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 مقدمه

شهد أالظاملني و ال عىلإاحلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان 

رض ما بينهام ورب له رب الساموات واأل ال اهللا وحده ال رشيكإله إن ال أ

 املنري نّ حممداً عبداهللا ورسوله املبرش والنذير والرساجأشهد أالعرش العظيم، و

 يوم الدين ...  ىلإآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  وعىل والصالة والسالم عليه
ن و ید و اصول مقرر در اسالم محبت صحابه اعم از مهاجریعقا یکیاّما بعد: 

  و یباشد، و اعتقاد به بزرگوار یماند  کرده یرویاز آنان پ یکیکه به ن یانصار و کسان

ز یشان و نینسبت به کوچك و بزرگ و اول و آخر ا ین مهرورزیصداقت آنان و همچن

ك امر ین یشان است. و ا ت و کرامت و حرمتیثیاز آبرو و ح یانت و نگهداریص

 -ن، جان، مال، نسل و عقلید- یعنیات پنجگانه یاز ضرور یکیو  یضرور

آن و  ١ت از حقوقیو حماها  آن یعت جهت حفظ و نگهداریباشد که شر یم

 امبریکنند آمده است. و پ یمها  آن که اقدام به هتك یو گرفتن مچ کسان یریجلوگ

همانا «ن مجمع مسلمانان (موسم حج) فرمودند: یتر از بزرگ یمیان جمع عظیدر م

ن امروز در یشما حرام است مانند حرمت هم یگر برایهمد یمال، و آبرو خون، 

باشد و  یم بیپس آنکه حاضر است به آنکس غا ین شهریو در چن ین ماهیچن

 .٢»دینجا حضور ندارد ابالغ نمایا

                                           
 .٣١صفحه ١شاطبی، جلد نگا: موافقات  -١

از  –) از طریق ابن سیرین ١٦٧٩) و مسلم، حدیث شماره: (٦٧بخاری، حدیث شماره: ( -٢

 اند. روایت کرده بعبدالله بن ابوبکر
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ه او نزد خدا و رسول او و مؤمنان یت علیهتك حرمت مسلمان و جنا ،نیبنابرا

 نیبه منافقجستن  د و تشبهیآمده و تقلبه حساب  ار بزرگ و از گناهان بزرگیبس یواقع

 یاهل علم و تالش برا یدر آبروها  قلم ن وباشد، و بزرگتر از آن فرو بردن زبا یم

ات و یدخول به ن ینجا و آنجا و شتافتن برایاز ا یقدر و منزلت آنان با اوهامکردن  تباه

 باشد. یبهادانستن حقوق آنان م یو بنمودن  مقابله مقاصدشان و

کند آخرت را از  یحرمت یبه علما بهرکس «د: یگو یم /امام عبدالله بن مبارك

  ١».دست داده است

ن یتابع این یسلف چه سابق ید: علمایگو یه میطحاو ی  دهیدر عق یو امام طحاو

 اند اوردهیبر زبان ن یزیو جز حق چ –اند  ر و اهل اثر و فقه و نظر بودهیآنان اهل خ

  ٢اد کند از راه درست منحرف گشته است.ی یرا به بدها  آنهرکس 

ت یرضا یخداوند ما و شما را برا –برادر  یبدان ا«د: یگو یم ر حافظ ابن عساك

م هستند و یقرار دهد که از او در هراس و ب یخودموفق گرداند و ما را جزو کسان

مسموم  –هم یرحمة الله عل –همانا گوشت علما  –شه دارند ید پیرا آنطور که با یتقو

آنان معلوم  یه مقام واالحرمت کنندگان ب یاست، و عادت خداوند در هتك حرمت ب

کیباشد؛ ز یم و پاك هستد  یکه از آن بر یزید اتهام وارد نمودن به آنان در چیرا بتأ

ب یو جعل اکاذ یپرداز آنان ناگوار است، و دروغ یداشته و خوردن آبرو یعاقبت بد

ده است یج علم و دانش برگزیاء و ترویاح یکه خداوند آنان را برا یبه نسبت کسان

م یعظ ین بالیبدتر از ا یبزرگتر و جرم یو ستم .٣باشد یمذموم و ناپسند م یاخالق

 یختگیامبر و افسار گسیی اصحاب محترم پ ن روش زشت دربارهیشه قرار دادن چنیپ

آن  یخیق تارینمودن حقا افترا نسبت به حرمت و عدالت آنان و تباه یزبان برا

                                           
 .٢٥١-٤٠٨صفحه  ٨سیر أعالم النبالء، جلد -١

 ./به تعلیق شیخ ناصر الدین آلبانی ۵۸طحاویه صفحه ی عقیده -٢
 .٤٩صفحهتبیین کذب المفتری  -٣
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 بزرگواران است.

جز  یکه (کساند  را الحاد به حساب آورده و مقرر کرده یزین چیو اهل علم چن

ن رها یو اصحاب او و اسالم و مسلم امبریی پ زبانش را دربارهها  اخالق بد

 ١سازد). ینم

ن متبوع بودند، و یبهتر یرو براین تابع و پیجامعه و برتر یبرا ین کسانیآنان بهتر

را فتح ها  قلب مانیی ا لهیبه وس را وها  نیر سرزمیشمشی  لهیبه وس بودند که یکسان

بزرگوار و  یتر و مردان پر شکوه یخیخ بشر از آغاز آن تاکنون تاریکردند، که تار

د به دل دارد یقت تردین حقیدر اهرکس  تر از آنان را سراغ ندارد، و تر و شجاع فاضل

حوال بنگرد تا حال و ا یح و آثار ثابت و قطعیث صحیشان در پرتو احادیی ا رهیبه س

مان، حکمت و قدرت و یمانند ا یها عظمت وها  یشگفت ده که چهین گروه را دیا

 ده است.یشجاعت از جانب خداوند به آنان عطا گرد

از اهل  یغ و خست کردند و جدائیگران در بخشش جان و مال دریکه د یهنگام

ی رفاه  اقامهن بود، آنان بودند که جان و مال خود را در راه یشان سنگیال برایو ع

شان در یتحت حکم اسالم نثار نموده که همانند اها  ملت ت مردم ویو امن یزندگ

 وجود نداشه و نخواهد داشت. آنان خار چشم دشمن، اهل والء و براء و یچ زمانیه

 اند. ران رسول پروردگار عالم بودهین و وزیددهندگان  یاری

د و هر آنکه را یج دانش برگزیوامبر خود و تریمصاحبت پ یرا براها  آن خداوند

آن  یفراخ یا به سویدن یپروردگار و از تنگنا یبندگان به بندگ یخدا خواست از بندگ

و از جور و ستم اهل ظلم به عدل اسالم در آوردند، بدست آنان بود که عرش و 

ن جبار یو سالطها  طاغوت قدرت و شعائر الحاد سقوط نمود و نابود گشت و تمام

 دند.یشان گردیم ایتسل گردن کج و

                                           
 ، اثر ابونعیم اصفهانی.٣٧٦کتاب اإلمامة، صفحه  -١
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ف و مهم و یلط یا آخرت جهت اشاره به نکته یبرا یا ت جمع توشهیلذا بنده به ن

ی  نما و تبرئه از تجاوز ظالمان عالم یریدفع و جلوگ یاز معارف اندك برا یها ذره

نادان  یتوزان و ادبا نهیآنان در برابر قلم کنمودن  یاری ن جهتین و همچنیصحابه متق

ق با یت مهم و قلب حقاین موقعیدر ا ینفسان یهوا یکه جاهالنه از رو ینیو مورخ

 قلم خود را بکار انداختم. اند، و متروك فرو رفته یف و اخبار واهیه بر آثار ضعیتک

شود که اقدام به  یشتر میشتر و بیب یجرم و دشوار بودن کار آنان هنگام یو بزرگ

شم و غضب خود و سوءظن و از اصحاب کرده و آتش خ یطعن و سرزنش جمع

در شرع بوده و نه در عقل  یاصل یکه نه دارا یها یگوئ شیپ فرض احتماالت و

از آنان  یم بعضینیب یکه م یدر حالاند  آنان گشوده یگنجد به دل گرفته و به رو یم

ز معتزله و مدارسشان حسن ظن داشته و اصحاب یان آنان و نیعه و داعینسبت به ش

ی کتب و آراء آنان  فتهید و شینما یم میملحد را تعظ یمنحرف و زعما یها شهیاند

 دهد. یبه خرج م یشتریو انصاف ب یتین دقت، پاكها  آن ق دریشده و در تحق

ن یام، و اول دار کردهیر گشته بود دیس ین تفکریکه نفسشان از چن یبنده با افراد

ن و یلما و مجتهدکالم و گفتگو به بحث از عدالت و انصاف و حفظ حقوق ع

و سرور بر ما حکمفرما شد و همه  یاصحاب فکر و أدب از مسلمانان بود که شاد

د، بنده بر اصل یکردند و تعامل و شور و شوق به اوج خود رس یابزار شادمان

اشخاص و بحث از تالش و  یابیت عدالت در سنجش و ارزیمشروع

در  یگرین گروه هدف دیبود که ا یهیشان با آنان موافق بودم، لکن بدیها مجاهدت

 یکه بحث اصحاب و شأن و منزلت آنان و گمراه یرا هنگامیز ؛پس آن دارند

 رون رفته وین عدل و انصاف مورد ادعا از سر آنان بیان آمد ایبه مشان  دشمنان

 د.یدر برابر آن کور گردشان  چشمان

وده و اقدام کردند باطل مبادرت نم یها تیب و روایلذا به سرعت به آوردن اکاذ

که  یاز مسلمانان قبل از فتح (فتح مکه) و کسان ینمودن افراد بها به بدنام کردن و کم
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آنان  یلذا من از ادعا هیالخصوص امیر معاو یدند، علیبعد از آن به اسالم گرو

 یزده شدم در حال گران شگفتیانصاف و خواست عدالت در قضاوت نسبت د یبرا

ن خود را یکه خداوند د یخود را در مورد لشکر رستگار خدا کساندم آنان زبان یکه د

شان شر دشمنان را دفع و برطرف کرده یای  لهیبه وس روز و اقامه نموده ویپها  آن توسط

 اند. گشوده ییاست به بدگو

 یکردم که از ترس غضب و خشم و یخدا شتافتم و سع یدر آن هنگام به سو

کار آنان و افکار شومشان  یفرار کنم و دست به نوشتن زدم که روش زشت و دشوار

 را آشکار و بر مال سازد.

 معاو یو بحث را در حقوق اصحاب و بزرگ
ً
بسط  هیمقام و منزلتشان خصوصا

 ده است.یگران نرسیده به دیآنان چش یشان از بددهانیدادم چرا که آنچه را که ا

است و از  یی اجتهاد ك مسئلهین یگفتد ا یبود که من نیو جواب آنان جز ا

ب و فساد هستند نه یتخر یداعها  آن بردم که یباشد، لذا در آن هنگام پ یات نمیقطع

 اصالح و عدالت.

خ یشگامان تاریآبرو وکرامت پنمودن  تیحما ن ویی د نك بحث دفاع از ائمهیو ا

کنندگان آنان از  حیو تجرشان یها لغزش رانیگ وانگان و دنبالید یاز افترا یامت اسالم

 :یدرون یهوا و آرزوها یرو

 





 

 

 :فصل
 و دفاع از آنها پاکی نیت و زبان نسبت به اصحاب

اهل  یها از نشانه یکیها و عالمات بارز اهل سنت و جماعت، و  یژگیاز و یکی

زگار و یار و حامالن پرهیی اخ ت و زبانشان نسبت به صحابهین ین، پاکیعلم و تابع

ان و یگو هودهیر جراحان و تهمت بیآنان از ت یعت و دفاع از حرمت و آبرویابرار شر

 یکه دنبال اوهام رفته و در واد یه کسانیز علیتوزان و انزجار و ست نهیزخم زبان ک

و مجرم نمودن اصحاب و سلب  یفرا گرفته و زبان را در بدگوئ یکیظلمت و تار

و بردن آبرو  یحرمت یب یعدالت آن فرو برده و آنان را مثل سائر مردم گردانده لذا در پ

شان ی) ایو اشتباهات (انسانها  لغزش ت آنان بر آمده و به جمع نمودنیثیح

 باشد. یماند  پرداخته

نسبت به  یطعن و بدگوئها  آن که در یثینمودن احادبا جمع /امام احمد

ن ین کار خشمگیکند و از ا یوجود دارد مخالفت م از صحابه رسول الله یبعض

ی افراد پست مردم هم باشد با آن مخالف هستم چه  اگر آن درباره«د: یگو یاست و م

ام.  ننوشته ث راین احادید: بنده هرگز ایگو ی، و باز مرسد به اصحاب رسول الله

ث پست ین احادیشناسم ا یرا که م یبه ابوعبدالله: گفتم: اگر کس«د: یگو یم یمروز

ه یما یث بین احادیصاحب ا یرا ترك کرد؟ گفت: بل یشود و یا میسد آیرا بنو

ت یح آن را روایبا سند صح ٥٠صفحه ٣خالل در السنه جلد» م است.یمستحق جح

 ١کرده است.

                                           
الحجة في بیان المحجة، امام » «٢٦٩-٢٦٨الشرح واإلبانة، ابن بطه صفحه: «نگا به:  -١

شرح اصول اعتقاد اهل سنت اثر امام اللکائی ) «٣٧١-٣٦٨/ص٢اصفهانی جلد

بوعثمان صابونی سلف و اصحاب الحدیث، اثر امام ا ی و عقیده ١٢٧٠-١٢٤١/ص٧جلد
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آنان  یهایی بد ت شده دربارهیو اخبار روا ثین احادیبه ا یان فتنه و گمراهیداع

ها  آن اسائه ادب کرده و رسول خدا یکشش داده و نسبت به حرمت مؤمنان و وزرا

از آنان رها و انواع  یجوی ح و انتقامیرا در تجر ند و زبان خودینما یبها م را کم

سلب اعتماد اش  جهین کردن نتین کمین چنیو ا اند، اتهامات باطل به آنان نسبت داده

ها  آن در اعمال آنان و فتوحات، علوم و عدالت یزید آمیدگان امت و تردیاز برگز

داشته است که همواره  یادیی ز ن امت در گذشته مردان برجستهیخواهد شد، و ا

 و سوءظن به یو از بدگوئاند  اصحاب را مدح و ثنا گفته و نسبت به آنان حسن داشته

 اند. کرده یو خوددار یوشپ چشمها  آن

د و یو روشن نمابرپا  به آنان تعرض نمود و آتش فتنه را یال اگر کسیپس واو

کیگران را بر افترا نسبت به آنان جری و جسور نما خردان و غوغا یب امبر ید پید، بتأ

ی کوه  از شما به اندازه یکید چرا که اگر هر یاصحاب من را دشنام نگوئ« اند: فرموده

رسد،  یاز آنان نم یکیا نصف مشت انفاق یك و ید به یاحد طال انفاق و بخشش نما

صالح از  یق اعمش از ابیح خود از طریو امام مسلم هر دو در صح یامام بخار

که اند  ر از اعمش روایت نمودهیق جریح خود از طریو امام مسلم در صح ١دیسع

رو داده و خالد او را  یاهید و عبدالرحمن بن عوف قضیلان خالد بن ویم«گفت: 

د ...) و ییک از اصحاب من را دشنام نزن فرمود: هیچ امبریدشنام گفت، سپس پ

آن را از  ٢یان ثوریث محفوظ نشده است، بلکه سفین اضافه در سبب ورود حدیا

                                                                                           
به تحقیق شیخ آلبانی رحمه الله، الصارم  ۵۷طحاویه صفحه ی ه) عقید۸۱-۸۰صفحه (

 .۱۰۵۸صفحه ۳تیمیه، جلد اإلسالم ابن المسلول علی شاتم الرسول اثر شیخ

 .٤/١٩٦٧ج٢٥٤١، صحیح مسلم شماره٣٦٧٣صحیح بخاری شماره  -١

لید روایت نموده که گفت: بشر بن منصر از از عباس بن و ٩٨٨السنة «عاصم آن را در  ابن ابی -٢

و  ٣٦٥/ ص١زیادات القطیعي علی فضائل الصحابة اثر احمد ج«سفیان برای ما گفت و در 

 تر است. روایت خبر از طریق سفیان از اعمش با زیادت آمده، و اّول صحیح
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ن و ضبط یتر ظحافها  آن ت کرده کهیگران روایه و دیع و ابو معاویاعمش و شعبه و وک

عالوه بر اند  ن اضافه را ذکر نکردهیو ااند  ث اعمش بودهیحد ین مردم برایتر کننده

ق ی) آن را از طر١٦١ر در آن اختالف وجود دارد و لذا ابن ماجه (ین که بر وجود جریا

ل امام ین دلیت کرده به ایبدون آن اضافه روا ١»ریجر«ق یمحمد بن صباح از طر

بعد از ذکر  ٤/١٩٦٨ح خود (یاز آن اعراض نموده و امام مسلم در صح یبخار

از عبدالرحمن بن  یع ذکریث شعبه و وکید: (در حدیگو یکنندگان از اعمش م تیروا

و  ٢احمد در فضائل صحابه ن صواب است، امام ید نشده) و همیعوف و خالد بن ول

 یریان از ُنَس یق سفیح از طریبا سند صح ٣ابن ماجه
ُ
وق که او محل اعتماد است ن ذ

ُ
غل

د چرا یرا دشنام نگوئ اصحاب محمد«گفت:  ید: ابن عمر میگو یت کرده و میروا

 ».باشد یاز شما م یکیك عمر یاز آنان بهتر از کار  یکیستادن یك ساعت ایکه 

هود اصحاب یدانستم که  د: یگو یم ٤ح بن ّسماكیو امام محمد بن صب

جاهالن  یدهند، پس چرا ا یرا دشنام نم یسیاصحاب ع یو نصار یموس

، گناهان یا دانم که از کجا آمده ید؟ و میگوئ یرا دشنام م شما اصحاب محمد

 اگر بگناهان خود مشغول م یخودت تو را مشغول نم
ّ

از خدا شرم  یشد یسازد و ِإال

کینمود یم  چه کند یمنع ماز پرداختن به بدکاران  ید گناهان خودت تو را حتی، بتأ

بلکه از  یکرد یبه بدکاران هجوم نم یکوکاران بودیکوکاران، اما اگر تو از نیرسد به ن

، لکن تو از بدکاران ینمود یخواست مغفرت مبرای آنان درن یخداوند ارحم الراحم

ی اصحاب  دار کننده بیع ی، اینمائ یدار م بین را عی، که شهداء و صالحیهست

ام یت بهتر از قیبرا یگرفت یروز را روزه نمو  ی! اگر شب را در خواب بودمحمد

                                           
 قرار داده که این غلط است. آن را از مسانید ابوهریره -١
 .٥٧صفحه ١ج -٢

 .١٦٢شماره:  -٣

 .٣٦٨شرح حال وی در تاریخ بغداد ج صفحه -٤
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ام ی! قیا کرده که نسبت به اصحاب محمد  یشب و روزه گرفتن بود با آنهمه بدگوئ

چ یکه ه یزیات باد به چ ندارد، مژده یبه بزرگان معن یحرمت یشب و روزه گرفتن با ب

حد ها  آن !ینیب یو م یشنو یاز آنچه م یست اگر توبه نکنیدر آن ن یی خوش مژده
ُ
در ا

 إِنَّ ﴿ د:یفرما یم د خداوندیشان نازل گردیی ا اب شدند و عفو خداوند دربارهیشرف
ِينَ  ْ مِنُ�ۡم يَۡوَم  ٱ�َّ َما  ٱۡ�َۡمَعانِ  ٱۡ�ََ� تََولَّۡوا َُّهمُ إِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ  ٱۡسَ�َ بَِبۡعِض َما  ٱلشَّ

ْۖ َولََقۡد َ�َفا  ُ َكَسُبوا َ َ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  ٱ�َّ : یعنی ]١٥٥عمران:  آل[ ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  ٱ�َّ

از  یا من به سبب پارهیگمان اهریدو گروه فرار کردند، ب یاروئیآنانکه در روز رو«

د، چرا که یشان را بخشیآنچه کرده بودند آنان را به لغزش انداخت و خداوند ا

 ».است خداوند آمرزنده و بردبار
د؟ آخر جز با جاهالن به یگوئ یکه خدا او را عفو کرده چه م یپس در مورد کس

