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ادعا نیا در او بر رّد  و گذشت شیپ صفحات در مسأله نیا نکهیا انیب کرد محروم

 ............................................................................................. ٥٨٤ 
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نَا( ثیحد به یجانیت استدالل
َ
 ثیحد نیا نکهیا یادعا و) بابُها َويلَعٌّ  الِعلمِ  َمدينَهٌ  أ

گاھ و تیھدا اسباب از یکی  ٦٠٦ .............................. او بر رد و بوده او یخودآ
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، ومن سيئات نفسناأاحلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور  نّ إ

 .عاملناأ
ضـاللت  یرا بـه واد یوتوانـد  یس نمـکـچ یھـ ه خداوند او را ھدایت دھدک یسک

ه کـدھـم  یشھادت مـ .نخواھد بود یو تگریھدا یسک ندکاو گمراه ه را کو ھر شاند کب
 او را خداونـده کـاوسـت،   بنده و فرسـتاده ج و محمد ن فقط (الله) استیمعبود راست

اران یند و با کره یان بشر چیر ادینش را بر سایتا د ر فرستادیت و خیرحمت و ھدا یبرا
منـان ؤم یبـرارا ھا  آن و ردک یاریبودند او را  یروشن یھا ستاره هکش یخردمند و دانا

ھا  آن ارکزیمومن و پرھ فقط افرادو ، م و استوار قرار دادکافران محکدر مقابل و رحمت 
 نه به دل خواھند داشت. کیآنان  منافقان و گمراھان از تنھا ود داشت نرا دوست خواھ

 اما بعد: 
ن ین دیا، دشمنان دادروانش عزت یو به پرد ک ارکآشرا اسالم ه خداوند ک یاز زمان

 ،آن حسد . علتنندیچ یروانش توطئه میه آن و پیعل ھموارهگوناگون  یان و آرایبا اد
ل یدلن یبه ھم است.شان ماالمال از آن یھا ه دلکاست  کیبغض و ش ،نهکی

 یزماناز  ژهیاست به وشان متعدد یھا لهیو ح گوناگونن ین دیبا ا مبارزهشان در یروشھا
 ی از جمله اند. ست خوردهکش ان اسالمیرکو در مقابل لشرو  در رو یه در جنگ نظامک
ن یوله اکبوده است  )١شمندانی(علما و اند ،امکح ،ترور خلفا ،شانیھا لهیحو  ھارکم

به عمر  ھستند. ش یعمر و عثمان و عل یعنین یراشد یان آن سه نفر از خلفایقربان
د یشھ یھودیتوطئه  یکله یعثمان به وس د،یرستوز به قتل  نهکی یزردشت یک دست

ش کسر گزار بدعت یکبه دست ز ین یعل .بود ٢یھودیآن عبدالله بن سبا  رھبره کشد 
و در رد ک یمانتقاد  ج امبر خدایپ ازه کبود  )هصریالخو یذ(روان یه از پکد یبه قتل رس

 ٣م نمود.یم غنایعدالت در تقست یرعا ن او را متھم به عدمیروز حن

 عبارت داخل پرانتز از مترجم است. -١
ه به اسالم تظاھر کاند  پرداخته یھودین فرد یار اکاز خاور شناسان به ان یان و برخیعیاز ش یبعض -٢

ن شخص مورد اتفاق جمھور یه وجود اکندارد بل یمکمحه درست و یارشان پاکرد اما انک یم
 رده است.(مترجم).کن یعه امام جعفر صادق او را نفریتب شکت یبه روا ین است، حتیمورخ

گاھ یبرا -٣ مراجعه  ٣٣٨، ١٩٢، ٧/١٤١ر یثک ه از ابنیه والنھایتاب البداکن واقعه به یل ایاز تفاص یآ
 ن.ک
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 یانـداز مسـلمانان و تفرقـه انیـم یدسـتگ  جاد دویش در اتالھا  از نمونه آن توطئه
قلوب  ردنکتباه و  امکح بر خلفا و دروغ بستن ،افترا ،ینکدروغ پرا لهیآنان به وسان یم

را مـردم عامـه تا بتوانند  است بیر و فرکگوناگون م یھا ه آنان با روشیعموم مردم عل
مختلـف را  یشـھرھا رد وکـار را کـن یاعثمان  دورانسبا در  ه ابنکھمچنان  .بندیبفر

او  ازر کاز من یو با تظاھر به امر به معروف و نھ ردک یکتحر ه اویو مردم را عل دیدرنورد
ن یـاه کـمنجر شـد  سعثمانشھادت سرانجام به ن امر یاه ک ردک یانتقاد م انشیوالو 
ان یـشـتار در مکو  یدو دسـتگ ،تفرقه ،بعد از آن اختالفه کفتنه بود  یھا جرقهن یاول

