِمن ُ ۚ رَۡ�َ  �َّ نَت  إِنََّك  ًة

َ
ۡ ٱ أ اُب ل  :گویند)(خردمندان می« .]۸عمران:  [آل ﴾٨ وَهَّ

ھایمان را منحرف مگردان و از  دل ،پروردگارا! پس از آنکه ھدایتمان نمودی
 .»ای تو بسیار بخشاینده ؛جانب خویش رحمتی به ما عطا کن

 ھجری. ۱۳۸۱چاپ ، ۶۲ص : رجال طوسی -١
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