د ین خلف آنست که سلف خود را دشنام گویجاهل؟ بدتر یا یآور یل میدل یزیچ

 بهتر است. ١ك نفر از سلف از هزار نفر خلفیو به خدا سوگند 

هستند و ها  انسان نیاء بهتریبعد از انب ی کرام اهل علم اتفاق دارند که صحابه

 امبریآمده است که پ ده از عبداللهیم از عبیق ابراهین از طریحیر صحد

و  .ك ترند)ی) نزدیهستند که با من (از نظر زمان ین مردم کسانیفرمودند: (بهتر

الله عنهم  یرض –ب طال یبن اب ین صحابه ابوبکر سپس عمر و عثمان و علیبرتر

ن باور هستند، یعلم بر ا ار است. و عموم اهلیل بسیباشند و دال یم –ن یاجمع

 و عال 
ّ

نکه ید لذا همیامت گردان یصحابه را سبب امن و امان برا یبقا –خداوند جل

ر مردم یگ ها دامن دعتها و ب عصر آنان گذشت و نسلشان منقرض گشت انواع فتنه

ح یافت، لذا در صحیوع یش یبند و بار یب و ٢بعد از آنان شد و جور، ستم و فساد

                                           
به صورت  ٣٩٢صفحه ٢ج» الجلیس الصالح«معافی بن زکریا جریری در کتاب خود  -١

 تر از این روایت نموده. طوالنی

 .٢٥٣١شماره:  -٢
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برده از پدرشان آمده است که گفت: نماز مغرب را با  ید بن ابیق سعیاز طر ١مسلم

م؟ یم تا نماز عشا را هم بخوانینینجا ننشیم سپس گفتم: چرا ایخواند رسول الله

 یم: اید؟) گفتینجا هستیامبر وارد شد و فرمود (هنوز ایم و پیآنجا نشست :دیگو یم

م تا نماز عشا را یمان ینجا میا :میم سپس گفتی! با شما نماز مغرب خواند رسول خدا

د سپس سرش یگو ید) و راوی میا اصابه کرده اید یك کرده ایم، فرمود: (نیهم بخوان

 ا یرا به سو
ً
ستارگان سبب «کردند و گفت:  یاد مین کار زیآسمان باال برد که معموال

د، و یآ یش میم داده شده پیب ستارگان رفتند آنچه به آسمان یت آسمانند، هر زمانیامن

اصحاب من رفتند آنچه به آنان  یی امتم هستند لذا وقت ز نگهدارندهیاصحاب من ن

 ش خواهد آمد).یم داده شده است پیب

آنان ی  لهیبه وس ن است که چگونه خداوندیا یل بر فضل آنان و بزرگین دلیو ا

هستند ن یی ا ستهیها و جور و فساد را دفع و برطرف کرده است، لذا شا بدعت و فتنه

 امبرش و گروه دوستش قرار دهد.یر پیرا وزها  آن که خدا

د: خداوند به قلب بندگان نگاه کرد و قلب یگو یم عبدالله ابن مسعود

ش ید و او را به رسالت خویخود برگز یافت لذا او را برایها  قلب نیرا بهتر محمد

قلب اصحاب را مبعوث نمود، سپس بعد از قلب ایشان به قلب بندگان نگاه کرد و 

ن او جنگ و یامبرش گرداند که در راه دیر پیافت لذا آنان را وزیبندگان  ین قلبهایبهتر

ش ینجود از زر بن حب یق عاصم بن ابیاز طر ) آن را١/٣٧٩نبرد کردند) امام احمد(

 باشد. یت کرده و سندش حسن میاز عبدالله روا

از شما اگر قرار هرکس د: (یگو یذکر کرده و م و قتاده از عبدالله ابن مسعود

را الگو قرار دهد، ها  آن د ویجو یتأس د به اصحاب محمدینما یرویپ یاست از کس

و  ینشان از عمق علمیتر قیو عم ین امت از نظر درونین ایتر چرا که آنان مخلص

در ها  آن نیکتریت و از نین آنان از نظر هداین آنان از جهت رحمت و استوارتریکمتر

                                           
 .٢٥٣٣و صحیح مسلم  ٢٦٥٢صحیح بخاری  -١
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امبرش یمصاحبت پ یرا براها  آن هستند که خداوند یباشند. قوم یم یو وضعهر حال 

بر راه ها  آن راید؛ زیکن یروید و از آثار آنان پیانتخاب نمود، پس فضل آنان را بشناس

ت کرده و در آن یروا ١فضلهند) ابن عبدالبر در جامع العلم وم بودیت مستقیهدا

 وجود دارد؛ چون ابن مسعود قبل از والدت قتاده وفات کرد. یانقطاع

د: آنان یگو ید: قول عبدالله ابن مسعود میگو ی) م/تیمیه( خ االسالم ابنیش

ف یی تکل ن آنان در جنبهیو کمتر یو عمق علم ین امت از نظر اخالص قلبین ایبهتر

ان یآنان را بجامع است که کمال معرفت و دقت و عمق علم  یو زحمت بوده کالم

گاهها  آن ز امتناعیآن را بر آنان و ن ین آسانید. و همچنینما یم  یاز قول بدون علم و آ

 ٢رساند. ین زحمت را میبا کمتر

                                           
نبهان از حسن از عبدالله ابن  ) از طریق عمر بن١/٣٠٥و ابونعیم در الحلیه ( ٢/٩٧ -١

) و سند آن ضعیف است. یعقوب بن سفیان و عقیلی و جماعتی دیگر عمر بن بعمر(

گوید: وی چیزی نیست، و نیز از او روایت  اند و یحیی بن معین می نبهان را ضعیف دانسته

در گوید: احادیث او قابل پیروی و تبعیت نیست و ابن جبان  شده: ثقه است. و بخاری می

کند پس وقتی چنین  سند را از مشاهر روایت می احادیث بی«گوید:  ) می٢/٩٠المجروحین (

 است احادیث وی مستحق کنار انداختن هستند.

ی او همین است، و حسن  گفته: ضعیف است و عدالت درباره ۴۹۷۵و ابن حجر در التقریب  

د: یک حدیث شنیده است. گوی اند: نشنیده. و در آن نظر است، بهز می از ابن عمر گفته

 .۴۳حاتم ص المراسیل ابن ابی

و به » ۴۴-۴۳المراسیل ص«حسن از ابن عمر شنیده «گویند:  و امام احمد و ابوحاتم می 

 زرعه گفته شد: حسن ابن عمر را دیدار کرده؟ گفته: بلی. ابی

وایت نموده از طریق الدورقی ر ۲/۹۷) و ابن عبدالبر ۱۱۶۱و آجری این خبر را در الشریعة ( 

گوید: حسن در مجلسی  که گفت: حکام بن سلم رازی از عمرو بن ابی قیس از عبدالله می

ترین این امت از  ها مخلص در آن مجلس یاد شد، او گفت: آن بوده و اصحاب رسول الله

 لحاظ قلبی بودند. و این صحیح است.

 ). ٢/٧٩منهاج السنة ( -٢
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 یکسان اصحاب محمد رسول الله«د: یگو ی) م/حاتم ( یو امام ابن اب

ها  آن ودانستند  یم یل را به خوبیر و تأویل بودند و تفسیو تنز یهستند که شاهد وح

و نصرت او و  امبرشیمصاحبت پ یشان برایبودند که خداوند جل جالله ا یکسان

او  ید، و از صحبت و مصاحبت آنان براین و آشکار نمودن حق برگزیی د اقامه

از جانب  رسول الله یبراهرآنچه  د ویما گردان یرا قدوه و الگوها  آن بود و یراض

از سنت و شرع و حکم و قضاوت و امر و ه هرآنچ کردند، و یخداوند آمد حفظ م

گاه بوده و در یق و شایدق یلیدند بطور خید یامبر میو اخالق، که از پ ینه سته از آن آ

گاهی داشته و هر امر و نهید خدا و مقاصد او را که از رسول خاتم  ین خدا آ

 تفسیدانستند، و ع  یدند مید یم
ً
آن استنباط  کردند و از یل او را مشاهده میر و تأوینا

د و هر شك و یرا با منت و اکرام خود قدوه و الگو گردانها  آن نمودند پس خداوند یم

د، و یرا مشّرف گردانها  آن لهین وسیدور ساخت و به اها  آن را از ید و غلطیترد

 َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ د:یفرما یشان را عدول امت نام نهاد و در کتاب محکم خود مین ایهمچن
ْ ُشَهَدآَء َ�َ َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم  َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ

ُ
 امبریو پ ]١٤٣: ةبقر[ال ﴾ٱ�َّاِس أ

 تفسیفرما
ً
 یش خدا را که فرمود: وسطا

ً
 ویعنی ر نموده و فرمودند: وسطا

ً
ها  آن : عدال

ن و حامالن کتاب و سنت بودند. و ید یها برهان ت ویهدا یشواین امت و پیعادلتر

ت و حرکت در راه و سلوك آنان و اقتدا یبه هداجستن  خداوند عّز وجل به تمسك

 ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ﴿ د:یفرما یدستور فرموده است و مها  آن کردن به
 ِ ٰ  ۦنَُوّ�ِ و راهی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، او را به « ]١١٥نساء: [ال ﴾َما تََو�َّ

 ».کنیم واگذار میهمان راهی که در پیش گرفته، 
شان (رضوان الله یا«د: یگو یی صحابه م درباره /یم اصفهانیو امام ابونع

از وطن خود  ی خود را فدا کردند،  ال و خانه و کاشانهیهم) نفس و مال و اهل و عیعل

فاصله گرفته و برادران خود را ترك کردند، و با پدران و برادران به نبرد پرداختند و صبر 

ر انفاق نمودند، ید پاداش خینمودند، جان را نثار کرده و مال خودر ا به ام ییبایو شک
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خدا را بر ثروت و عزت را بر  یو با متمردان با توکل بر خدا مقابله کردند، و رضا

ها  آن  ح داده و مقدم دانستند،یار خود ترجیرا بر وطن و د یبین غریذلت و همچن

خدا را  یی خود رانده شدند و فضل و رضا نهار خود و کاشایبودند که از د یمهاجران

که صادق ها  آن قتیکردند، و به حق یم یارینمودند، و الله و رسول اورا  یطلب م

رب ل عین قبایثار و از محبوبتریو ا یرسان یاریبودند، سپس برادران انصارشان اهل 

آرامش قرار داده را مکان امن و ها  آن ی خانه الله بودند، و رسول یگیاز نظر همسا

لی بودند، چنانکه خداوند متعال دربارهیچه پاکدامن و شک  بود،
ُ
ی  با و چه دوستان گ

ِينَ ﴿ آنان فرموده است: ارَ َ�َبوَُّءو  َوٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ مِن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  ٱۡ�ِ
 ٓ ا نُفِسِهۡم َولَۡو  إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
أ

 ۚ (و همچنین از آن) کسانی (است) که پیش از « ]٩الحشر: [ ﴾َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به 

یازی به آنچه به هایشان دغدغه و ن اند، دوست دارند و در دل سویشان هجرت کرده

دهند؛ گرچه  کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می مهاجران داده شده، احساس نمی

  ».خودشان بسیار نیازمند باشند
شان را دوست بدارد و ید و بخاطر خدا ایدر دلش چسپها  آن که محبت یلذا کس

رستگار و  ید ویجو یتوزان نسبت به آنان تبَر  نهیل شود و از کیآنان فضل قا یبرا

ِينَ ﴿ د:یفرما یرد که میگ یمورد مدح خدا قرار م َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  َوٱ�َّ
ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسبَُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ٱۡ�ِ

ٓ إِنََّك رَُءو ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا که بعد از  یکسان« ]١٠[الحشر:  ﴾١٠ٞف رَِّحيٌم ّلِ�َّ

ند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در یگو یم ند،یآ یم این و انصار به دنیمهاجر

مان ینسبت به مؤمنان در دلها یا نهیامرز، و کیباند  گرفته یشیمان آوردن بر ما پیا

 .»یهست یرأفت و رحمت فراوان یمده، پروردگارا! تو دارا یجا
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شان را گشاده و سکونت و آرامش یها نهیهستند که خداوند س یپس صحابه کسان

شان مژده رضوان و رحمت خود را داده است چنانکه یوارد نموده به اشان  یدلها رابر

ُُهمۡ ﴿ د:یفرما یم پروردگارشان، آنان « ]٢١[التوبة:  ﴾َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰنٖ  يُبَّ�ِ

 .»دهدرحمتی از سوی خویش و رضایت و خشنودی نوید می را به
کنند  یاز منکر م یده که امر به معروف و نهیمردم گردان ین امت برایآنها را بهتر

ان یکتاب یبرا یا اند، و آنان را نمونه نموده یبردار و از خدا و رسولش اطاعت و فرمان

هستند که با  یهائ آن القرون؛ رین امت ایشان خید، و بهتریل گردانیاهل تورات و انج

امبرش دستور یبلند کرد که به پ یشان را وقتیکترند، خدا قدر و منزلت اینزد یو

 یمان و اخالص و فراوانید؛ چون بر صداقت و صحت ایفرمود که با آنان مشاوره نما

شان رضوان یا یدار حت و آشکار بودن امانتیکمال نص یه بودن رأیما عقل و گران

گاه بوده است.یهم اجمعیالله عل  ١ن آ

، سبقت گرفتن، و واال ی، فضل و برتریوائیچ کس در شیسنت ه و به اتفاق اهل

از منکر، علم و دانش، دعوت به راه خدا و جهاد به  یدر امر به معروف و نه یمقام

ر و نعمت که مسلمانان یهر آنچه از خ« اند: رسد، و لذا گفته یشأن و مقام صحابه نم

مان، اسالم، قرآن، علم و معرفت، یل: ایمند هستند از قب امت از آن بهرهیتا روز ق

ن یبر کفار، و همچن یروزیاز آتش جهنم، و پ یعبادات، دخول بهشت، رستگار

ن را ابالغ کرده و در یالله همه از برکت تالش اصحاب کرام است که د کلمۀ یاعال

امت اصحاب از یاورد تا روز قیمان بیبه خدا ا یو هر فرد اند، راه خدا جهاد نموده

 ٢شوند. یمند م فضل آن بهره

                                           
 .٢١١ -٢٠٩اإلمامة والرد علی الرافضة:  -١

. برای تفصیل بیشتر نگاه کنید: طریق الهجرتین اثر امام /از کالم شیخ االسالم ابن تیمیه -٢

 .٣٦٢، ص/القیم ابن
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ٰبُِقونَ ﴿ د:یفرما یمها  آن ی فضل و مآل (بازگشت) ز خداوند دربارهیو ن  َوٱل�َّ
لُونَ  وَّ

َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ٱ�َّ ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ َ�ۡنُهۡم  ٱ�َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ َورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 ین مهاجران و انصار، و کسانیشگامان نخستیپ« ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ُم ٱۡلَعِظي ٱۡلَفۡوزُ 

ب شان را بهیش گرفتند و راه ایروش آنان را در پ یکیکه به ن خداوند از   مودند،یپ یخو

آنان بهشت را آماده  یشان هم از خدا خشنودند، و خداوند برایآنان خشنود است و ا

است و جاودانه  یجار یها آن رودخانه یها کاخ ر درختان ویساخته است که در ز

 ». سترگ یو رستگار یروزین است پیمانند، ا یدر آن م
است که مسلمان  یاصحاباند  از آنان اتباع کرده یکیکه به ن یو مراد از کسان 

در  /یو حافظ عالئاند  ن را گفتهیاز اهل علم ا یشدنشان در آخر بوده، که جماعت

است که  یدر مورد کسان یات قبلیهمه آ«د: یگو یکند که م ید مییر آن را تأیی ز گفته

داوند بدنبال آن ی تبوك، سپس خ ن در غزوهیل منافقیتخلف کردند از قب امبریاز پ

جهاد کردند و در غزوات شرکت نمودند  امبریکه همراه پ یبه فضل اصحاب

م نموده یتقساند  که بعد از آنان آمده ین و کسانین اولیرا به سابقها  آن پردازد و یم

نکه در اسالم یا ایکه در دل نفاق داشتند  یه؛ آنهاییاست، و بعد به ذکر اعراب باد

نۡ ﴿ د:یفرما یرسوخ نکرده بودند پرداخته م یبطور کل ۡعَرابِ َحۡولَُ�م ّمَِن  َوِممَّ
َ
 ٱۡ�

 ».هستند ین اطراف شما منافقانیه نشیباد یان عربهایدر م« ]١٠١[التوبة:  ﴾ُمَ�ٰفُِقوَنۖ 

که اند  مودهیپ یکیشان را به نیاست که راه ا یکند که مقصود کسان ین داللت میاز ا

ه شامل همه یآوردنشان عقب افتاده است، لذا آ هستند که اسالم یه کسانیز بقیآنان ن

 ١شود. یم

                                           
 .٦٣تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة، ص -١
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ك ی یدار کرده باشد هر چند براید امبریکه با پ یو لفظ صحبت بر هر مسلمان

شرف هرکس  کند، و یکرده باشد صدق م مسلمان وفات لحظه هم که بوده و بعد

ن که شرف یندارد، بلکه همل را الزم یاو ثابت شده است شروط تعد یمصاحبت برا

 است. یکاف یل ویتعد یصحبت را داشته برا

ن و انصار صّحت یمهاجر یپندارند که صحبت جز برا یاز اهل اهواء م یبعض

که بعد از آنان آمده جز با آنچه  یك از کسانیچ یعدالت ه ن هنگامیندارد، لذا در ا

شود، و  یده ثابت نمیات رسبعد از آنان به اثب ین سپس کسانیگران از تابعیعدالت د

ت یه آن مذهب روایك از اهل سنت نگفته است، و شبیچ یرا ه یغلط ی هن گفتیچن

ا دو سال با رسول خدا یك سال یکه  ینکه جز کسانیب است اید بن مسیشده از سع

ند، و یآ یبه حساب نم یا دو غزوه شرکت نموده صحابیك غزوه و یشان در یبوده و با ا

، حافظ ١باشد یست و اجماع بر خالف آن میح نید صحیاز سع یزین چیچن

 ین شرط در اسم صحابیبر عدم اعتبار ا یاجماع در هر عصر«د: یگو یم /یعالئ

مان ینکه هزاران مسلمان که در سال نهم این نباشد حال ایمنعقد شده، چرا چن

ر زمان فتح ره که دیش و غیگر از قرید ین کسانیاز صحابه بودند و همچناند  آورده

، و علما یمگر مدت کماند  دار و مصاحبت نکردهیرا د امبریو پاند  مسلمان شده

 متعال در مدح صحابه یو خدا ٢اصحاب هستند. ی هاز جملها  آن اتفاق دارند که

دٞ ﴿ د:یفرما یم َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡينَُهۡمۖ  ٱلُۡكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ تََرٮُٰهۡم ُركَّ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن  ٱ�َّ
ثَرِ 

َ
� � ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ

َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر  ٱۡلُكفَّ

                                           
 اثر حافظ عراقی. ٢٩٧نگا: التقید واإلیضاح ص -١

 .٧/٤و نگا: فتح الباری  ،٤٣تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة ص -٢
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ُ وََعَد  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
  ﴾٢٩َوأ

با او هستند، در برابر کافران ی الله است؛ و آنان که  محمد، فرستاده« ]٢٩[الفتح: 

بینی؛ فضل و  سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می

کاری) آنان از اثر سجده در  (ی درست جویند. نشانه حشنودی الله را می

هایشان پیداست؛ این، وصف آنان در تورات است. و وصفشان در انجیل مانند  چهره

هایش  زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقهزراعتی است که جوانه 

ی آنان کافران را به خشم  وسیله سازد تا به زده می ایستاده است و کشاورزان را شگفت

اند، نوید آمرزش و  که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهها  اینآورد. الله به 

ْ ِ� َسبِيِل  اَومَ ﴿ د:یفرما یز میو ن ».دهد پاداش بزرگی می �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ لَُ�ۡم �  ٱ�َّ

ِ ِميَ�ُٰث  َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نَفَق ِمن َ�ۡبِل  ٱۡ�

َ
ۡن أ  ٱلَۡفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ ِينَ َوَ�َٰتَل ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ مِۢن َ�ۡعُد َوَ�ٰتَلُوا نَفُقوا

َ
ُ َد وَعَ  أ  ٱ�َّ

 � ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ و شما را چه شده که در راه « ]١٠[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

ها و زمین از آِن الله است؟ آن دسته از  کنید و حال آنکه میراث آسمان الله انفاق نمی