 افت.یامت ادامه 
 انیـردن بنکـن، سسـت یـر بزرگ دشمنان دکن فتنه و میا روشن یتر کخطرنا اما

ار بـه کـم یھـودین یاظھار محبت ا لهیبه وسه کبود ان مسلمانان ین در میده راستیعق
 ین مـردم بـرایسـزاوارتر ج امبریـبعد از په ک ردک یماو ادعا  صورت گرفت. ١تیاھل ب

 .توانند در امر امت سزاوار تصـرف باشـند یه مک ھستندان او یکت و نزدیخالفت اھل ب
واگذار  یه علخالفت را ب ج امبریه پکن یبر ا یمبن ردکت یوص یادعاه کد یشکن یطول

خالفت را غصـب و بـا  امبریاران پیآن به جا گذاشته است و  روشن درباره یو نص  ردهک
 جسـتهرائت ب یاز علش یفه پیسه خللذا از  اند. ردهکاو ظلم  هب یعلحق  ده گرفتنیناد

 .  ردندک یمدعوت  دهین عقیبه او مردم را 
از  یه علـکـ ندپنداشـت یو م ردندکدا یاعتقاد پ »رجعت«به  س یعل شھادتبعد از 

  ٢.خواھد گرفتو از دشمنانش انتقام  گشت  خواھد امت بازیو قبل از قا نرفته است یدن
 انجام گرفـت وت یاھل ب یو دوستمحبت   در پس پرده یھودی نیا دعوتجه یدر نت

 .است ٣انیرافض  دهیعقھمان ه کشد  یا دهیعق یمبنا

از اھل  ینیف و افراد معیز تحریلمه را نکن یا یاست، اگر چه حت ج امبر خدایت پیمقصود اھل ب -١
ن خود برخالف عرف و زبان عرب و شرع اسالم است، چون یه اکاند،  ردهکت را انتخاب یب

 از جمله ھمسران اوست. (مترجم).ھا  آن امبر شامل ھمهیت پیب اھل
 .٧/١٧٤ر یثکه) از ابن یه و النھای، (البدا٤/٣٤٠ یخ طبرینگا: تار -٢
ر و عمر از او کبه خاطر احترامش به ابوب ید بن علیه از زکد یاطالق گرد یانیعیبه ش یلمه رافضک -٣

اطالق  یعشر یان اثنیعیلقب دادند و امروزه به ش یرافضھا  آن ان بهیدیجدا شدند، و لذا ز
 شود. (مترجم). یم
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ان ھستند. یھودیجزو  انیه: رافضکباورند ن یمحقق فرقه شناس بر ا ین علمایبنابرا
 بود. یھودیعبدالله بن سبأ  ،ردک جادیاه در اسالم بدعت رفض را ک یسکن یاول

 )رفـض( آغـازگره کـ نـدروبان یبر ا: دانشمندان دیگو یم /هیمیت ابنخ االسالم یش
و ا .بـود یھـودیدر بـاطن  رد امـاکـ یمتظاھر به اسالم  هکاست ق یعبدالله بن سبا زند

فتنـه  تیحیدر مسـ یه پـولس نصـرانکـھمچنان ،شاندکب یرا به تباھ سالما خواست یم
   ١نمود. فیتحر فاسد و ت رایحیبود و مس یھودیھم در اصل او  رایزرد. ک جادیا

 یعلمـاو  ینـوبخت ،یشـک ،یافکـ ،یقمـ یاشعر مانند ،عهیش بزرِگ  یمیقد یعلما
 عبارتن یشان ایھا و در نوشته اند دهرکقت اعتراف ین حقیبه ا یمانند مامقان ناشخرأمت

 یھـودی أه عبدالله بـن سـبکاند  ، آورده÷یاران دانشمند علیاز  یگروھ«اند:  را آورده
را امـر ن یھمبه بود  یھودیه ک یو ھنگاماد، یرا برگز ÷یت علیبود و اسالم آورد و وال

بعد از وفـات  آوردن و بعد از اسالم اعتقاد داشت ÷یوشع بن نون بعد از موسی درباره
امامـت منصـوص  هکـاسـت  یسـکن یرار نمـود و او اولـکـه آن را تیز شـبین ج امبریپ