دیگران شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند، همسان 

نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، 

تر است. و الله به هر یک (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است. و الله به  بزرگ

گاه است   .»کردارتان آ
ز ین یگرین باور هستند که مراد از فتح، فتح مکه است و دیو اکثر اهل علم بر ا

م یباشد که در آن مناقشه وجود دارد، و امام ابن الق یه میبیکه مراد حدگفته 

آن ی  لهیبه وس است که خدا یفتح مکه را ذکر کرده که آن (فتح اعظم /یالجوز

ن و ید، و به سبب آن سرزمیرا عزت بخش ین وینش را و رسول و لشکر و حزب امید

ن ید کفار و مشرکیاز دست پل ان انتخاب کرده بودیت عالمیهدا یرا که برا یا خانه
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د، و یاهل آسمان گرد یو خوشحال یی شاداب هیبود که ما ینجات دادند، و فتح

ن خدا یده و به سبب آن مردمان فوج فوج به دین دوانیی عزت خود را در دل زم شهیر

 امبرینمود، پ یو خوشحال یو درخشش و پر از شاداب ین را نورانیدر آمدند، و زم

در  یهجر ۸ان و سربازان خداوند در سال یهمراه گروه سواره نظام اسالم و لشکر

ن فتح مکه یو ا ١آن حمله بردند. یکه ده روز از ماه رمضان گذشته بود به سو یحال

 یاز اقوال عروه و زهر یکیقعده بود بنابر یه در سال شش و در ذیبیبوده چرا که در حد

 ره.یو محمد ابن اسحاق و غ

َ�َتۡحَنا لََك  إِنَّا﴿ د:یفرما یامبرش نازل نمود که میه را بر پین آیه ایبیر حدو د 
بِيٗنا  پس خدا » همانا ما پیروزی آشکاری برای تو رقم زدیم.« ]١[الفتح:  ﴾١َ�ۡتٗحا مُّ

ی نصر و  د و سورهیی حد نام نهاد، و اما مکه فتح در سوره یروزیفتح و پ ن صلح رایا

گر یعد از فتح دب« »ال هجرة بعد الفتح«که فرموده است:  شانیی ا فرموده زین

د فتح مکه و همان فتح یترد یب ،ه ابن عباسیث متفق علی. بنا بر حد»ستین یهجرت

 باشد. ار روشن و واضح مییبس یا ن مسئلهیاست. و ا اعظم
ز یقدر منزلت آنان و ن یمقام صحابه و بزرگ یه بر بلندیان داللت آیهدف از ب

قبل از فتح مکه انفاق  ینکه کسانیو ا یبر بعضها  آن از یبعض یمنزلت و برترتفاوت 

است که  یشتر و بزرگتر است و شأنشان واالتر از کسانینموده و نبرد کرده اجر آنان ب

نکه خداوند هر دو طرف یاند، حال ا دهیبعد از فتح مکه خرج و بخشش نموده و جنگ

که  یهائ آن شود که ین جهت متحقق میذا بدو گروه را به بهشت وعده داده است. ل

از جمله آزادشدگان و غیره، و آنهائی که جهاد اند  دهیبه اسالم گرو بعد از فتح مکه

 که فرموده:اند  ش خداینموده و مال خودیش را در راه الله خرچ کرده داخل فرما

                                           
 ).٣/٣٩٤زاد المعاد ( -١
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ُ َوُ�ّٗ وََعَد ﴿ �  ٱ�َّ ك (از دو گروه) منزلت یخداوند به هر « ]٩٥[النساء:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

 ».با وعده داده استیز
ك در یکه زبان و قلم خود را در طعن و وارد نمودن اتهام نفاق و تشک یپس کس

از جانب خدا و  یل واقعیمسلمان بودن اصحاب به کار انداخته و بدون برهان و دل

 شان مطرح سازد در واقع قول خدا را ردیات را در مورد ایمسائل و فرض رسولش

که  یجز از کس یزین چینموده و بر اصحاب افترا و بهتان آشکار زده است، و چن

ن یی ا رهیدل که جهلش نسبت به کتاب و سنت و س اهیار ستمگر و سیانت و بسید کم

د: (آن یفرما یم /خ االسالمیشود. و ش یده است واقع نمیمردان به اوج خود رس

د و یزیه و برادرش یمانند: امیر معاودسته از اهل مکه که سال فتح مسلمان شدند 

ل بن عمرو، به صورت یه، حارث بن هشام، سهیجهل، صفوان بن ام یعکرمه بن اب

های  آنان بر اسالم تا زمان وفات بلکه فداکاری یتواتر نزد خواص، اسالم آوردن و بقا

  ١ده است.یشان به اثبات رس شان در راه دین الله و جهاد و فتوحات

شان یکه بعد از ا ین و مدح انصار و ذکر کسانیل در وصف مهاجرخداوند متعا

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ د:یفرما یم اند را ادامه دادهها  آن اسالم آورده و راه  ٱ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 

َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ أ وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 
ُ
ِٰدقُونَ أ ِينَ  ٨ ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  َوٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم  ٱۡ�ِ

ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  وتُوا
ُ
ٓ أ ا ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

نُفِسهِۡم َولَۡو َ�نَ 
َ
ٰٓ أ ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦبِِهۡم َخَصاَصةٞ

ُ
فَأ

ِينَ  ٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َوٱ�َّ
ِينَ  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ِيَن  ٱۡ�ِ ٓ إِنََّك َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ ْ َر�ََّنا َءاَمُنوا

                                           
 .٤/٤٦٦الفتاوی  -١
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ء) از آِن فقیران  و نیز بخشی از اموال فی«( ]١٠-٨[الحشر:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

اند؛ فضل (و نعمت الله) و  مهاجری است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شده

کنند. ایشان، همان  طلبند و الله و پیامبرش را یاری می خشنودی او را می

نند. (و همچنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای راستگویا

هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت 

هایشان دغدغه و نیازی به آنچه به مهاجران داده شده،  اند، دوست دارند و در دل کرده

گرچه خودشان بسیار نیازمند دهند؛  کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می احساس نمی

باشند. و کسانی که از آز و بخِل نفس خویش مصون بمانند، همان رستگارانند. و 

گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که  (نیز از آِن) آیندگان ایشان است که می

قرار  ای نسبت به مؤمنان هایمان هیچ کینه در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل

 ».ی مهرورزی گمان تو، بخشاینده مده؛ ای پروردگارمان! بی
که  یتیکند و رضا یشان میکه خدا از ا ییمدح و ثنا -کند حفظتو را  خدا-پس 

 یدر دل جاها  آن نسبت به ینه و دشمنیچ نوع کیاد داشته باش و هیداشته بها  آن از

شان طلب و یکند، و برا یداللت مها  دل بر اوج خباثت یزین چیمده؛ چرا که چن

 ن نشست.ینما که در راه آن جانها و خونها بر زم یکین یآرزو

ده در واقع یی خود گردان شهیرا پ یپرداز که طعن زدن و گمان یبر عکس، کس

از  یدود، و با استدالل به بعض یسراب م یآزارد و به سو یگران را میخود را خسته و د

کند، نفس خود را  اهای نفسانی آن را بد تأویل میروایات که محمل نیکو دارد اما هو

 یتیکند و او را شخص یحرمت یره بیدر هالکت انداخته و جرأت کرده که به ابوهر

کند که نصوص را به  یمعرف یتیده و او را شخصیرگرفته از کعب االحبار گردانیتأث

ز باران غضب و خشم خود را بر ین یگریو د ١ان به کار گرفته است.یمصلحت امو

                                           
، و این شأن و حال بعضی از نویسندگان معاصر متأثر ٢٧٥-٢٦٥السلطة في اإلسالم صفحه  -١

ام (معتزلی) است، که خود را حاکم و قاضی بر اصحاب رسول الله
ّ

 از مستشرقین و آراء نظ
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به ساحت واالی آن بزرگان ناسزا گفته و نیز حقایق را وارونه نموده و چیزهای  اند، قرار داده

کنند که  و لذا به ابوهریره بطور صراحت طعن وارد نموده، و گمان میاند  عجیب و غریبی آورده

بیشتر اسرائیلیات تورات و غیر تورات که وارد کتب حدیث شده حتی صحیحین نیز از مرویات 

باشد...) آنان کعب را شخصیتی که در راه نشر  رأس آنان ابوهریره می شاگردان کعب و در

اند که چنین کالمی بدون  کرده گردانیده کار می سازی نسبت به رسول الله یهودیت و دروغ

ی آن هیچ دلیل یا  کاری پلید است، و گوینده آن هوا و نادانی و یا یك نهان  دلیل بوده و منشأ

شد اصحاب  کند، و اگر چیزی از این قبیل واقع می ا و دروغی بیان نمیشبه دلیلی بر چنین افتر

ی کرام و در  کردند، کعب االحبار در با صحابه کردند و سرش را از تن جدا می علیه آن قیام می

و به جز کثرت مرویات او   نمود، ها را از آنان اخذ می کرد و بسیاری از سنت بین آنان زندگی می

گرفتند، عالوه بر اینکه بعضی  ردن چیزهای عجیب و غریب ایرادی از او نمیکتاب و آو از اهل

از چیزهای که از او نقل گشته اصل و اساسی ندارد و از جهت صحیحی از طرف وی نقل شده 

 است.
ذکر کرده که: (ایشان اسالم زیبا و دیانتی متین داشت و نیز از  ۳/۴۸۹حافظ ذهبی در السیر  

) که ابوهریره بعضی از اخبار بنی اسرائیل را از او دریافت کرده و دلیل علمای برجسته بود...

امام بخاری در صحیح خود   بود که از آنان حکایت کنند، ایشان در آن اجازه دادن پیغمبر

اسرائیل  اند از بنی اجازه داده ) از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت کرده که پیامبر۳۴۶۱(

ی از اهل اهواء زبان در این مورد گسیخته و به ابوهریره طعن وارد حدیث گفته شود. پس برخ

زنی نمودند، و این کار آنان قبل از اینکه طعنی در  کرده و در روایات او تشکیك و گمانه

 باشد.  باشد  بدرفتاری بزرگ و افترا به شریعت می ابوهریره

کشید؛ چراکه هیچ  ود از آن دست میامثال این اتهام آشکار اگر قائل آن حقیقتش را درك کرده ب 

گشاید، در حقیقت به اتفاق ائمه ابوهریره  مسلمان و صاحب خردی به چنین چیزی زبان نمی

کنندگان بود که بین روایت به خوبی تمییز  ترین مردم در احادیث و بهترین ضبط از حافظ

با هم  مصطفیشنید با کالم  های کوتاهی که از کعب می داد و امکان نداشت حکایت می

کید می شنید فراموش  می هرآنچه که از رسول الله کند که ابوهره قاطی کند، و روایات تأ

ذئب از سعید المقبری از  ) از طریق ابن ابی۱۱۹کردند، لذا بخاری در صحیح خود ( نمی

ا شنوم ام بنده احادیث زیادی از شما می گفتم: ای رسول خدا«ابوهریره روایت کرده و گفته: 
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ت فرو یبنام دفاع از اهل ب ریه و عمرو بن عاص و عبدالله بن زبیسر امیر معاو

ت به یبعد از هدا یاند. که از گمراه ای چون سراب تمّسک جسته و به شبهه ١ختهیر

و سرکردگان کفر و ضاللت از این گونه اتهمات  یهود و نصاریم، یبر یخدا پناه م

                                                                                           
گوید: با دستان خود  کنم، فرمود: ردایت را پهن کن و من ردایم را پهن کردم، می فراموش می

ردا را گرفت، سپس فرمود: جمعش کن و من آن را جمع کردم و بعد از آن هیچ چیزی را 

) از طریق زهری از ۲۴۹۲) و صحیح مسلم (۷۳۵۴صحیح بخاری (» کردم فراموش نمی

 گری روایت کرده است.اعرج از ابوهریره بلفظ دی

ها امور را بسنجند، و هدف از منهجشان ناواضح و  این گروه ثوابت شرعی ندارند که با آن -١

اثر زیدی مستوری و کتاب عدالة » الرسالة المنقذة«هایش قاطی است، و من کتاب  نشانه

از جهت ها تشابه  الرواة والشهود اثر زیدی مرتضی محطوری را مطالعه نموده ام که در آن

پرداختن به مسائل و اتفاق در طعن زدن به بعضی از اصحاب را یافتم، و در کالمشان 

تناقضات و خلل در ارزیابی و نقص در حکم را مشاهده نمودم. و آنچه از مقاالت آنان فهم 

شود که یاری و پیروزگردانیدن و تشخیص حق بدون چیزی از باطل و جور و ستم و  می

از جمله آن اینکه محبت اهل بیت   تهمت زدن به پاکان امکان ندارد، ورزی و همچنین تعصب

و همراهان او  ها و نیز بیان محاسن و فضایلشان جز با طعن نمودن معاویه و کمك به آن

ی باطل است، در واقع طعن زدن  ممکن نیست، و چنین چیز از جهل و گمراهی و یاری بوسیله

ور شدن در باطل  به یکایك اصحاب بخاطر اهل بیت و چیز دیگر عالمت کوری و غوطه

باشد و اهل سنت که در واقع اهل سنت هستند اهل بیت را بدون غلو و افراط دوست داشته  می

کنند، کما اینکه  ی آنان محافظت می درباره الله رو و حرمات دفاع و از وصیت رسولو از آب

ها را به حق شناخته و هیچ یك از آنان را شتم  عموم صحابه را دوست داشته و منزلت و شأن آن

گویند و نسبت به رافضه و نواصب میانه رو هستند، چرا که رافضیان که از همه  و دشنام نمی

ی  به استثنای اهل بیت که دربارهاند  ات خدا را کنار نهاده و محارم را انجام دادهبیشتر دستور

عموم اند  ها قرار داده شان افراط و غلو کرده و صفات و خصائص خدای متعال را برای آن

سری  شقی و خیره کنند. و نواصب نیز که در جهل فرو رفته و به کله اصحاب را تکفیر می

اق در آنان زیاد شد از اهل بیت تبری جستند و آشکارا با آنان دشمنی گرویدند و نقاش و نف

 کردند، و پناه بر خدا از گمراهی بعد از هدایت.
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ن از طوفان آن سالم نماندند و همه مجاهدت و تالشها را یی د دند اما ائمهسالم مان

 د.ینابود و تباه گردان

 هیا امیر معاویاسالم  یآن راو ،رهینجاست که طعن زدن به ابوهریو از ا

عت یگر نگهبانان شریبه درساندن  بیآس یی برا لهیوس امبریپ ١یاز کاتبان وح یکی

شود  یل و سوق داده میتأوها  آن که به یجز با اسباب دن به اهدافیشده، پس رس

 رند.یگ یل حکم اهداف را میست. و در آن هنگام است که وسایر نیپذ امکان

 فضایل معاویه
است که  یی حلقه در به منزله هیمعاو«که: اند  گفته یی سلف همواره م ائمه

شان است متهم یکه مافوق ا یآن را به حرکت در آورد او را بر کس یهر کس

 ٢.»میکن یم

                                           
) از طریق عکرمه آمده که ابو زمیل به ما خبر داد ٢٥٠١در اسناد صحیح که در صحیح مسلم ( -١

ه را کاتب نزد خود قرار خواست که معاوی که ابن عباس برای من گفت: که ابوسفیان از پیامبر

و عکرمه را به اند  ی این اسناد بحث کرده دهد. ایشان در جواب گفتند: بلی...) و بعضی درباره

زاد «اند. نگاه کنید به  ها نیست متهم ساخته چند دلیل که در اینجا مجال پرداختن به آن

یکی از  عاویهاما میان اهل علم در این اختالفی نیست که امیر م ۱۱۰-۱/۱۰۹» المعاد

بوده و در میان مطالعاتی که در کتب عقائد و پیگیری که از کتب سیره  کاتبان وحی رسول الله

و غزوات نموده ام کسی را نیافته ام که در این امر مخالفت داشته باشد. احمد بن محمد 

ند بر تو ای به سوی ابی عبدالله فرستادیم، و از او سوال کردیم خداو گوید: نامه الصائغ می

گویم که معاویه کاتب وحی بوده و  گوید: من نمی گوئی در مورد کسی که می رحم کند چه می

گویم که او خال المؤمنین بوده بلکه با حکم و زور شمشیر به آن دست یافته است؟.  نمی

گویند با  ارزشی است، و کسانی که این سخن را می ابوعبدالله گفت: این یك حرف بد و بی

ل در السنه  شود، و ما آنان را برای مردم مفتضح می ست و برخواست نمیآنان نش
ّ

گردانیم. خال

 با سند صحیح آن را روایت کرده است. ۲/۴۳۴

 ).٥٩/٢١٠تاریخ دمشق اثر حافظ ابن عساکر ( -٢
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 امبریان پوشش و ستر اصحاب پیه بن ابوسفید: (معاویگو یع بن نافع میرب

ن و انصاری که در پس یپوشش را کشف کرد بر مهاجر یفرد یاست پس هر زمان

کشاند که کتاب و  ین میا یاو را به سو یزین چیشود، و چن یوجود دارد جسور م یو

 طعنه وارد کند. ه اصحاب رسول اللهب کند و نسبت بیسنت را تکذ

ر بن ابوبکر ذکر یق زبیاز طر ۱۷۴صفحه ۱۰خ خود جلد یدر تار یب بغدادیخط

ابوعبدالله بن مصعب «م مصعب بن عبدالله به من خبر داد و گفت: یکند که عمو یم

که اصحاب رسول  یابوبکر! در مورد کس یبرایم گفت: ا ین مهدیر المؤمنیگفت: ام

ق هستند، یزندها  آن د؟ گفت: من گفتم که:یگوئ یکند چه م یرا کم بها م الله

د، گفت: آنان قصد یبگو یزین چیده ام که چنیرا ند یش از تو کسیگفت: من پ

ن مسأله تابع آنان یافتند که در ایرا ن یبها سازند، اما کس داشتند که رسول الله را کم

ها  آن را نزد فرزندانها  آن بها کردند، و کمها  اینباشد، لذا آنان را نزد فرزندان 

با افراد بد مصاحبت و  جرسول الله  اند: گفتهها  آن نکهیارزش نمودند، مثل ا کم

که اصحاب بد داشته باشد سپس مهدی  یمرد یرفاقت کرده است و چه بد است برا

 ز همان نظر تو را دارم.یعباسی گفت: بنده ن

بها  که اصحاب سول الله را کم یدیرا د یکسد: (هرگاه یگو یم /امام ابوزرعه

نزد ما حق است و  ل که رسول اللهین دلیق است، و آن به ایسازد بدان که او زند یم

اند  شان به ما رساندهیرا اصحاب ا ن قرآن و سنت رسول اللهیز حق است و ایقرآن ن

ند یرا ابطال نماح کنند تا بدینوسیله کتاب و سنت یخواهند شاهدان ما را تجر یآنان م

ه صفحه یب آن را در کفایاست) خط یق هستند بهتر و اولیح خودشان که زندیو تجر

 اند. ت کردهی) آن را روا۳۸/۳۲خ خود (یو ابن عساکر در تار ۹۷

که  یکسان یهای فراوانی نقل گشته که پرده را از رو ن باب از علماء گفتهیدر ا

اصحاب فرو رفته  یدر حرمت شکنها  لغزش و هودهیمسائل بکردن  دنبال وار با وانهید

 ده است.یشتر ستم رسیاز همه ب هیان آنان به معاویو در ماند  برداشته
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م یرا از گناه پاك و معصوم داراند  که از او برتر یو کسان هیم معاویخواه یما نم

ز فساد و یاست که ضوابط خاص خود را دارد، و طعن آنان ن ین بابیهر چند ا

م امت بود که شا هیدارد، و معاو یدور و دراز یها هدف
َ
ی مجد بوده و به  ستهیعل

ردستان خود و یشان به زیز اهتمام اید، صداقت و عفاف و صبر و عدل او و نیآن رس

شان آشکار و روشن بود، یها است او با وجود اختالف منازل و تنوع خواستهیحسن س

 دارند. و مسلمانان بر فضل و صدق و امانت او اجماع

ن شرکت نمود و از جمله مؤمنان و یی حن در غزوه امبریبا پ امیر معاویه

َوَ�وَۡم ﴿ د:یفرما ینه و آرامش را بر آنان نازل کرد که میبود که خداوند سک یکسان
تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم َشۡ�  ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ

َ
ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض 
َ
ۡدبِرِ�َن  ٱۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ُ�مَّ  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ  ۦَ�َ

َب  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َ  نَزَل ُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ َوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱ�َّ َ�َفُروا

کرد و در جنگ  یاریشما را  یادید در مواقع زخداون« ]٢٦: التوبة[ ﴾٢٦ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

ان فراوان یآن لشکر یخودتان شما را به اعجاب انداخت ول ین بدانگاه که فزونیحن

ن با همه وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت یامدند و زمیبه کار شما ن

مؤمنان غمبرش و یب پید. سپس خداوند آرامش خود را نصیبه فرار نهاد ید و پایکرد

د و کافران را مجازات یدید یشان را نمیرا فرو فرستاد که شما ا یگردانید و لشکرهائ

 ».فر کافرانین است کیکرد، و ا
کند بهتان و  یمان آورده است به نفاق وصف مینکه ایکه او را بعد از ا یپس کس

صورت ن یر اید از او خواسته شود توبه کند در غیمرتکب گشته و با یگناه آشکار

که خدا امر  ید سلطان و حاکم گردن او را بزند و کسیطبق اصح اقوال علما با

ن کار را ترك کند و از آن یا یل و مانعیست بدون دلیز نین را به او سپرده جایمسلم

 یش را طوریی شاذ او را خفه کرده و دست و پا شهینکه حداقل فکر و اندیبگذرد با ا
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انصافانه و اوهام افسار  یر ظالم و هجوم بیاز مس ر ببندد که او رایبا غل و زنج

 خته باز دارد.یگس

گاه است گمان م یکس  یو محدودساز یریجلوگ یزین چیکند که چن یکه ناآ

نابجا  یگمان ین پنداریباشد و چن یه اصحاب آن میاجتهاد و احتکار آراء وهجوم عل

 بیش نیست.

 یح آنچه دارایاختالف و ترجعت و مسائل مورد یچرا که اجتهاد در فروع شر

ها  آن ان احکامیو ب یی زندگ د در مسائل نو و تازهیدگاه جدیز دیح است و نیل ترجیدل

 باشد. یآن م یواجب بر اهل علم و اهل نظر است، و ضرورت مقتض یامر

حاکم مجتهد دو اجر قرار داده است چنانچه به حق اصابه کرد  یبرا امبریو پ

ث در ین حدیك اجر دارد، و اید یش از راه صواب لغزیك اجر و اگر هم پای

 باشد. یم ث عمرو بن عاصین آمده و حدیحیصح

آن مورد تنازع اهل علم نبوده  یود و شروط شرعین گونه اجتهاد با تمام قیو ا

کن اجتهاد ناپسند و دور انداخته شده اجتهاد آن یدارند، ل یفاتین باره تألیاست و در ا

ار یز در اختیکنندگان صحابه و فرو رفتگان در سلب عدالت آنان و ن حیدسته از تجر

 یو کم کردن قدر و منزلت وبها  آن قرار دادن فرصت و مجال در طعن زدن نسبت به

بعد از آنان  یباشد چنانچه حال و وضع کسان یمشان یها ارزش فات ویبها نمودن تأل

 ن است.یاند چن آمده

و  ح است، یو برهم زدن اجماع صح یمرج طلبدر واقع هرج و  یزین چیو چن

و منع نشوند، ناچار  یریجلوگ ید و اخطار جدید و تهدیامثال آنان اگر به صورت وع

که شّرشان را خالص کند و  یزیرو و حکم دادن آنان به چیی ن لهید به وسیبا

گری و  رافضی ید مسلمان از بالیشان را باطل سازد، منع گردند تا عقایها لهیح

 شود. (والله المستعان). یش اعتزال محفوظ و نگهداریگرا
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ع و اعتماد یرف یگاهیاو را جا امبرینکه پیا از جمله مناقب امیر معاویه

د در آن یست که بدانین کافید، و همیگردان یشان را کاتب وحید که ایبخش یسترگ

که  یر بود تا زمانلت برخورداین فضیاست، و همواره از ا یچه عزت و شرافت

 ا جدا شدند.یاز دن امبریپ

ك از یچ یقرار داد و ه ٢دمشق یعمر فاروق او را وال ١دیزیو بعد از فوت برادرش 

ن مورد طعن نگفته است، و یتهمت نزده و او را در ا یت به ویاصحاب در مدت وال

ی  منطقهن ید کرده و چندییت را در دست گرفت آن را تأیوال که عثمان یزمان

 یآوردها ار داد، که موجب منافع و دستز را در قلمرو تحت فرمان او قریگر را نید

ب یی قبرص را فتح کرد (که مسلمان قر رهیجز ۲۷شد از جمله در سال  یادیز

 وسته جهاد ویز در آن جا ساکن شدند، و پیام حکم او و مدتها بعد نیشصت سال در ا

ك اجماع ین به صورت یو ا ٣وم و اروپا پا برجا بود)در زمان او در بالد ر یها یروزیپ

آن با  یشان در آن منطقه و اجرایا یاسیدر آمد که بزرگان مردم بر فضل و قدر س

                                           
هنگامی که مریض شد برادرش معاویه به این خاطر که او  گفته شده که یزید بن ابی سفیان -١

دانست جانشین خود گردانید و امیر  را دارای کفایت و قدرت بر سیاست آن سرزمین می

و  آن ر امضاء و تأیید نموده و همین برای تو در معرفت و شناخت مردان کافیست،  المؤمنین

) از ۳۶۸۲» (ان عمر جاری کرده استخداوند حق را بر قلب و زب«فرموده است:  پیامبر

گوید: حدیث از این  آن را روایت کرده و می بطریق خارجه بن عبدالله از نافع از ابن عمر

) اثر ۸/۲۱)، (۹۵/ص/۷رو حسن و صحیح و غریب است. نگا کنید به البدایة والنهایه جلد (

 ).۶۵-۳۵/۶۴). (۴/۴۷۲حافظ ابن کثیر و فتاوای شیخ االسالم (
) آورده است که: عمر فاروق امیر معاویه را والی دمشق و ١٥٥خلیفه بن خیاط در تاریخ خود ( -٢

حافظ ذهبی   ی شام را در اختیار او گذاشت، بعلبك و بلقاء گردانید و بعدها قلمرو تمام منطقه

ها حفظ شد این است که کسی  گوید که: آنچه در خاطره ) می۱۳۳صفحه ( ۳جلد» السیر«در 

 سرزمین شام گردانید عثمان بوده است یه را فرمانکه معاو
ّ

 ».روای کل

 ) اثر حافظ ابن کثیر.١١٨صفحه ( ٨البدایة والنهایة جلد -٣
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ثابت نزد اهل علم و دانش هستند،  یخیق تارینها حقایوه باور داشتند، و این شیبهتر

زند، و بر  یطعن نمها  آن ك ازیچ یخ آشنا باشد هرگز به هیقت تاریبه حقهرکس  و

گاه است و از او پوشین حقیکه نسبت به ا یعکس کس ده باشند قلم خود را یقت نا آ

و داد و  یق را با احتماالت عقلیمسلط کرده و حقاها  آن در مخاصمه و منازعه با

نابود و محو نموده است که در واقع خود را در مشقت برده  ینگار روزنامه یادهایفر

 یزیبه چ یخیق تاریمؤمنان منحرف گشته است و امکان ندارد حقا یقیو از راه حق

خ چنانچه ظلم یعات دشمنکارانه دگرگون شوند؛ چرا که تارین افتراها و شایمثل ا

مان، یز ایه دانسته همان گونه نیه را سفید بن معاویزیحجاج را به اثبات رسانده و 

 ه است.ه را ثابت کردیو فتوحات امیر معاو یعلم، حلم و بزرگ

که از  -د یرس یکه به پادشاه ین است که زمانیشان ایگر از مناقب اید یکیو 

خواه  ار عدالتیقدر و بسیرت بزرگوار و عالیك سین -ن امت استین ملوك ایبزرگتر

که  ین به دست آمد طورید یفراوانی برا یها یروزیپ رات ویشان خیبود و توسط ا

ر دستانش او را دوست داشتند یبعد از او حاصل نشد و لذا ز یاز کسان یزین چیچن

ان یشواین پیبهتر«هم فرمودند:  امبریکردند، و پ یرا مدح و ثنا م یو مسلمانان و

دارند، و  یز شما را دوست مینها  آن د ویهستند که شما دوستشان دار یشما کسان

ن یفرستند، و بدتر یهم بر شما رحمت مها  آن د ویفرست یم شما بر آنان رحمت

نه یز با شما کینها  آن د وینه داریهستند که شما نسبت به آنان ک یی شما کسان ائمه

 کنند ...). یز شما را لعن مید و آنان نیگوئ یدارند و شما آنان را لعن م

که  کند،  یت میث عوف بن مالك آن را روایح خود از حدیمسلم در صح

باشد؛ چرا که  یم هیث بر او مطابقت دارد معاوروا که این حدی ن فرمانیتر قیال

نسبت به او طعن  یکنند و کس یش دعا میمسلمانان او را دوست داشته و برا

 نشان به آنان اجازه داده باشد.یکه د یسازد مگر کسان یبها نم ید و او را بیگو ینم
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را کتك  یام که عمر بن عبدالعزیز انسان دهیهرگز ند«د: یگو یم بن میسره میابراه

 ١».ن شالق به او زده استیه را دشنام داده باشد که چندیکه امیر معاو یبزند جز کس

امبر را یکه اصحاب پ یی کس از پدرم درباره«د: یگو یو عبدالله بن امام احمد م

سپس   د گردنش زده شود،یدهد سوال نمودم، گفت: بنده معتقدم که با یدشنام م

د گردنش زده شود یحد بسنده نکرد و گفت با یو به اجراگفتم: او حد الزم دارد، اما ا

 ٢دانم. یو من او را مسلمان نم

ا یرا کم بها و  از اصحاب رسول الله یکیکه  یکس«د: یگو یم /شانیو ا

شان یا یهاینکه بدیا اینه داشته باشد یداده است ک یکه رو یزینسبت به او بخاطر چ

 الله برای آنان رحمت بطلبد و قلبش نسبت به نکه ازیباشد تا ا یرا ذکر کند مبتدع م

 ٣پاك شود.ها  آن

ه و یبه معاو یی کس دم که از ابوعبدالله دربارهید: شنیگو یاد میو فضل بن ز

است؟  یتوان گفت که او رافض یا میکند سوال شد که آ ادبی می عمرو بن عاص بی

د داشته یت پلین که یکند مگر کس ینم یادب یجسارت و بها  آن در جواب گفت: بر

نه داشته باشد، درون و باطن ناپاك یک که با اصحاب رسول الله یباشد و کس

 ٤دارد.

ه بن ابو یز کجا و معاویالعزعبدبن عمران سوال شد: که عمر بن  یو از معاف

چ کس با اصحاب رسول ین سوال به خشم آمده و گفت: هیشان از ایان کجا؟ ایسف

                                           
 ) آن را روایت کرده است.١٢٦٦صفحه( ٧اللکائی در اصول اهل السنه جلد  -١

 ) روایت کرده.٧/١٢٦٦اللکائی در اصول اهل السنه ( -٢

 ). ٢١٠ن الجوزی (مناقب امام احمد، اثر اب -٣

 .٤٤٧) و نگا: الّسنة، اثر خالل ٥٩/٢١٠ابن عساکر در تاریخ خود ( -٤
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شان بر ین ایز کاتب و امیل او و نیه صحابی و فامیشود، معاو یسه نمیمقا الله

 ١خداوند عّز وجل بود. یوح

شود؟  یسه میمقا با اصحاب رسول الله یچ کسیا هیو به امام احمد گفتند که آ

 ،یز افضل است؟ گفت: آریه از عمر بن عبدالعزیا معاویگفتند: آ» معاذ الله«گفت: 

است که با من  ین مردم کسیت بهترفرموده اس به جان خود قسم که رسول الله

 ٢کتر باشد.ینزد

ذا رأيتم معاوية خيطب إ«ث یآمده مانند حد هیو آنچه در اخبار در ذم معاو

کند او  یم یمنبر من سخنران یه روید معاویدی: هر گاه دیعنی »منربي فاقتلوه یعل

را در دست  یکه مقام یه! چطور است هنگامیمعاو یز روایت: (اید. و نیرا بکش

شود  یر میکه در آن بچه بزرگ و بزرگ پ یگردان یك میح را نیبد را خوب و قب یگرفت

 اجل تو آسان و ظلمت بزرگ است).

  ین من حشر میر دیآید که بر غ ین راه میاز ا یو روایت: (مرد
ً
شود و اتفاقا

ن آن ییدر قعر آتش و پا یه داخل تابوتیا روایت: (معاویدا شد) و یه از آن راه پیمعاو

 قرار دارد). 

ن اخبار یندارد که ا یدیث داشته باشد تردیبه حد یتیکه اندك عنا یپس کس

فات یك از کتب معروف و تألیچ یان است، و در هیی دروغگو ن ساختهیدروغ

ه یث در ذم معاویار به ساختن احادیان بسیو رافضاند  مشهور اهل اسالم وارد نشده

ل در کتاب ند ا اهتمام کرده
ّ

در کتاب خود  یو ابن الجوز ٣»العلل«چنانچه خال

                                           
 ).٥٩/٢٠٨همان منبع ( -١

 ).٤٣٥السنة، اثر خالل ( -٢

 ١١٧) اثر ابن قدامه مقدسی، و المنار المنیف/٢٢٧اثر خالل (» العلل«ی:  نگاه کنید به گزیده -٣

 اثر ابن القیم.
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و بقیه را نیز بر آن باید قیاس  اند. اشاره نمودهها  آن از یبه بعض» ۲/۱۵الموضوعات «

 کرد.

ها  انسان نیافته و آنان از دروغگوترین حد هم خاتمه نیان به ایعیش یپرداز دروغ

ث یکه احاد یکه در واقع جائاند  ساختهت یدر مدح اهل ب یثیکه احاد  هستند،

ث دروغ به ین هستند که با احادیاز از این یدر فضل آنان موجود است ب یحیصح

 ینکه بعضیل ایبدلاند  ه ساختهیام یدر ذم بن یثینکه احادیکما ا مدح آنان بپردازند، 

چ یه یاکه دار یف گمراهیاند، و طوا گفته یرا دشنام م ١یاز آنان بعد از فتنه، عل

نموده و در  یرا همراهها  آن ین ذم ودشنام گویاز عدل و انصاف نبودند در ا یاریمع

 سب و افترا فرورفته و پرت و پال گفتند.

 یگریه دیل و توجیو هوا و هوس و تعصب جاهالنه دل یجز نادان یزین چیو چن

ه یام یاز بن النورین راشدین عثمان ذی یفه از خلفاین خلیندارد چرا که همانا سوم

ده که قبل از فتنه وفات کرده بودند مانند یکوکار و برگزیی ن ا ن صحابییز چندیبود، و ن

ره آن گونه که یو غ نب دختر رسولیع همسر زیابوالعاص بن رب  ان،ید بن ابوسفیزی

فهمند و به تعقل  یح معروف است، از بنی امیه بودند؛ لکن آنان نمیث صحیدر احاد

                                           
 و پیش افتادن او در مسلمان شدن و قرابت و نزدیکی ایشان با پیامبر فضل علی بن ابوطالب -١

و خویشاوندی و دامادی او، علم و دانش او در دین و احکام آن، مقام جهاد، شجاعت، اینکه 

ایشان چهارمین خلفای راشدین و مژده داده شدن وی به بهشت امری قطعی است و هیچ 

ر کس به او دشنام زند در حقیقت افترا و بهتان بزرگی خبر نیست، و ه مسلمانی نسبت به آن بی

) از طریق عبدالعزیز ابو حازم از سهل ابن ۲۴۰۹را انجام داده است. خبر از صحیح مسلم (

کسی از اهل مروان عامل مدینه بود و او سهل بن سعد را فرا «سعد استخراج شده که گفت: 

گفت: سهل ابا کرد. سپس گفت: اما اگر این  خواند و به او دستور داد که علی را دشنام گوید.

این لغزش و خطای بزرگی است که » کنی، پس بگو خدا ابوتراب را لعنت کند را هم قبول نمی

اندازد و حساب هم  پروا و نگاهی به آن نمی کند و نسبت به آن بی قلب هر مؤمنی را ذوب می

 نزد رب العالمین است.
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را به حساب  یگریگناه د  سازند، یت کفر میو از معص یبد یکیذا از نند و لیآ ینم

را  یه با مروان بن حکم خطاید بن معاویزیکه  یرند، پس هنگامیگ یم یگریکس د

د و مروان یزیکه قبل از تولد  یه و کسانیام یه و بنیمعاو یبه گمراهاند  مرتکب شده

 را کور وشان  چشمان که یپس پاك و منزه است کس اند، افته حکم کردهیوفات 

 ین مسأله دارایرسند، و ا یفهمند و به آن نم یرانده که حق نمیمشان یها قلب

نجا مقصود است یمراجعه شود، اما آنچه اها  آن د بهیاست که با یمستقل یها بحث

شان طعن یبود که نسبت به ا یکسانانکارکردن  و هیبر فضل معاو یا اشاره

خطا هم  یست بلکه از وین هم از خطا معصوم نینکه او با وجود ایند حال ایگو یم

گران هم واقع شده است، و ینکه از دیکما ا ١نیداده مانند مشارکت در جنگ صف یرو

                                           
معاصر این واقعه را برای طعن نسبت به معاویه و سلب و نفی شیعیان و بعضی از نویسندگان  -١

گیرند، و در این  های او و اتهام به مقاصد و نیات ایشان به کار می همه فضایل و شرافتمندی

و حق را با باطل در هم آمیخته و اند  قضیه مبالغه نموده و در آن چیزهای را اضافه و ناقص کرده

و بدنام کردن و انتقام گرفتن از ایشان ساختند که از حقد و جور حکایت و دروغهای را برای ذم 

به خدا پناه می بریم، به حسن گفته شد که: ای اباسعید! اینجا گروهی هستند که معاویه و ابن 

ابن » کنند های که لعن می لعت خدا بر آن«گویند! ایشان گفتند:  زبیر را دشنام یا لعن می

ی رازی آمد و  آن را روایت کرده و مردی، نزد امام ابوزرعه )٥٩/٢٠٦عساکر در تاریخ خود (

طالب  من معاویه را دوست ندارم! گفت: چرا؟ گفت: چون او با علی بن ابی گفت: ای ابازرعه! 

جنگیده است. ابوزرعه گفتند: همانا پروردگار معاویه پروردگاری صاحب رحم است، و 

رضی الله «کنی؟  در این وسط فضولی می دشمن معاویه هم دشمنی محترم است. پس چرا تو

) روایت نموده است. و اهل سنت در ٥٩/١٤١ابن عساکر در تاریخ خود (». عنهم اجمعین

و دالیل آن نیز بس » تر بوده است در این قضیه علی به حق نزدیک«گویند:  مورد این قضیه می

دیدی در این  باره ندارد، ها آگاهی داشته باشد کوچکترین شك و تر زیاد است و کسی که در آن

طبق کتاب و سنت و اجماع سلف ثابت شده «گوید:  ) می٤/٤٣٣شیخ االسالم در فتاوی (

و همراهان ایشان  و اینکه علی بن ابوطالب اند، ها اهل ایمان و مسلمان بوده است که آن

یك  عاویهو تردیدی نیست که م» اندنسبت به حق سزاوارتر از کسانی بودند که با او جنگیده
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از اصحاب نبوده است بر  یکیا یان اهل سنت قائل به عصمت او و یدر م یکس

ن یرا اثبات کنند که چن یعلت یخواهند عصمت اهل ب یان که آنان میعیعکس ش

 یامکان داشته باشد برا یعل یکه عصمت برا یباطل است. و در صورت یزیچ

د ممکن باشد پس یشان برتر است مانند ابوبکر و عمر و عثمان هم بایکه از ا یکس

 یروافض در حق عل یشود که ادعا یشود روشن م یمعصوم بودن آنان نف یوقت

 هم باطل است.

است که عموم اهل سنت و جماعت بر آن هستند، و آن مذهب قت آن یو حق

ك از یچ ینکه هیباشد ا یعصور گذشته م یافتگان در طی تین و هدایصحابه و تابع

ز یتوان گفت همه جا یتر م ستند بلکه به عبارت سادهیره معصوم نیاصحاب از گناه کب

 اند. الخطاء بوده

 اصحاب: زننده به موقف مسلمان در قبال روایات طعنه
ز در محو و یغ آن و نیو نشر علم و تبل در اسالم و جهاد با رسول اللهاصحاب 

ن با یم دین دفاع از حریدادن طرفداران آن و همچن نابود نمودن آثار شرك و ذلت

را از ها  آن که خداوند بدینوسیلهاند  قدم بوده شیپ یمتعال یا هیپاك و روح یها جان

و خشنود  ید و در واقع خداوند از آنان راضینما یرا بلند مگناهان پاك و درجات آنان 

 یت شده است دارایرواشان یها یبد که در ذکر یات و آثار یو آن رواده، یگرد

 باشند: یسه مرتبه م

                                                                                           
کننده بوده و آنچه برای اهل اجتهاد و تأویل جایز بوده برای ایشان هم جایز بوده  مجتهد و تأویل

 شاء الله به آن خواهیم پرداخت. است چنانچه در آینده ان
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ی  عهیش ییحیجز از طرف ابو مخنف لوط بن  اول: آنچه دروغ و کذب است

ا یمتروك  ٢یا واقدی والفتوح)کتاب (الردة صاحب  یمیف بن عمر تمیا سی ١کذاب

باشند  یمورد اعتبار و اعتماد نم ٣ثیشان نزد اهل حدیها تیخود و رواها  آن ره کهیغ

 یع ساختگیب و وقایها و معایدر نقل بد شن دشمنان اصحابیتر از عمدهها  آن و

ل به علت عدم ین آن و دانشمندان جرح و تعدیث و ناقدیباشند و هرگز اهل حد یم

 اند. ك از آنان اعتماد نکردهیچ یادشان بر هیز یها روغضبط و د

                                           
) ٦/٢١١٠گوید: چیزی نیست (ارزشی ندارد)، و ابن عدی در الکامل ( ابن معین در مورد او می -١

حبان گفته همه ائمه با آن موافق هستند، همان لوط بن یحیی معروف به  گوید: آنچه ابن می

ی  باشد که اخبار سلف صالح را بحث کرده است، و از او که یك شیعه کنیه و نام خود می

) ٣/٤١٩درازی کند.) ذهبی ( ی کرام زبان باشد که در مقام صحابه غالی است بعید نمی

و قابل اعتماد نیست، و ابوحاتم و غیره او را ترك ارزش بوده  گوید: او یك اخباری بی می

 اند. نموده

یک فلس از او بهتر «گوید:  ) می٢/١٢٧١ابن معین در موردش در الکامل اثر ابن عدی ( -٢

و ابن حبان » او چیزی نیست«گوید:  ) می١٢/٣٢٦و ابوداود نیز در تهذیب الکمال (» است

به زندیق بودن متهم است همواره موضوعات «گوید:  ) می١/٣٤٠در کتاب خود المجروحین (

صفحه » الضعفاء والمتروکین«و امام دارقطنی در » و احادیث بدون اثبات را روایت کرده است

احادیث او کنار گذاشته شده و چیزی «اند:  ) گفته٣/٥٨و فسوی در المعرفه والتاریخ ( ١٠٤

 ». نیستند

شدید کنار انداخته شده، یحیی بن معین در  اما بخاطر ضعف وی بهتر از ابو محنف است،  -٣

و علی بن مدینی در تهذیب الکمال » چیزی نیست«ی او گفته است:  ه) دربار٢/٥٣٢التاریخ (

باشد و از حدیث و  هیثم ابن عدی نزد بنده قابل اعتمادتر از واقدی می«گوید:  ) می۲۶/۱۸۷(

ی و مسلم، احمد، نسائی و و امام بخار» نسب و در هیچ چیزی مورد رضایت بنده نیست

) و تهذیب الکمال ۳/۶۲۲در این باره نگاه کنید به: میزان االعتدال (  اند، حاکم او را ترك گفته

 ).۲/۲۹۰) و مجروحین، اثر ابن حبان (۲۶/۱۹۴۱۸۰(
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بخاطر حسن  دارد، یان خوبیح است و اساس و بنیدوم: آنچه سندش صح

ن مردم یر کرد، پس آنان سزاوارتریی کرام واجب است آن را خوب تعب ظن به صحابه

و ات ین نیکوتریبر نشان  افعال هستند که الفاظ و ین کسانین و بهترینسبت به ا

ت یسازد و از ن یر محروم میخود را از خهرکس  ن کردار حمل گردد، ویتر برجسته

کند، و از احتمال لغزش  ین هجوم میی د پاك محروم است و بر گفتار و مقاصد ائمه

بر او غلبه کرده و  یسازد در واقع ظلمش بزرگ و جهل و نادان یو از گمان جرح را م

ب یماردالن شده نصیب امثال او بین که نصیی د رهیو خروج از دا یگ بهره یآنچه از ب

 شود. یهم م یو

مانند  شود یم یل ناشیاجتهاد محض و شبه و تأو  یآنچه از رو سوم:

ن امور که از یا است،  یو کردار یگر امور گفتاریش آمده و دیپها  آن انیکه م یعیوقا

که به خطا  یاجر و کسکند دو  یکه در آن اصابه م یکساند  ل وارد شدهیاجتهاد و تأو

) و مسلم ۷۳۵۲( یاست؛ چرا که بخار یك اجر دارد و خطا هم بخشودنیرود  یم

د یم بن حارث از بسر ابن سعید بن عبدالله از محمد ابن ابراهیزیق ی) از طر۱۷۱۶(

د یشن شان از رسول اللهیعمرو بن عاص از عمرو بن عاص که ا یس موالیاز ابوق

کرد اگر در اجتهاد اصابه  یکه حاکم بر اساس اجتهاد حکم یفرمود: هنگام یکه م

 ك اجر دارد.ینمود دو اجر دارد و اگر به خطا رفت 

نکه یا ایرا اجرا نمود  ینکه حکمیا ایصادر کرد  یفتواهرکس  ن اساسیپس بر ا

ل و یا تأویده یشان نرسیکه به ا یا بخاطر سنتیش آمده یش پیکه برا یا بخاطر شبهه

ن یاست خالف حق را گفت همانا او در ا یخاص یوجه و معنا یدارا که یریتفس

ن خبر بر آن ینکه ایکما ا  شود، یش بخشوده میاجتهاد ثواب و پاداش دارد و خطا

َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن ﴿ د:یفرما یمؤمنان م یکند و چنانکه خداوند در دعا یداللت م
 ۚ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ م ما را بدان یپروردگارا! اگر ما فراموش و خطا کرد« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾�
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ر از ابن عباس به ید بن جبیق سعی) از طرینوو ۲/۱۴۶ح مسلم (یو در صح». ریمگ

 ».ن کار را کردمیق ایبتحق«فرمود:  یصورت مرفوع آمده: خداوند تبارك و تعال
آن اتفاق دارند و است که اهل سنت و جماعت بر  ین اصل از جمله مسائلیو ا

ن را یك از مجتهدیچ یو هاند  خوارج و معتزله و همفکرانشان با آن مخالفت نموده

را مذموم و ها  آن د را به تك تك آنان بسته وید و وعیل تهدیدانند و دال یمعذور نم

 اند. گمراه شمرده

باشد. در  یو جور و ستم در حکم مها  قلب یعالمت تباه یزین چیو چن

که به خطا  ین که مجتهدیبر ا یل در کتاب و سنت هست مبنین دلیچندقت یحق

ا یش افتاده باشد ینکه مسلمان شدنش پیرود گناهش برداشته شده است چه ا یم

ل یآرزو و هوس به آنان طعن بزند و دال یاز روهرکس  نکه به عقب افتاده باشد ویا

 یگذار و بدعت یگمراه اورد و او را بهین بیمع ید را در مورد شخصید و تهدیوع

ن یجهل و عدم اطالع نسبت به او گفته و در ا یرا از رو یزیمتهم کند در واقع چ

ر متجاوزان یگ که دامن ییشده را گرفته و آنچه از ذم و بدگو مسئله راه خوارج منحرف

 ر او هم خواهد شد.یامثال او شده دامنگ

 شود: یم ین باب از دو سبب ناشیو اصل فتنه در ا

ث ید از کتاب و سنت از حیق به قول بموجب نصوص تهدیاول: عدم استثنا و تفر

اشخاص معلوم و مشخص، و  ید و لزوم آن براینمودن وع وستیو بین پ یعموم و کل

ن یشده است، و ا یو ستم بر بندگان ناش ین قول و گفتار باطل، فساد منهجیاز ا

را مبتدع دانسته و در  یکه بعضشود  ین عصر لحاظ میاز فرزندان ا یا درحق دسته

و  یالله به گمراه یان الیآن داعنمودن  متهم اجتهادات برادران خود طعن زده و

 باشد. یخروج از مذهب اهل سنت م

ت و حق باز یمودن راه هدایکه بنده را از پ یزیو هوا و آرزو دو چ یدوم: حسود

 دارند. یم
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 باشد: یدو امر مهم مها  آن و راه نجات از

انسان انجام هرآنچه  علم به اسماء و صفات خدا و احکام حالل و حرام و اول:

 یشود، و به سو ین مانع جهل و ستم بر بندگان میکند، چرا که ا یا ترك میدهد و  یم

 دهد. یعدل در گفتار و کردار سوق م

 ییچ دارویاست، ه یریخدا که اصل و اساس و باعث هر خ یاخالص برا دوم:

وسف یخود  یامبر گرامیی پ خداوند درباره  ست،یشهوات آن بهتر از آن ننفس و  یبرا

وٓءَ َكَ�ٰلَِك ِ�َۡ�َِف َ�ۡنُه ﴿ د:یفرما یق میصد ۚ وَ  ٱلسُّ ِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ٱۡلَفۡحَشآَء
م یم تا بال و زنا را از او دور سازین کردین چنیما ا« ]٢٤[یوسف:  ﴾٢٤ ٱلُۡمۡخلَِص�َ 

 ».ده ما بودیزه و گزیبندگان پاکچرا که او از 
ص

َ
: انتخاب شدگان یعنیاند  ن) با فتح الم قرائت کردهینافع و اهل کوفه (مخل

کند که اخالص بنده را  یاند، پس داللت م گران با کسر الم قرائت کردهیو د ده، یبرگز

م ما را از آن یخواه یدارد که از خدا م یاز فرورفتن در فواحش و بالها محفوظ م

 حفوظ دارد.م



 

 

 :فصل
 زدن به اصحاب عواقب خطرناك طعن

ح بوده و عواقب و اهداف آن یقب یبزرگ و اخالق یگران بالیزدن د ی طعن دهیپد

ن و یدهندگان د یاریانصار و  تیکه در شخص یژه وقتیار خطرناك است به ویبس

سازد  یخ را تباه مین و تاریالرحمن موحد باشد؛ چرا که ابعاد و تبعات آن د حزب

وب نمودن امیر یمشغول هستند تنها به مع یزن ی طعن شهیکه به پ ین کسانیبنابر ا

ز بلکه ا اند، نجا و آنجا اکتفا نکردهیو اشتباهات در اها  کردن لغزش دنبال ه ویمعاو

از  یده است، و سهمیاز اصحاب رس ین حد هم تجاوز نموده و به تعدادیا

شاوندان خود و یو تکبر و اهتمام به خو یل نفاق، فخر فروشیباطل از قب یها اتهام

و  ییگرا است و تعصبیا جنگ و کشتار به خاطر سیانحراف از عدل اسالم 

ح را یصح یها ثابت و نشانهق یره از افتراها که حقایل عرب و غیاز قبا یطرفدار

قت فرزند یشده است، در حقها  آن بینصشان  دشمنان سازند از جانب یر میتزو

 یمورد و پرت و پالها یایشان از گزند سخنان ب یو ابن حوار ی رسول الله عمه

ن یقیبه بطالن آن  یاست و هر منصف یمؤمن از آن برهرآنچه  واند  آنان ضربه خورده

ن اتفاق دارند یو بزرگان اهل علم بر ا  اند. این صحابی بزرگ نسبت داده دارد، آن را به

است که در راه خدا آن طور که  یای شجاع و یکی از مجاهدان ر صحابییکه ابن زب

رون آمده و در راه یروزمندانه بیپ یشید جهاد کرده است، و در اسالم از هر آزمایبا

ن و یضد دشمنان د یها در جبهه داد و یجان و نفس خود نم یبرا یتیخدا اهم

که در  یدر حال یها و فتوحات اسالم یروزیشتر پیرفت و در ب یبندگان شهوات فرو م

ت بودند یشان صاحب علم و دانش و والیعمرش بود شرکت کرده. ا یچهارده سالگ

ه دشمن بودند، اصحاب یه اهل باطل و جهاد علیام علیت و عبادت و قیاهل معنو
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ً
ن عائشه او را دوست داشته و قدر و منزلت و فضل او را یاش ام المؤمن خالهخصوصا

گرفتن امارت و جنگشان بر سر آن گمان در مورد او و  شناختند، و اما در دست یم

 ین است و اعالیالعالم رب یخدا ین است که برایر و صالح بر ایخ امثالش از اهل

از ظلم و ستم  یرید و جلوگیپرچم توح نش و به اهتزاز درآوردنیالله و نصرت د کلمۀ

جهاد برپاداشتن  ردستانش وین زیر بیو نشر خشان  حقوق ن و برگرداندنیبر مظلوم

 بوده است.

ره از ابن یعقوب از جعفر بن ابومغیق ی) از طر۱/۶۴پس خبر وارد شده در مسند (

از  یقوچدر مکه «دم که فرمود: یشن د (از رسول اللهیگو یم که از عثمان یابز

مثل نصف گناه مردم را بگردن  یزیرد که اسمش عبدالله است که چیگ یش پناه میقر

که آن  نیل باشد بر ایست که دلیدر آن ن یزین روایت نظر وجود دارد چیدر ا». دارد

 ر است. یعبدالله بن زب

 ».وجود دارد یها در سند آن گفته«د: یگو ی) م٣/٣٧٥ر (یدر الس – یحافظ ذهب

 یث به طور جدین حدید: ایگو ی) م۸/۳۳۹ه (یدر البدا /ریابن کثو حافظ 

شیعی  یعقوب همان قمین یو ا ناشناخته است و در سند آن ضعف وجود دارد، 

توان چنین چیزی را از او پذیرفت. و  است، که در این روایت تفرد داشته و هرگز نمی

 یشان دارایچون ا ستیر نیبفرض صحت این روایت آن شخص عبدالله بن زب

خدا بوده است.  یبدست گرفتن امارت تنها برا یامش برایده بوده و قیصفات پسند

محال  یزین چیشوا بوده و چنیه امام و پید بن معاویزین او بعد از فوت یعالوه بر ا

که او ارشد از مروان بن حکم بود؛ چرا که بعد از توافق نظر و اجماع  یست در حالین

 شان با او به منازعه پرداخت، والله اعلم.یم امر بر ایو تنظ یعت تمام نواحیو ب یرا

او  ١یع قمیست به سبب تشیح نیز معلوم است لکن صحیبا و خبر نین کالم زیوا

                                           
کند چون اغلب بر این  حدیث با حقیقت آن نزد متأخرین فرق می و حقیقت تشیع نزد اهل -١

شکنی و تکفیر صحابه و برائت از امهات المؤمنین  و غیره از  متأخرین پیمانهستند که تشیع 
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و مسلم و ابوداود و  یان حدیث چون امام بخاریشوایرا ضعیف دانست و همواره پ

کرد  یاسالم خارج نمرا از ها  آنشان  بدعت که یره از اهل بدعت و کسانیو غ یترمذ

نکه یا ایر و یا خیباشند  یکند به بدعت خویش داع یکردند؛ فرق نم روایت می

 ١ر.یا خیت کرده باشند ید بدعت خویش رواییدر تأ یزیچ

                                                                                           
داری  حدیث بدلیل کثرت کذب و عدم امانت باشد که اهل عظائم و امور خطیر دینشان می

و تشیع قمی و امثال او چون  اند، ها روایت نکرده روافض چیزی از این قبیل را از هیچ یك از آن

شود  ها نمی له بن موسی و دیگران در صورتی مانع از آوردن روایات آنابان بن تغلب و عبیدال

 ).١/٥المؤمنین عائشه طعن وارد نکنند. نگاه کنید: میزان االعتدال ( که در شیخین و ام

باشد،  پذیرند دلیلی بر بزرگی، عدالت و انصاف آنان می اینکه ائمه روایت مبتدع راستگو را می -١

جویند پس وقتی روایتی از وی آمد و آن  زنند و از او دوری می می آنان در رأی مبتدع طعن

اش مشکلی نداشت، مانعی برای قبول روایتش به سبب بدعتی که  مبتدع صادق بوده و حافظه

شود وجود ندارد و این از اوج انصاف و عدالت و قیام به حق می  ی اسالم خارج نمی از دایره

سازد به  گذاری که بدعتش او را از اسالم خارج نمی تباشد، و کسی که در قبول روایت بدع

پردازد در مورد آن نظر مناقشه وجود دارد چون هیچ کتاب حدیثی از این نوع  منازعه می

احادیث خالی نیست و آن در مسند امام احمد در صحاح سته و دو تصنیف عبدالرزاق و ابن 

ی طبرانی و غیره معتبر  گانه ههای س ابی شیبه و صحیح ابن خزیمه و ابن حبان و معجم

باشد، و امام ابن حبان (رحمه الله) در مقدمه صحیح خود ذکر کرده است (که روایت  می

مادامی که دیگران را به بدعت خویش فرا نخواند مقبول است) و در این چنین چیزی   مبتدع ثقه

مد بن خازم باشد. از ابومعاویه مح وجود دارد و آنچه در صحیحش آمد مخالف این می

گر مرجئه است روایتهای وجود دارد، ابوزرعه در  الضریر یکی رجال صحاح سته و دعوت

های از شبابه بن سوار یکی از رجال صحاح  اند. و روایت ) و غیره گفته٩/٢٩٩تاریخ بغداد (

) و ٢/٢٦٠سته که داعی مرجئه بوده نیز روایت شده است، احمد بن حنبل (میزان االعتدال 

). و غیر از ٩/٢٩٩ده: که شبانه از طرف خود پشیمان شده است. ابوزرعه تاریخ بغداد (گفته ش

ها مقابله شد در صحیح ابن حبان و غیره از دیوانهای  این هم داعیان اهل بدعت که با آن

ها تمام  ها بپردازم چون نمونه خواهم به طور تفصیل به آن مشهور اهل اسالم وجود دارد که نمی
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حافظ معتمد، مورد ثقه و  یشود، لذا وقت یم یپس اعتبار به حفظ و ضبط روا

عقوب را معتمد یك نفر این یشتر از یو ب ١ح استیثش صحیعادل باشد حد

شتر گفته شد یست و بین ینگران یی او گفته است: او جا درباره یامام نسائ اند. دانسته

 ست چرا که بهتان و سخن بدونیح نیر صحیر خبر به عبدالله بن زبیکه تفس

ر صاحب دانش و صاحب امر دعوت یباشد، چون عبدالله بن زب یعلم بر خدا م 

ار و نماز و روزه بوده یخدا و جهاد در راه او و آشکار کردن حق و عبادت بس یبه سو

در زمان او  ششان ملحد مکه بوده باشند و صحاب یاست لذا محال است که ا

 یکردند. (صحیح بخار یرا درك م یشان را مدح و ثنا گفته و منزلت ویهمواره ا

 الفتح). ۸/۳۲۶

اما «گفت:  یدر ثنای عبدالله بن زبیر م شانیآمده که ا از عبدالله بن عباس 

ر است و اما پدربزرگش صاحب و همراه غار یبود منظورش زب امبریپ یپدرش حوار

ن. منظورش اسماء یباشد و اما مادرش ذات النطاق یق میبود که منظورش ابوبکر صد

همسر اش  باشد و اما عمه یاش مادر مؤمنان بوده که منظورش عائشه م بوده و اما خاله

مادر بزرگش بود که  امبریی پ جه است و اما عمهیبود که منظورشان خد امبریپ

 باشد). یقرآن م یو قار شان در اسالم پاکدامنیه بوده سپس ایمنظورش صف

نشان یل بر فضل و جاللت قدر و منزلت و سالمت دیق روشن و دالیپس حقا 

او قرار گرفته و در  که در معرض خشم خدا و غضب یاقامه شده است، و به کس

دگان امت و مردان یور شده و زبان را نسبت به برگز غوطه یباطل فرو رفته و در گمراه

 شود.  نمی یفاضل گشوده اعتنای

                                                                                           
های زیاد  گیرد، و موضوع هم از بس که روشن است نیازی به ذکر مثال ر بر میصفحات را د

 ندارد، والله الموفق.

تر از خود به تنهائی روایت  در صورتی که علتی بر حدیث او نیامده باشد از قبیل اینکه از ثقه -١

 نکرده باشد و یا غیره.
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که در ارتباط یها در ارتباط بوده و چه آنهائ که با فتنه یهائ آن پس تمام صحابه چه

ن و ید یاریل نصرت و یاز قبل ارجمند یآثار بزرگ و فضا یچون آنان دارااند  نبوده

ت از رسول یحما ین و بخشش جان و مال برایموقف تند نسبت به کفار و مجرم

شرق و غرب و رساندن علم و دانش به آنان  یشان و فتح کشورهایو دفاع از ا الله

اخالص و تحقق عمل به آن در  ی  کلمه ین و اعالیزم یها و گردنه و از هر سو از راه

و سنت ثابت شده است،  ١ل کتابینها به اتفاق به دلیو تمام ا اند، بودهظاهر و باطن 

در  ین گفتار ویکند و گمان کند که چن یین همه از آنان بدگویپس هر که بعد از ا

باشد در  یش مباح مین برایره از مردان نخبه و حامالن و حافظان دیر و غیمورد زب

نَصاٍر ﴿ روا داشتهگران ستم یواقع خود را آزرده و نسبت به د
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوَما لِل�َّ

 ».ستین یا دهنده یاریستمگران  یبرا« ]٢٧٠[البقرة:  ﴾٢٧٠
کند  یکه گمان م یشما در مورد کس«دند: یپرس /از ابوعبدالله احمد بن حنبل

د؟ یگوئ یش مباح است چه میبرا اصحاب رسول الله یها یسخن در مورد بد

ن قوم به سبب آن کنار گرفته و با مردم یاست که ا یپست ك سخن بد وین یفرمود: ا

السنه «سازد. خالل در  یمردم آشکار م یرا برا کنند و امر آنان یمعاشرت نم

 کند. یت میح روای) با سند صح۵۱۲  ی صفحه

ار یشان بسیز از راه و روش این دسته و کنار گذاشتن و پرهیو کالم ائمه در ذم ا

بانه ابن بطه و و شرح واإل یاللکائ«های  کتاب سنت دراست و روش اعتقاد اهل 

 خورد. یره بطور گستره به چشم میو غ» سنت خالل

اصحاب بر آمده باشد و  یلغزشها یکه در جستجو یکنم کس یو بنده گمان نم

پرداخته  یق و بررسیاساس به تحق یو ب یبر شبهات واه یدر خطاها و اشتباهات مبن

 او اجازه داده است. نش بهینکه دیباشد مگر ا

                                           
بغدادی و االستیعاب ابن عبدالبر، و شرح  ی این اتفاق نگاه کنید به کفایة األخیار خطیب درباره -١

 نووی بر مسلم، و التقریب مع تدریب الراوی و غیره.
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 یبه بد اصحاب رسول الله ید کسیدیهر زمان د«د: یفرما یم /امام احمد

ان اسالم و سنت مفروض یو بر مدع ١.»دیبا اسالم متهم کن یاد کرد او را به دشمنی

ند و فضائل و یشان دفاع نمایو از ا یاریرا ها  آن است که اصحاب را دوست داشته و

کرده و  یآنان چشم پوش یهاینموده و زنده نگهدارند و از بد جیرا تروها  آن محاسن

طان جواب رد یروان شیبر دشمنان آنان از قبیل شیعیان و امثالشان؛ دشمنان ملت و پ

 بدهند.

ها  كیالئ ها و عه و کمونیستیش از همه شیاز مجرمان معاصر ب یپوش و اما چشم

و  ریزب ه و ابنیره، امیر معاویهره ائمه اسالم مانند ابوی، و هجوم علانیگرا یمل و

تشان و سوءظن ینمودن مقاصد و اهداف وال ب آنان و متهمیمعا یریگ ن دنبالهیهمچن

ب گرفتن محاسن و دهیز نادیو نها  آن نسبت به و  یواه یبخاطر شبهاتشان یها یخو

  اعتماد یحرمت و ب  بس آشکار و هتك ی، جور و ستمیاساس و مواقف احتمال یب

گران به یه دیو جسارت و تجاوز عل یادب یباشد و ب یشان میتهایآنان و روا یساز

 د.یآ یحساب م

حساب  یدر پا ها آشکار خواهد شد و مردم که همه نهان یبر آنان روز یپس وا

ح یتجر یبرا ین تالشین؛ چرا که چنیالعالم در برابر خداوند رب رند، یگ یقرار م

نسبت به  یاحساس یو ب ینیو بدب یرحمان اوج پست ین و گروه موحد خدایانصار د

ک ین مید ی ادب  را وادار به اسائه یش وینفسان یکه هوا ید کسیباشد، و به تأ

را به  یو جهل و یار سازد معلوم است که نادانیی اخ از صحابه یکیزدن به  وطعن

ا به عبور ن بر وجود شتر و رد پید: (سرگیگو یم ین کار وا داشته است، َمثل عربیچن

 داللت دارد). یکس

ام اما  ره داشتهیخ و غیث، تاریی حد نهیاد در زمیز ینکه مطالعاتیبنده با وجود ا 

ك از یچ یخود ه یده ام که در مخالفت با رقبایرا از اهل سنت ند یتاکنون کس

                                           
 ).٥٩/٢٠٩) اللکائی، و تاریخ ابن عساکر (٧/١٢٥٢شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت ( -١
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یر را مورد جرح قرار دهند. و زبه و چه عبدالله بن یچه امیر معاو ی کرام صحابه

 شود. یافت میعه یث در مذمت و سرزنش آنان تنها در کتب شیاحادجعل 

 ی از معتقدات روافض: شمه
ن مردم و یان خودباخته که پر روتریعیاز ش یزین چیاست که چن یهیو بد

ن مردم به علم منقول و مناظره در معقوالت یتر ف گمراه و نادانین طوایدروغگوتر

مضرتر از آنان  یا چ فرقهید گفت که هیست، و بایتعجب و شگفت ن یباشند جا یم

ی  دهیو مراتع گند یگمراه یها دور باتالقها  آن وجود ندارد، نسبت به امت محمد

و بیشترین پیوند را با یهودیان و دیگر دشمنان  اند، چرا نموده یقبل یها الحاد امت

 اسالم دارند. 

بر  یسلف مبن یداشته باشد آنچه که از بعضها  آن به کتب یو هر آنکه نگاه

 داند. یرا کم ماند  ن فرقه بودهیتر ن، جاهل و نادانیتر نکه آنان کذابیا

ک اعتقاد دارند ها  آن یقرار داده و به محتوا یکه منبع خداشناس یها کتاب د دریبتأ

 ید فاسد و مزخرف و افتراهایند عقاینما یم یز همواره از ان حفاظت و نگهداریو ن

 عقوالت وجود دارد.متناقض با منقوالت و م

ابراز هرکس  د خود را نزدیاز عقا یاریك بسیله و تاکتیح ینکه آنان از رویجز ا

که بر مذهب آنان باشد، و هرگاه با اهل  یروان و کسانیپ ینکه برایکنند، مگر ا نمی

 به تق
ً
نکه به یا ایبرند و  یپناه م ١هیسنت برخورد نمودند و به مناظره پرداختند فورا

ر الوسيلة«د: یگو یکه م یگریداصطالح  ه یله را توجیهدف وس« »الغاية تربّ

کننده آن را  نکه تركیا شده نه یك امر اعتقادیشان جزو ینزد ا یزین چیو چن» کند یم

 آورند. یمجرم بدانند؛ بلکه ترك آن را به منزله ترك نماز به حساب م

                                           
و حقیقت تقیه این است که خالف آنچه در باطن دارد برای مخالف بیان دارد تا به این وسیله  -١

 ه اهداف و اغراض فاسدش رسیده باشد و کار خود را پنهان نماید.ب
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باشد گفته:  ین میمحدثس یشان ملقب به رئیکه نزد ا یه قمینکه ابن بابویکما ا

ن است که نماز را ترك کرده باشد. و یآن را ترك کند مثل اهرکس  ه واجب است ویتق

ه و متعه نزد ما اعتقاد به قرآن است و انکار آن دو در ید: اعتقاد به تقیگو یم یگرید

 باشد. یواقع انکار و رد نمودن قرآن و کافر بودن به آن م

به «نکه او گفته است: یبر ا یمبناند  مد نسبت دادهبه جعفر بن مح یز افترایو ن

ک  .١»ن نداردیه نداشته باشد در واقع دیتقهرکس  باشد و یه مین در تقید نه دهم دیتأ

ات یاز آ یکه بعض یا ر از آنچه گذشت، دارند به گونهیغ یه اقوالیی تق و باز درباره

 یی کالم حد اقل از ذکر گوشه ا اطالهز از یکه بخاطر پرهاند  ر کردهیقرآن را به آن تفس

قت و یان حقیبر اختصار و هدف ب ین نوشتار سعیم، چرا که در ایز کردیاز آن پره

 یباشد. بنده بخش یشان مید ایز آشنا نمودن مسلمانان با عقایت مذهب آنان و نیماه

ن یترن بهیشان را نقل خواهم نمود؛ چرا که ایی آنان در کتابها د نوشته شدهیاز عقا

سخنان  ین است که بعضیو خطر بزرگ در ا  باشد، یشان میه ایشاهد و دافع بر عل

ده که با آنچه در اعمال و باطنشان یرا شنها  آن ی محترمانه ین و برخوردهایریش

  ب خورده و احاطه شوند،یآنان فر یو زبان یهست تفاوت دارد، سپس به گفتار سطح

د کتب ید، پس حاال بشنویآ یمبه حساب  نیدهم ده نزد آنان نه یم که تقیشتر گفتیپ

 سازد:  یر برمال مها  آن تیقت و ماهیآنان چگونه حق

م که یما معتقد«د: یگو یم ۲۸ی  صفحه مقالة الشیعةدر  – یرازیش* محمد 

شوند، و لذا ما  یداده م یو ائمه اطهار زنده هستند و نزد پروردگارشان روز امبریپ

                                           
ها به آن اعتقاد دارند  ای که آنباشد؛ چرا که تقیه می بستن به خدا و رسول چنین چیزی دروغ -١

جزوی از دین نیست بلکه نفاق  محض است، و اگر اهل علم هستی در مورد اقوال آنان در 

) (االعتقادات ۲۲۶-۲۱۷/صفحه۲ن: االصول من الکافی (جلدبحث تقیه به منابع زیر نگاه ک

و کذبوا علی الشیعة، صفحه:  ۲۵۹) اثر ابن بابویه، المحاسن صفحه: ۱۱۵صفحه:  ۱۴جلد

۳۷۳. 
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م یبوس یو آرامگاهشان را م م، یجو یم و به آثار آنان تبرك میکن یمارت یرا زها  آن قبور

 م).یبوس یم را میچنانکه حجراالسود و جلد قرآن کر

عه قبور را و طلب نمودن یاد شیو اما فر«د: یگو یم یرافض ی* و محمد رضو

 ن معنا است کهیباشد، به ا یی قدرت و توان خدا م طهیاز آنان که تنها در ح یامور

ن امور به ین خدا و آنان قرار داده تا به امر خداوند در ایب عیرا واسطه و شفها  آن

 ت برسند...)یموفق

 ین کاریهرگز خدا به چن -به خدا سوگند-د یگوئ یمم: که دروغ یگو یبنده م

د! چرا که یگوئ یبه خدا م د نسبتیدان یکه نم یزیچرا چ  دهد، یدستور نداده و نم

شان جلب منفعت و یله قرار داده و از ایو وس عیرا شفها  آن صورت کهن یواسطه به ا

باشد و بلکه  ین کفر میبه اتفاق تمام مسلم یزین چیند چنیدفع مضرت طلب نما

 د:یفرما یاست که در قرآن ذکر شده که خداوند متعال م ین همان شرك و مشرکانیا

ْ  قُلِ ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِّ َ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف فَ  ۦزََ�ۡمتُم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ َعنُ�ۡم َوَ�  ٱل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِينَ  أ ۡقَرُب  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٱ�َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
�

[اإلسراء:  ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َو�ََخافُوَن َعَذابَهُ  ۥَوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ 

ها  آن اید، بخوانید؛ بگو: کسانی را که جز الله (معبود خویش) پنداشته« ]٥٧-٥٦

توانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا تغییری ایجاد کنند. کسانی که  نمی

تا -خوانند، خود جویای تقّرب و نزدیکی به پروردگارشان هستند  را میها  آن مشرکان

راستی  ترسند. به و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می -ر باشدت کدامینشان نزدیک

 .»عذاب پروردگارت درخوِر پرهیز است
ِينَ وَ ﴿ د:یفرما یز میو ن ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
أ

ِ إَِ�  َ ُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ َ ُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ َ�ُۡ�ُم بَۡينَ  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ  َمۡن ُهوَ  اند،  و آنان که دوستانی جز او برگزیده« ]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ
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ی ما باشند   کنیم مگر برای آنکه (واسطه گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی (می

گمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با هم  بیو) ما را به الله نزدیک کنند. 

شک الله، کسی را که دروغگو و ناسپاس  اختالف دارند، داوری خواهد کرد. بی

 .»بخشد باشد، هدایت نمی
ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ د:یفرما یو باز م َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم  ٱ�َّ

ُؤَ�ٓءِ  ِۚ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  ٱ�َّ
َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ� و جز « ]١٨[یونس:  ﴾١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ند: گوی رسانند و نه سودی؛ و می پرستند که نه زیانی به آنان می الله چیزهایی را می

بگو: آیا به گمان خود الله را (از وجود شفیعانی) ». شفیعان ما نزد الله هستندها  این«

گاه می ندارد؟! الله از شرکی که به او  ها و زمین سراغ سازید که او در آسمان آ

ِينَ وَ ﴿ د:یفرما یو م .»ورزند، پاک و برتر است می َما  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ َما  إِن ١٣َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ�  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا

 ْ كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
انید، مالک پوست نازک خو و آنان که جز الله (به فریاد) می« ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤

شنوند و  ی شما را نمی ی خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته هسته

کنند و  دهند و روز قیامت شرک شما را انکار می اگر بشنوند، پاسختان را نمی

و  .»سازد کس مانند پروردگار دانا، تو را (از حقایق و فرجام امور) باخبر نمی هیچ

کیفاتحه تا به آخر بر اقرآن از  ر خدا یغهرکس  کند که یان مید ورزیده و بین اصل تأ

نوع ها  آن ید و برایاء غلو نمایا اولیاء یاز انب یکیا در مورد یاد بخواند و یرا به فر

 د و ازیه و توکل نماینکه از مردگان استغاثه کرده و بر آنان تکیا ایت قرار دهد و یالوه

نموده و در قبورشان طواف کرده و از  یو رفع مرض یازیشدن ن آوردهطلب بر ها  آن
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 یهمانا او برا  ش مشکالت را مسئلت داشته باشد؛یآنان آمرزش گناه و رفع و گشا

 شه در جهنم است.یهم یك قرار داده و مستحق بقا برایخدا شر
ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب ُ َم َ�َقۡد َحرَّ  ٱ�َّ  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َوٮُٰه 
ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� مِۡن أ ۖ َوَما لِل�َّ به راستی هر کس به « ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢اُر

الله شرک ورزد، الله بهشت را بر او حرام نموده و جایگاهش دوزخ است و ستمکاران 

 .»هیچ یاوری ندارند
ِ ﴿ د:یفرما یو م ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما َخرَّ ِمَن  ٱ�َّ َّ�

َ
َمآءِ فََك� ۡ�ُ َ�تَۡخَطُفُه  ٱلسَّ ۡو  ٱلطَّ

َ
أ

و هر کس به الله شرک بورزد، « ]٣١[الحج:  ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ٱلّرِ�حُ َ�ۡهوِي بِهِ 

ربایند یا تندبادی او را  افتد و پرندگان او را (به منقار و چنگال) می گویا از آسمان می

 .»اندازد به مکانی دور می
باشد؛ چرا که خالق  ین فرد میتر دهد پست یك قرار میخدا شر یکه برا یو کس

ناتوان  را با مخلوق و مخلوق را با خالق همسان و همانند کرده است، عابد را معبود، 

ت و اوج جهل نسبت ین نهایکه ا  را توانا و باطل را حق و حق را باطل قرار داده است

 باشد. ینفس خود مه یبه خدا و ستم عل

نزد خدا از همه گناهان بزرگتر است؟  یدند که: چه گناهیپرس از رسول الله

که او تو را خلق  یدر حال ، یل شویقا یك و همانندیخدا شر ینکه برایا«فرمودند: 

ر از منصور از ابووائل از یق جری) از طر۸۶) و مسلم (۴۴۷۷( یبخار» کرده است

 اند. ت کردهیروا ه بن مسعودل از عبداللیعمرو بن شرحب

 د:یفرما یباشد، خداوند م یه و همانند میکه در قرآن آمده همان شب» ند«ی  کلمه

نتُۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ پس دانسته و در حالی « ]٢٢[البقرة:  ﴾٢٢فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 .»دانید، برای الله شریکانی قرار ندهید که می
به قبر کن و آن را ببوس و  ی(رو اند: گفته یارت قبر علیمورد زو شیعیان در 

و شهادت   ،ینیب یو من را م یشنو یدهم که تو سخن من را م ید: شهادت میبگوئ
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من  یموال یا ، یخدا که همه رسالتت را ابالغ و اداء کرده ا یول یتو ا یدهم برا یم

است  یان من و خدا گناهانیخدا همانا م یول ین خدا، و ایام یا حجت خدا،  یو ا

ن دانسته ینموده پس به حق آن کس که تو را بر اسرار خود ام ینیکه بر پشت من سنگ

و امر خلق را به شما واگذار نموده و اطاعت از تو را با اطاعت از خود برابر دانسته و 

من  یراب  شما را همچون محبت و دوست داشتن خود مقارن نموده، یمحبت و دوست

شفاعت کن، و از دوزخ پناهم ده و در تمام روزگار عمر پشت و پناهم باش سپس بار 

 ١گر قبر را ببوس.ید

اد است که آنان یها و کتبشان ز ی قبور در نوشته درباره ین شرکین چنیامثال ا

خوانند اگر چه در  ینماز مها  آن کنند و دورشان طواف کرده و رو به یم میقبرها را تعظ

 یدهند، و بعض یانجام م یشان نذر و قربانیر قبله هم قرار گرفته باشند و برایغ جهت

 و اند، کنندگان قرار داده طواف یخ آنان قبر بندگان را مکان طواف برایاز مشا

و آنان  اند. ف کردهیی خدا تأل خانه یمناسك را همچون مناسك به سو یها کتاب

و بخاطر غلو و افراط در  یهود و نصاریهستند که جهت مشابهت با  ین کسانیاول

به شدت  امبریپ یدر حال  قبور مسجدها را بنا کردند، یان خود بر رویشوایحق پ

ند لعن و ین کار اقدام نمایرا که به ا یبر حذر داشته و کسان ین کاریمردم را از چن

ت یروا یق زهری) از طر۵۳۱) و امام مسلم (۴۵۳( ین کرده است، امام بخارینفر

دالله بن عبدالله به من خبر داد که عائشه و عبدالله بن عباس یکه گفت: عباند  کرده

 یکه رو یا در مرض وفات قرار داشتند پارچه امبریکه پ یهنگام اند: گفته

که قبور  یهود و نصاریلعنت خدا بر «صورتشان بود را برداشته و فرمودند: 

 داشت. یآنچه آنان انجام داده برحذر مکه از ». اند امبرانشان را مسجد قرار دادهیپ

گاه باش«اند:  ز فرمودهیو ن امبران و یقبور پاند  که قبل از شما بوده ید همانا کسانیآ

د. من شما را یهان شما قبور را مسجد قرار نده  دادند، یصالحانشان را مسجد قرار م

                                           
 ی قبوریین نام نهاد. ضیاء الصالحین، جوهری. و شایسته است اسم چنین کتابی را عقیده -١
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نیق زی) از طر۵۳۲امام مسلم (» کنم یم ین کار نهیاز ا
ُ
سه از عمرو بن مره ید بن ابو ا

 ت کرده است.یروا از جندب یاز عبدالله بن حارث نجران

ث یقبور بصورت متواتر وجود دارد، و احاد یم بناء و ساختمان رویل در تحریدال

از ها  آن و هدم  کنند، یداللت م ین بناهاین چنیساختن ا بر منهدم یادیح زیصح

مانند  یزیبا اشاره به چ یج اسدایاست. ابواله یمسجد ضرار اول یغصب یهدم بنا

بن ابوطالب به من گفت: آیا تو را به مأموریتی نفرستم که رسول  یعل«د: یگو ین میا

 یآن را نابود کن و هر قبر یافتیرا  یا نکه هر جا مجسمهیمن را به آن فرستاد؟ ا الله

 ١کسان و برابر بنما.ین یکه برجسته است آن را با زم یدیرا د

 ت کرده است.ییة القبر) روابتسو ح تحت عنوان (باب األمریدر صح) ٩٨٩مسلم (

نه بر سر خدا و نه  –اهل سنت  –د: ما با آنان یگو یرافضی م یریجزا نعمة الله

نکه آنان یل ایبه دل  میم و با هم فرق داریشو یجمع نم یچ امامیامبر و نه هیپ

ی او بوده و  امبر و فرستادهیاست که محمد پ یکسها  آن ند همانا پروردگاریگو یم

م، یریپذ یرا نم یامبریو پ یین خدایباشد و ما چن یشان ابوبکر مین بعد از ایجانش

هم  یامبرین پیست و چنیما ن یامبرش ابوبکر بوده باشد خداین پیکه جانش ییخدا

 .٢ستیامبر ما نیپ

 یزهایچف و مبدل گشته، و در آن یند: قرآن تحریگو یان در مورد قرآن میعیو ش

عی یش یریباز نعمة الله جزا ز از آن کم و ناقص شده است. ین یزهایاضافه شده و چ

بر صحت اخبار  –است ها  یرافض که منظورش همان –د: همانا اصحاب ما یگو یم

کنند  یف در قرآن داللت میده که به صراحت بر وقوع تحریتواتر رس فراوان و به حد

 ٣اجماع دارند.

                                           
 ).١/٦٢الوهاب (نگاه به مؤلفات شیخ اإلسالم محمد بن عبد -١

 ).١/٢٧٨األنوار النعمانیة ( -٢

 ).٢/٣٥٧همان منبع ( -٣
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ثبات حتريف إ(فصل اخلطاب يف نوشته و آن را  یآنان کتاب یاز علما یکی

 نام نهاده است. رباب)كتاب رب األ

شان یاز ا یو بعض ١باشد یاز آنان م یل قرآن قول گروهیف و تبدیو قول به تحر

ه ین قضیاز اها  آن شتر عوامیز بیند، و نیجو یرا رد کرده و از آن نفرت م یزین چیچن

 اطالعند. یب

ان را یعین قول نزد شیآمده که شهرت ا یرجال دین نصارا مسائلدر گفتار 

 یر که در کتب نصارییف و تغیآنچه از تحر /رساند، آنگاه که امام ابن حزم یم

ف یموجود است را اثبات کرد، آنان بر او او اعتراض کرده و گفتند که قرآن هم تحر

ی شیعیان  فتهصورت گرفته است (و به گ یها یشده و در آن اضافات و کاست

به آن عده از علمای نصارا داده و گفته  یا شان جواب قانع کنندهیاستدالل نمودند) و ا

ف شدن قرآن را یتحر یان ادعایعه و رافضینکه شیبر ا یو اما قول آنان مبن«است: 

هستند که  یا فرقهها  آن ند بلکهیآ یکنند، همانا روافض از مسلمانان به حساب نم یم

ست و پنج سال به وجود یی ب به فاصله ی اول بعد از وفات رسول الله در مرحله

شان را یبود که خداوند متعال ا یی کسان ز جواب دادن به خواستهیآمدند، و مبدأ آن ن

 یپرداز هستند که در دروغ یا طائفهها  آن د کرده بود، ویدادن مسلمانان نا ام بیاز فر

 ٢قرار دارند. یهود و نصاریراه و روش  و کفر بر منهج و

ن قاطع بر یل و براهیبارز و دال یها پس از آوردن از حجت :امام ابن حزم 

ف شده است یخوش تحر نکه قرآن دستیبر ا یمبنها  یرافض ی ب و ابطال گفتهیتکذ

سازد  یبرمال م ن موردیرا در اها  یرافض یاز جمله آنچه دروغ و افترا«د: یگو یم

ی  دهیناطق و به عق ینب یکه نزد اکثر آنان خدا و نزد بعض طالب یبن اب یعل نکهیا

                                           
 ).١٨٩-١٨٣نگاه به کتاب الشیعة والتصحیح، مبحث تحریف قرآن، صفحه: ( -١

 ).٢/٢١٣الفَصل فی الملل واألهواء والنحل: ( -٢
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از او  ید و اطاعت و فرمانبرداریآ یمبه حساب  امر یمعصوم و ول یی آنان امام بقیه

شام  یمسلمانان به استثنا یفه و والیشان پنج سال و نه ماه در کوفه خلیواجب است ا

شده و  یه قرآن در مسجد و همه جا تالوت مو همیش ماند، یو مصر و فرات باق

ز در دست داشته است پس ین یها کرده، و مصحف یت ممشان به همان قرآن امایا

 ا در برابرینمود آ یرا در آن مشاهده م یفیشان تحریپندارند ا یان میاگر چنانکه رافض

 کرد؟! یسکوت مها  آن

سپرده که او هم نزد آنان همانند پدرش  ت را به پسرشان حسنیسپس وال

ن، آن گروه نادان چگونه به خود یا با وجود ایرا ادامه داده است. آ یباشد و راه و یم

 یف و کاستیا تحریاضافه شده و  یهمانا در قرآن حرف«ند: یدهند که بگو یاجازه م

 .١»جاد شده است؟یا

و آن   باشد، یتر م عین بزرگتر و شنیشان از ا انیشوایو اما قول آنان درمورد ائمه و پ

شود، لذا در مورد  ین میو خروج از دها  عقل کردن به اجماع مسلمانان منجر به تباه

ن و آسمان و بهشت و یدر زمهرآنچه  ند: که او گفته: (منیگو یجعفر بن محمد م

 .٢دانم) یدهد را م یم یا رویداده و  یروهرآنچه  زیجهنم و ن

که گفته: سوگند به خدا که علم نخستین و آخرین به اند  کردهو از صادق روایت 

های زنان  ما داده شده، سپس گفت: وای بر تو، من آنچه در پشت مردان و در رحم

 .٣دانم است را نیز می

 عه) نسبت بهیی ش ائمه یعنیان آمده است که همانا ائمه (یعیش یو در کتاب کاف

شود.  یپنهان نمها  آن از یزیچ چیو ه باخبرند، دهد  یم یا رویداده و  یروهرآنچه 

                                           
 ).٢١٧-٢/٢١٦الفصل فی الملل واألهواء والنحل ( -١

بدانید که چنین چیزی در مورد جعفر بن محمد صحت ندارد، ) و باید ١/٢٦١اصول کافی ( -٢

 ها جز کالم دروغ را دوست ندارند. لکن رافضی

 ).۴۵۶/ ۲ی بذل المجهود ( ) به واسطه۲۷/ ۲۶بحار األنوار: ( -٣
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بر زبان  یبزرگ و سخن گناه و اعتقاد به آن و حت ین گونه افترایاست که ا یهیبد

شتران  ده و غافل و عقل بچهیپوشهای  دل تعجب و شگفت است اگر یآوردنش جا

ت را ورزد و با معقوالت در تعارض بوده و منقوال یی محسوسات مکابره م که درباره

اء و ین انبیی برتر ن اگر دربارهیعالوه بر ا داشت.   د، وجود نمیینما یب میتکذ

 ب مطلق است ویی مقرب گفته شود که عالم الغ ن مالئکهیفرستادگان و بزرگوارتر

داند و  ینده رو خواهد داد میداده و آنچه در آ ین و آنچه رویدر آسمان و زمهرآنچه 

به اجماع  یزین چیباشد چن ینم یده و مخفیبر او پوشن و آسمان یدر زم یزیچ چیه

ب تنها به ذات خداوند جل و عال اختصاص دارد یو علم الغ  باشد، ین کفر میمسلم

 د:یفرما یم یخداوند تعال  ندارد، یریبا خدا در آن جنگ و درگ یو جز مشرك کس

َ�َٰ�ٰتِ �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱۡلَغۡيَب  ٱۡ� ُ يَّاَن  ٱ�َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

دانند  یب نمین هستند غیکه در آسمان و زم یبگو: کسان« ]٦٥[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثوَن 

 ».رسد) یم امت فرایشوند (وق یخته میبرانگ یدانند چه وقت یجز خدا و نم
ا إِ�َّ  قُل﴿ د:یفرما یم امبرشیو خداوند به پ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ

َ
ٓ أ َّ�

ۚ َما َشآَء  ُ ۡعلَُم  ٱ�َّ
َ
ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ ۚ َوَما َمسَّ وُٓء  ٱلسُّ

نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن 
َ
سود و  بگو: من مالك« ]١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨إِۡن �

که خدا بخواهد و (از راه لطف بر جلب نفع  یمگر آن مقدار ستم، یخود ن یبرا یانیز

ب خود ینص یدانستم منافع فراوان یب میمالك و مقتدرم گرداند) و اگر غ ا دفع شر، ی

دهنده مؤمنان  دهنده و مژده مید. من جز بیرس یشر و بال به من نم  کردم و اصال یم

  .»باشم ینم
َ  إِنَّ ﴿ د:یفرما یو باز م اَعةِ ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيَث َو�َُ�ّ

رَۡحاِم� 
َ
�ٖض  ٱۡ�

َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

َ َ�ُموُتۚ إِنَّ  گاه« ]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�ۢ  ٱ�َّ ی  ژهیامت ویدن قیرا رساز ف یآ
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(مادران)  یها باراند و مطلع است از آنچه در رحم یخداست و او است که باران را م

داند که  یچ کس نمیآورد. و ه یز فرا چنگ میداند فردا چه چ یچ کس نمیاست، و ه

گاه و باخبر (از موارد مذکور) است  رد. قطعایم ین میدر کدام سرزم  ».خدا آ
نار از ابن یز از عبدالله بن دیان، او نیق سفی) از طر۱۰۳۹( یح بخاریدر صح

ز است که جز خدا یب پنج چیغ دیفرمودند: کل عمر روایت نموده رسول الله

داند چه  ینم یداند فردا چه خواهد شد، و کس ینم یداند: احد یرا نمها  آن یکس

کند و  یرا کسب م یزیداند فردا چه چ ینم یکس  در رحم (مادران) قرار دارد، یزیچ

باران  یو چه وقت یاطالع ندارد چه زمان یز کسیرد و نیم یخبر ندارد کجا م یکس

 بارد. یم

 ی روافض در باره اصحاب عقیده
دشان بدتر و یی اصحاب که از همه عقا درباره )روافض( ی شیعیان دهیو اما عق

 یباب مگر اینکه  یابی یآنان را نم یها کتاب از یچ کتابیباشد و ه یتر م ثیخب

 .یر اصحاب در آن وجود دارد، جز در موارد کمیمخصوص به لعن و دشنام و تکف

کیگو یعه میش یرضو ن دو نفر در مورد آن با یزم یکه بر رو یزید چید: (به تأ

و : ابوبکر یعنی –حاب هستند ی اص عهینکه آن سه نفر که در طلیهم اختالف ندارند ا

 ١اند). پرست بوده عمر و عثمان بت

نماز  پشت سر رسول الله ی(و ٢د:یگو یم در مورد ابوبکر صدیق یو

 کرد). یخت و بر آن سجده میآو یبه گردن م یکه بتیخواند در حال یم

تر نبوده باشد  بزرگ ١سید: کفر او اگر از کفر ابلیگو یم ی عمر فاروق و درباره

 با کفر او برابر است.

                                           
 ).٢٢٣کذبوا علی الشیعة اثر محمد رضوی، صفحه ( -١

 ).١/٥٣األنوار النعمانیة، جزائری ( -٢



 فراخوان دفاع از صحابه   ٥٦

 یاز کسان گفته است: عثمان در عهد رسول خدا یرافض یالله جزائر نعمۀو 

 بوده که در ظاهر اقرار به اسالم کرده و در باطن نفاق داشته است.

باشند همواره بر سر  یم سزاوارتر از همهها  آن که خودشان به ییها ن گفتهیامثال ا

ست و ین یخال ییها ن گفتهیفات آنان از چنیك از تألیچ یو ه  است، یزبانشان جار

دادن اصحاب بزرگوار و سلب  ات در دشنامیق رواین و تلفیدر واقع به اخبار دروغ

ن ابوبکر، عمر و یراشد یژه نسبت به خلفایدادن کفر به و عدالت و اتهامات و نسبت

 آورند. یپرست و اهل کفر و نفاق به حساب م ها را بت آن و  اند، عثمان عادت کرده

ت وجود دارد که یح از اهل بیو آثار صح امبریپد اخبار متواتر و ثابت از یبه تاک

) و ۳۶۶۲( یامام بخار اند، ر الناس بودهیخ امبرشانیبعد از پ بابوبکر و عمر

که گفت: ابو عثمان به من خبر اند  ت کردهیق خالد حذاء روای) از طر۲۳۸۴مسلم (

السالسل (به ش ذات یرا با ج یو امبریداد که عمرو بن عاص به من خبر داد که پ

تر  نزد تو از همه محبوب یحیث امیر) فرستاد و من نزد ایشان رفتم و گفتم: چه کس

؟ گفت: عمر یگر کیاز مردان؟ گفت: پدر عائشه. گفتم د :است؟ گفت: عائشه گفتم

 گر را حساب کرد. ین مرد دیبن خطاب و چند

که بر  یاتفاقبعد از آنان بخاطر  النورین عثمان ذی یاهل سنت بر فضل و برتر

ی عبدالله  ز بخاطر گفتهیو ن اجماع دارند،  -اند خالفت داشته یبرا یساختن و مقدم

ن آنان را انتخاب یبهتر امبریان مردم عصر پید: (ما میگو یکه م ببن عمر

ن آنان انتخاب یرا بعنوان بهتر عفان م لذا اول ابوبکر سپس عثمان بنیکرد یم

د از نافع از ابن یبن سع ییحیق ی) از طر۳۶۵۵( ح خودیدر صح یبخار م)، ینمود

 ت کرده است. یعمر آن را روا

                                                                                           
 ).٢٢٤-٢/٢٢٣تفسیر العیاشی، ( -١



 ٥٧   زدن به اصحاب فصل: عواقب خطرناک طعن

دالله از نافع یق عبی) آن را به این الفاظ از طر۳۶۹۷چنین امام بخاری ( و هم

م سپس یکرد یچ کس را با ابوبکر برابر نمیه امبریما در زمان پ«روایت نموده: 

 ». میداد ینم ن اصحاب رسول اللهیدر ب یچ تفاضلیعمر و عثمان و پس از آنان ه

ت کرده که یراشد روا یق جامع بن ابی) از طر۳۶۷۱ح خود (یدر صح یو بخار

دم: که یما خبر داد که گفت: به پدرم گفتم و پرس یه برایاز محمد بن حنف یعلیابو

گفتم بعد از او؟   ن مردم است؟ گفتند: ابوبکر،یبهتر بعد از رسول الله یچه کس

از  ید عثمان گفتم سپس که شما؟ گفت: من فردیم داشتم که بگویو ب گفت: عمر

 ستم.یشتر نیمسلمانان ب

با طرق آن نگاه  یآشنای یمتواتر است و برا ین علیر المؤمنیاز ام ین نقلیچن

 ).۳۱۳ی ( ) تا صفحه۳۰۰ی ( امام احمد صفحه» فضائل الصحابه«د به کتاب یکن

ان اختالف در ید بید: به تاکیگو ی) م۷/۳۴( یدر فتح البار /حافظ ابن حجر

ن اجماع یگذشت و آخراند  افضل یك عثمان و علینکه بعد از ابوبکر و عمر کدام یا

ب به یآنان چون ترت یب فضل و برترین است که ترتیان اهل سنت بر ایگرفته شده م

 باشد. ین) میالله عنهم اجمع یشان (رضیدن ایخالفت رس

به  امبریآمده است که پ یث ابو موسیاز حد ١لمو مس یح بخاریدر صح

 دستور داده تا مژده ورود بهشت به ابوبکر و عمر و عثمان بدهد. یو

ت کرده که انس ید از قتاده روایق سعی) از طر۳۶۷۵ح خود (یدر صح یو بخار

 یهمراه ابوبکر، عمر و عثمان به باال امبریبه آنان خبر داد که همانا پ بن مالك

 ید فرمود: ساکن باش ایخورد و لرز ین که کوه تکانی(کوه) احد رفت و هم

حد! 
ُ
 د قرار دارند.یق و دو شهیك صدیغمبر و یك پیتو  یچون بر رو ا

سه گانه، ابوبکر و عمر و عثمان  یی فضائل خلفا ح دربارهیث صحین احادیو ا

پرست  داد و بتارت ین وجود طعن زدن به آنان و ادعایاز خروار است با ا یمشت

                                           
 ).٢٤٠٣) و مسلم (٣٦٧٤بخاری ( -١



 فراخوان دفاع از صحابه   ٥٨

در آن مخالفت  یچ مسلمانیباشد که ه یشان نفاق محض و کفر اکبر میبودن ا

ز اجماع مسلمانان بر خالف گفته و یث متواتر و نید قرآن و حدیبه تاک  کند. ینم

ٰبُِقونَ ﴿ د:یفرما یان داللت دارد، خداوند متعال میرافض یادعا لُونَ  َوٱل�َّ وَّ
َ
مَِن  ٱۡ�

نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ 
َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ٱ�َّ ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ ْ َ�نُۡه  ٱ�َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
� ٓ ُم ٱۡلَعِظي ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

که روش آنان را  یصار و کسانن و انین مهاجریشگامان نخستیپ« ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠

شان یخداوند از آنان خشنود است و ا  مودند،یپ یشان را به خوبیش گرفتد و راه ایدر پ

ر یآنان بهشت را آماده ساخته است که در ز یهم از خدا خشنودند، و خداوند برا

ن یمانند، ا یاست و جاودانه در آنجا م یجار یها ) آن رودخانهیها کاخ (درختان و

 ».سترگ یبزرگ و رستگار یروزیپ است
نَفَق مِن َ�ۡبِل ﴿ د:یفرما یو م

َ
ۡن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡلَفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ُ
ۚ أ َوَ�َٰتَل

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن 
َ
ِينَ أ ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا

َ
ُ وََعَد  أ �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱ�َّ

آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق « ]١٠[الحدید:  ﴾١٠وَن َخبِ�ٞ بَِما َ�ۡعَملُ 

کردند و (در راه الله) جنگیدند، همسان دیگران نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی 

تر است. و الله به هر یک (از این دو  که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ

گاه است گروه) بهشت را وعده داده است. و  ».الله به کردارتان آ
ن یلت صحابه اعم از سابقید به فضیمان داشته باشد بایهر آنکه به قرآن ا ،نیبنابرا

اورد، یمان بیااند  نموده یرویاز آنان پ یکیکه به ن ین و انصار و کسانین و مهاجریاول

شان یبراام آنان به حق و انجام عدالت مطابق حق را یی آنان، جهادشان و ق و سابقه

ق یکه متناقض با آن باشد و منجر به چپاول حقا یکند، و از هر قول یحفظ و نگهدار

ز یشان لطمه وارد سازد پرهین عدالت ایآنان گردد و به بها و قدر و همچن یخیتار

 د.یجو یکرده و تبّر 



 ٥٩   زدن به اصحاب فصل: عواقب خطرناک طعن

د از یت کرده که خالد بن حمیق عبدالله بن صالح روایحافظ ابن عساکر از طر

 یبه محمد بن کعب قرظ یروز اند: اد به من خبر داد که گفتهید بن زیصخر حم یاب

نظرشان چه بوده، منظور فقط  که اصحاب رسول الله یگوئ یا به من نمیگفتم: آ

 ها است؟ فتنه

ک ده یرا بخشوده و آمرز د خداوند گناهان همه اصحاب رسول اللهیگفت به تأ

کوکار و چه بدکار واجب کرده است. یآنان چه ن یو خداوند در قرآن بهشت را برا

واجب دانسته؟ گفت: سبحان ها  آن یکتابش بهشت را برا یگفتم: خداوند در کجا

ٰبُِقونَ ﴿ د:یخوان یش او را که میالله! فرما لُونَ  َوٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ِينَ وَ  َبُعوُهم ٱ�َّ ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ ٰٖت �َ  ٱ�َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ۡنُهۡم َورَُضوا

نَۡ�ٰرُ َ�ۡرِي َ�َۡتَها 
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ُم ٱۡلَعِظي ٱلَۡفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

الله، از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی «

هایی آماده کرده  آنان نیز از الله خشنودند و الله، برایشان باغنمودند، راضی است. و 

مانند. این است رستگاری  که از فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن می

  .»بزرگ

و  بهشت و رضوان را واجب نموده،  امبریع اصحاب پیجم یپس خداوند برا

 یدم چه شرطیپرس نداده،  اصحاب قرار ین گذاشته که آن را برایتابع یبرا یشرط

 یکیشرط گذاشته که اصحاب را به نها  آن یآنان گذاشته است؟ گفت: برا یبرا

اقتدا ها  آن ك بهیر اعمال نیکشان و در غید: با اعمال نیفرما یخداوند م  کنند، یرویپ

ر آن یده و تفسیه را ندین آید: به خدا سوگند انگار من تاکنون ایگو ینکنند، ابوصخر م

 ١م قرائت نمود.یکه محمد بن کعب آن را برا یندانسته ام تا وقت را

                                           
 ).١٤٧-٥٥/١٤٦تاریخ دمشق ( -١



 فراخوان دفاع از صحابه   ٦٠

نه دارند و یرند و با آنان کیگ یه اهل سنت به کار میرا عل یرنگیهر نها  یرافض

ن نوع ارتداد و برگشت ین خود از بزرگتریپندارند، و ا یشان را مرتد و اهل دوزخ میا

 باشد. ین کفر میتر حین و قبیاز د

ش خدا استنباط نموده که ین فرمایان را از ایافر بودن رافضک /امام مالك

ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ د:یفرما یم اَر ُ وََعَد  ٱلُۡكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا  ٱل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
ی آنان کافران را به خشم  وسیله تا به« ]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

اند، نوید آمرزش و  که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهها  اینآورد. الله به 

  ».دهد پاداش بزرگی می
ی  در آن وجود ندارد چنانچه ائمه یدیاست که ترد یزهائین از جمله چیو ا

نسبت به هرکس  نکهیند بر ای اسالم اتفاق دار ائمه اند، ح کردهیاسالم به آن تصر

ن یغ دیکار در امر تبل انتیفاسق، خ  در دل داشته باشد و آنان را مرتد، یا نهیصحابه ک

ک  د کافر است.یپندارد به تأ

د یدشنام و ناسزا گو که اصحاب رسول الله را ید: کسیگو یبشر بن حارث م

ن به حساب یی مسلم زمرهرد و خود را از یکافر است اگر چه نماز بخواند و روزه بگ

د از یترد ید بیرا دشنام گو قیابوبکر صدهرکس د: (یگو یز مین یو اوزاع ١آورد.

 ٢ن خارج گشته و قتلش مباح است.ید

که  یکس ی درباره – /امام احمد یعنی –ابوعبدالله د: از یگو یز مین یو مروز

گفت: من او را  ید سوال کردم، ویرا دشنام گو ابوبکر و عمر و عثمان و عائشه

 ٣دانم. یمسلمان نم
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 ٦١   زدن به اصحاب فصل: عواقب خطرناک طعن

 ید: گفت هر فردیگو یعثمان را دشنام م یو ابوطالب به امام احمد گفت: فرد

خالل به «ق است ید زندین دشنام و ناسزا گوین چنید و ایگو یزیدر مورد عثمان چ

 ت کرده.ی) روا۳/۴۹۳ح (یسند صح

 باشد: بر دو نوع مي اصحاب دشنام و ناسزاگویي
شود لکن  ین صورت کافر نمینشان نباشد، در اینکه طعن در عدالت و دی: ایکی

د فالن صحابه ینکه بگویشود، مانند ا یر و ادب کردنش واجب میگمراه است و تعز

جاد یل که در شأن و مقام آنان این قبیاز ا یزیترسو بوده و چ یل است و فالنیبخ

 توّهم کند.

ن حد هم تجاوز کند ینکه از ایا ایشد و ن و عدالت آنان باینکه طعن در دیدوم: ا

ا فاسق پندارد، پس آن کس مرتد است، چنانکه قبال به آن یرا مرتد ها  آن که یطور

 که گمان کند آنان بعد از رسول الله ید: (کسیگو یم /خ االسالمیش  اشاره شد،
 یا همگیو اند  رسند مرتد شده یحدود ده شخص نم یزیکه به چ یجز افراد کم

ز شك و گمان در کافر بودنش وجود ندارد؛ چرا که او ین ین کسیچن اند، فاسق بوده

ب یح کرده را تکذیش و مدح از صحابه به آن تصریآنچه قرآن در ضمن بحث ستا

ز کافر است، چون همانا کفر ید کند او نین گونه کفر تردیدر اهرکس  بلکه د، ینما یم

شود که ناقالن و حامالن کتاب و  یم نین گفته چنیو مضمون ا ن است، یمع یو

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿ که یو امتاند  ا فاسق بودهیسنت کافر 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ﴾َخۡ�َ أ

است و  »اید شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده« ]١١٠عمران:  [آل

  اند. ا فاسق بودهیباشد که اکثرشان کافر  ین امت، امت قرن اول مین ایبهتر
 ن امتیشگامان این امتها است و پین بدتریشود که ا ین میگرش ایو مضمون د

است که به صورت  یزهائیاز جمله چ ین شخصیو کفر چن  آن هستند، یها نیبدتر

 ینیب یرا مها  آن از یاریشود، و لذا بس یص داده مین اسالم تشخیسهل و ساده از د

ک یده میشن ین اقوال از ویل ایاز قب ییزهایکه چ بودن خودش را  قید زندیشود که به تأ
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ند و به ینما یم یخود را مخفشان  مذهب ر پوششیسازد و اکثر زنادقه ز یآشکار م

  ١از آنان برمال شد. یها فضل خدا نمونه

به اصحاب طعن وارد هرکس  د: پسیگو ی) م۲/۱۳۴در اصول خود ( یسرخس

ر یشمش یتوبه نکند چاره و درمان و ده است، و اگریه اسالم شوریکند ملحد و عل

 باشد. یم

حافظ ابن  ) اثر١٣/٣١٠( ةالنهایالبدایة وچنانچه در - هـ٧٦٦مؤمنان در سال 

شنبه  د: (در روز پنجیگو یشان میا اند. کار را کرده نیا -هآمد /یر دمشقیکث

ه دا شده که او بیپ یرازیم شیبنام محمود بن ابراه یدر جامع امو یهفدهم ماه مرد

 ةالقضا یقاض یمالک یگفت، او را نزد قاض ین را لعن و دشنام میخیصراحت ش
بردار شود  ن کار دستیاز او خواست که توبه کند و از ا یقاض بردند،  یجمال مسالت

 یول یعل ال اللهإله إکه به او زد گفت: ال  ین ضربه ایو جالد را فرا خواند، در اول

 یی دوم ابوبکر و عمر را لعن نمود، سپس همه مردم بر سر و و در ضربه  الله،

توانست  یکرد مانع آنان شود نم یم یسع یختند و به شدت او را زدند هر چه قاضیر

ها  آن گفت یمدام به اصحاب لعن و دشنام زده و م یو رافض د، ینما یریجلوگها  آن از

ی  السلطنه بردند و گواهی داند که او صحابه ئباه بودند، سپس او را به نزد ناگمر

ختن خونش حکم داد و او را به یبه ر یرا گمراه دانسته است. آن وقت قاض کرام

را آتش زدند. خداوند او را شرمسار اش  کنار شهر برده و گردنش را زدند، و مردم الشه

 .)کرد

ا است و یاز در یا قطرهد یان ذکر گردیعه و رافضیی ش نجا دربارهید آنچه تا ایبدان

ن و یاء و صالحید آنان در مورد اولینظر از پرداختن به عقا م، صرفیقصد اطاله ندار

که   اند، جلوتر رفته امبریره که از شرك عرب عصر پیان و غیسائر مردگان از طاغوت

                                           
 ).١١١١-٣/١١١٠الصارم المسلول ( -١
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انشان و دادن حق یشوایم پیآنان در تعظ یرو ادهیغلو و ز یشتر در مورد چگونگیپ

 م.یا به آنان بحث کردخالص خد

 و از حضور دراند  حذر کردهها  آن ی مسلمانان از همان طور که ائمه ،نیبنابرا

د یبااند  نموده یشان خودداریو مراوده و معاشرت با آنان و استعانت به اشان  مجالس

 ١شود. یریجلوگها  آن ن بهیاز امور مسلم یحذر کرد و از سپردن هر امرها  آن از

                                           
اید و باورهای نمودن عق چنین چیزی به معنی بستن باب مناظره و دعوت آنان به حق و سست -١

ی هر کسی که  گفته –چه این قول   باشد، برداشتن از تناقضات موجود در آن نمی ها و پرده آن

بینیم خداوند به دعوت  خالف کتاب و سنت و نیز دیدگاه صحیح است، چرا که می –بوده باشد 

و مجادله به  پرستان و قبر پرستان و همچنین اهل کتاب دستور داده و نیز به مناره مشرکین و بت

به نبی خود موسای  –روش هر چه نیکوتر و بهتر با آنان اجازه داده است. و خداوند عّز وجل 

نزد فرعون برود که مردم را به کفر کشانده و  دهد که همراه برادرش هارون کلیم دسور می

و نباید   گوید: من واالترین معبود شما هستم و او را به توحید و ایمان به خدا دعوت نمایند، می

ای از کفر و از هر نوع از رحمت و هدایت خدای متعال به قلب بندگان در هر اندازه

زیرا به تاکید حق خود را  عمل آورد؛  گیری و رفتارها که باشند ممانعت و جلوگیری به جهت

 شود و چیزی بر وی غلبه نخواهد کرد. تحمیل خواهد نمود و همواره غالب می
 گوید: چه گفته نیك گفته آنکس که می 

 راه نفوذ قول حق به قلب شنوده کجاست
 

 رهایش کن که نور حق در تابیدن و سرایت است 
 

شدن تالششان در زیان رسانیدن به دین  ها و خطرناك آنبنابراین، رهاکردن آنان منجر به کثرت  

ی کنار نهادن مطلق چرا که بتأکید جز راه مناظره و گفتگو و  و دنیا خواهد شد. و این است ثمره

ها را کوتاه نموده و از آنان  تواند زبان آن کشف شبهات و نصرت حق بقدر امکان کسی نمی

کند با این  ست داشته باشد به راه راست هدایت میخداوند هر کس را که دو جلوگیری نماید، 

 باشد: کننده واجب می همه دو امر اساسی بر داعی الی الله و مناظره

ی اهل سنت و جماعت تا اینکه مبادا او  اول: علم و دانش نسبت به مذهب مسلمانان و عقیده 

 را در مهلکه انداخته و اغفال نمایند.

 ن و احوال آنان از طریق کتب و واقعیت موجود ایشان. دوم: علم و آگاهی نسبت به دی 
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 یباشند و نه امام یبهره م یب ین و تعهدیهستند که از هر د یها خائن را آنانیز

حضور و شرکت ندارند و  یچ جمعه و جماعتیهستند و در ه یعتیب یدارند و نه دارا

ن و اهل کتاب یدر بغداد شدند، و با مشرک یسقوط دولت اسالم یسبب فروپاش

ن اسالم ینکه سرزمیدادند تا ا یاریه مسلمانان یرا علها  آن داشته و یمحبت و دوست

 ب و فساد و هتكید و در آن اقدام به تخریل گردین تبدیبه کشتارگاه آن ملعون

را  یگرین امور دیکردند و اموال مردم را غارت نمودند، و اهل علم و مؤرخها  حرمت

آورد که  یرا به اشك م یرا محزون نموده و هر چشم یکه هر قلباند  ز ذکر کردهین

 یم و جز آنچه مورد رضایکن یم یخوددارها  آن ذکرل از یز از تفصیپرهبخاطر 

 ه راجعون. یلإ ناإنا لله وإ –م یگوئ یخداست نم

گفتاری در مورد ستم و جور  /خ االسالمیاثر ش ١)٦/۳۷۴( السنة منهاجدر 

با حزب الرحمن آمده است  یرساندن آنان به دشمنان خدا و دشمن یاریان و یعیش

را ها  آن ه مسلمانان با کفار تعاون نموده ویعه علیشاند  دهیچنانچه مردم د اند: که گفته

ن شام یوارد سرزم هـ ۶۵۸که هوالکو؛ پادشاه کافر در سال  یهنگام  اند، کرده یاری

که در شام و مدائن و ها  آن یاهل حلب و دمشق و حوال یها د که رافضییگرد

برپا کردن  یدهندگان و همکاران برا یارین یبزرگترها وجود داشتند آنان از  تختیپا

حکومت و قدرت مسلمانان  یاوامر او در جهت برانداز یو اجرا یحکومت و

 بودند.

ی خاص و عام مردم مطلع هستند که هنگام ورود هوالکو به عراق  وهین شیو بد

ی مسلمین را کشت، و در آن جا  فهیخل داد، آن ظالم ستمگر  یرو ییزهایچه چ

فه ابن یر خلیتوان شمارش آن را ندارد و وز یخت که جز خدا کسیر یادیز یها خون

                                                                                           
 باشد. و بدون این دو شرط اساسی مناظره با آنان جایز نمی 

 .٤٨٠-٤٧٧صفحه:  ٨و مانند آن در الفتاوی، جلد  -١
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ار و به انواع مختلف یان همواره ملتزم و همراه او بوده و او را بسیعیبوده که ش یعلقم

 کردند. یم یهمکار -انجامد یم و آشکار که بحث آن بطول یبصورت پنهان-

و مسلمانان آنان را در   اند. طور بودهن یز همیزخان نین آنان با چنگیو همچن

ان جنگ یحیان مسلمانان و مسیکه در م یهنگام اند، دهیگر مناطق دیسواحل شام و د

دادند،  یم یاریرا ها  آن وند داشته و بر حسب امکانیپ یبرپا شد، با نصار یریو درگ

ناخشنود ره یشان بودند همانطور که نسبت به فتح عکا و غیتختهایو نگران فتح پا

سال  یعنیسال غازان  یروز شوند حتیبودند و دوست داشتند که نصارا بر مسلمانان پ

ش مسلمانان ین شام از جیکه لشکر مسلمانان شکست خورد و سرزم یهنگام ۵۹۹

و تالش در انواع فساد از  یزیانگ ن شروع نمودند به فتنهیشد و در آن سرزم یخال

ن و یان بر مسلمیحیدادن مس یب و برتریصل ل کشتار، غارت اموال، حمل پرچمیقب

در قبرص و  یحیان مسیجو اموال و سالح مسلمانان به جنگ ران، یل دادن اسیتحو

 ره ...یغ

ان بر یحینمودن مس ین و همکاریعه به مسلمیانت شیاز خروار خ ین مشتیو ا

نان ذکر کرده ن آیخ ننگیی تار باشد، اگر دنبال آنچه را که اهل علم درباره یه آنان میعل

خ یدر کالم ش یر ابن علقمیانت وزیانجامد و آنچه از خ یم بحث به طول میریبگ

که  یهنگام ینیدر گذشته و حال دارد، خم یادیز یها آمده است، نمونه /االسالم

ت نمود ین جنایه دیرا نابود کرد و عل یقدرت را در دست گرفت آنچنان تمدن بشر

ن مقام را از یکه ا یر هنگامیوز یابن علقم  ندارد،نجا امکان وصف آن وجود یکه ا

ن با تاتار مؤامره کرد و یار مسلمیغارت د یبدست آورد برا یی معتصم عباس فهیخل

ۡمُر ﴿ د، و امر خدا تمام شد:یعلما و بزرگان آنان را به قتل رسان
َ
ِ َوَ�َن أ قََدٗر�  ٱ�َّ

ۡقُدوًرا  ی مقرر و مشخص  ده و به اندازهو امر الهی سنجی« ]٣٨[األحزاب:  ﴾٣٨مَّ

 ».است
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ر و یی امور خ ص دهندهیتشخ یها و دردها در امت اسالم ن گونه زخمیو ا

ن دردها پند یدرس و عبرت گرفت و از اسباب اها  آن د ازیباشند که با یعواقب شر م

شه کن نمودن شر یان مفسد و ریرافض یبرانداز یو در حد امکان برا م، یر شویپذ

نموده و از سپردن امور و پستها به آنان ممانعت کرده و افراد  یتالش و سعآنان 

نکه خود مورد چپاول دشمنان قرار گرفته یقبل از ا م، یینماها  آن نیگزیصالح را جا یذ

چرا که آنان فاسدان و  م، یماندگان خود تبدیل شویباق یت و داستان برایبه حکا

 ١ن هستند.یمخربان زم

ندارند که آنان را از اخالق زشت و اعمال فاسد باز  ینیا دین و مایچ عهد و پیه

 یاسالم یها شان حکومتیدانند چون ا ینم  روا یچ کسیمان را با هیعت و پیب  دارد،

آورند،  یه اسالم به شمار میسه علیت و دسیو حاکمانشان را در همه عصور طواغ

امبر اکرم یحکام از آغاز وفات پ تکاریجنا یادی(ا اند: از آنان گفته یهمانطور که بعض

  اند).  کرده یبا اسالم باز

 آنان! یالیخ یکنند تا زمان مهد یع را استثنا میتش یها از آنان حکومت یبعض

 روافضمهدی خیالی 
 یبه عمر نه سالگ ٢یبنا بر قول ۲۶۰آن کس که سال  یمحمد بن حسن عسکر

باشد ظهور خواهد کرد، و  یم یداخل سرداب سامراء شده و تا کنون در آنجا مخف

به اند  ب اختراع کردهین غایی فضل انتظار ظهور ا که درباره یپندارند اخبار یعه میش

اء یاز انب یکین است که ید مانند ایرا انکار نماها  آنهرکس  ده است ویحد تواتر رس

ه ید: مثل آنکس که قائم (علیگو یآنان م یاز علما یکیو   را انکار کرده باشد،

                                           
 .١٣/١٢٠. و سیر اعالم النبالء ٥/٣٧٣الکامل فی التاریخ، ابن االثیر  -١

 ».١٢١صفحه  ١٣السیر ذهبی جلد«نگا:  -٢
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 یس است که از سجده بردن براید همانند ابلیانکار نما یبت ویلسالم) را در حال غا

 ١د).یآدم امتناع ورز

شان  یالیمعدوم و خ یه و مهدیی امام عهیی ش م دربحث خود دربارهیامام ابن الق

ستاده و او ین ایرزمیبر در ز یاز سواران آنان همه روزه در انتظار و یگروه« ٢اند: گفته

 یدیسپس با نوم  رون!یا بیرون، ای سرور ما بیا بیما ب یموال یزنند که: ا یاد میرا فر

 ك گفته است:ین است و شاعر چه نیچنشان  عادت  گردند، یبر م

ـــذي ـــد ال ـــداب أن يل ـــا آنَ للرس  م
 

ـــــــانا  متوه بجهلكـــــــم إنس  صـــــــريّ
 

ـــإنكم ـــاء ف ـــولكم العف ـــی عق  فعل
 

ــــــــا  ــــــــاء والغيالن ــــــــتم العنق  ثلث
 

نشد (هنگام آن فرا نرسید) که بزاید آن کس را که شما با برای سرداب نزدیک «

 .نادانی خود او را انسان درست کردید (و گمان بردید که در آن مخفی است)

و غول (دیو) تان حتما پوشیده است؛ زیرا شما برای عنقاء (سیمرغ) یها عقل

 .٣اید سّومی نیز پیدا کرده

 یکه هر ذاند  شده یا ی ننگ گشته و مضحکه آدم مایه یبن یکه آنان برا یراست

 د.ینما یخند م شیآنان را تمسخر و ر یخرد

 م.ینمائ یت و بخشش را مسئلت میاز خداوند عاف 

 سلیمان بن ناصر العلوان

 هـ١٤١٩/ ١/ ٢٩

                                           
 اثر ابن بابویه شیعه. ١٣کمال الدین، صفحه  -١

 ).١٥٢المنار المنیف، صفحه ( -٢

کردند که صرف دو موجود خیالی و وهمی وجود دارند و آن عبارت  یعنی: قبال مردم گمان می -٣

اید و آن مهدی خیالی شما  از: سیمرغ و دیو است؛ اما شما موجود سومی هم به آن اضافه کرده

 ندارد اما در داستانها و خرافات شما جای بزرگی را گرفته است. [مصحح]است، که وجود 



 فراخوان دفاع از صحابه   ٦٨

 بریده –القصیم 
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