ه: اصـل کعه بودند گفتند یه مخالف شک یسانک لین دلیبه ھماظھار نمود.  را ÷یعل
 .٢»ت گرفته شده استیھودیرفض از 
 ،تیوصا دیعقا است.آن دو واضح  انیفراوان ماز تشابه  عهیش  دهیت در عقیھودیآثار 
ده یـاز ارتبـاط عق یواقع ییھا نمونه ،است عهیش دهیه از اصول عقکه یبداء و تق، رجعت

 .  است تیھودیبا  انیعیش
معتقدنـد، ف آن یـه بـه تحرکـتاب خداونـد کان نسبت به یعیشو جسارت  یگستاخ

 بـه ردن طعـن نسـبتکـوارد  ،نفـاق ،ان آنھـایـفوق العـاده در م یلکرواج دروغ به ش
در  یرو انـهیم، نداشـتن یبـه ظلـم و دشـمن ھـا آن ردنکـمتھم  ن امت ویدگان ایبرگز

 اند.  به ارث برده ھودیرا از ھا  آن هکان است یعیشاز جمله صفات  ،یو دشمن یدوست

 .٢٨/٤٨٣ یمجموع الفتاو -١
ح یتنق ٢٢ص  یعه، نوبختی، فرق الش٧١ص  یشک، رجال ال٢١ص  یقم یالمقاالت و الفرق: اشعر -٢

 .٢/١٨٤ یالمقال، مامقان

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤

در ه کاند  ردهکن موضوع را خاطر نشان یا یعلما در گذشته و حال با عبارات متعدد
ن فرقـه از یـه اکن موضوع است: یان ایبھدف نجا یدر ا اما .١ستیر آن نکذجال نجا میا

آن به ش یدایو علت آن پ استمنتسب به اسالم  یھا ن فرقهین و گمراھتریتر ارذگ بدعت
 باشد. یمان میق ایحقااز دش یعقا یاسالم و دوردور از 

ھا  آن ھشدار داده و چنانھا  آن ل دانشمندان مسلمان به شدت دربارهین دلیبه ھم
ن امـر یـاند. علت ا ردهکن نیچن یا چ فرقهیه با ھکاند  را مورد مالمت و مذمت قرار داده

گاھ  ن است.یاز دھا  آن یاسالم و دور ین فرقه برایاز خطر بزرگ اھا  آن یشناخت و آ
 هکـدھـم،  یھشـدار مـ ننـدهکگمراه  ینسبت به آراشما را «: دیگو یم یعامر شعب

وجود دارنـد  یانیھودیھا  آن انیدر مرا یز ع استیرفض و تشھا  آن ن اعتقاداتین ایبدتر
ه کـخود را زنـده نگـه دارنـد، ھمچنـان  یھا یگمراھخواھند  یه با تظاھر به اسالم مک

ش را زنـده نگـه یھا یتا گمراھرد کت یحیتظاھر به مس یھودیچارل پادشاه  پسرپولس 
ه به خاطر انتقـام کاند، بل شدها ترس از خداوند مسلمان نیل و یبه خاطر مھا  آن ... دارد

 .٢»اند ردهکبه اسالم تظاھر از مسلمانان 
ح یعه صـحیشـ یزنھـا ازدواج بـا: «ه گفـتکشده است  تیاز طلحه بن مصرف روا

(مرتـد)  هاھـل ردھـا  آن د خـورد چـونیـرا نبا ست و گوشت ذبح شده توسـط آنـانین
 .٣»ھستند

 سخن مگـو و ازھا  آن با«: فرمودپاسخ  او در شد لسؤاان یرافض  درباره کاز امام مال
 .٤»ندیگو یمدروغ  رایزن، کت میرواھا  آن

، ی، رافضـیمـن در پشـت سـر جھمـ«: دیگو یمه کاست شده ت یروا ٥وسفیاز ابو 
 .٦»خوانم یو معتزله نماز نم یقدر

خ ی، منھاج السنه، ش١٤٦٣-٨/١٤٦١ یائکمراجعه شود به : شرح اصول اعتقاد اھل السنه، الل -١
اثبات  یمعاصر مراجعه شود به: بذل المجھود ف ی، و از پژوھش ھا٢٧-١/٢٣ه یمیت االسالم ابن
 .١٦٤-١/١٥٣ یلیھود. عبدالله الجمیفضه للمشابھه الرا

 .١/٤٩٧، خالل، السنه ٨/١٤٦١، شرح اصول اعتقاد اھل السنه یائکالل -٢
 .١٦١ص  یابن بطه: االبانه الصغر -٣
  رده است.کنقل  ١/٦١السنته  آن را در منھاج ةیمیخ االسالم ابن تیش -٤
 .یدولت عباس یفه و قاضیشاگرد بزرگ امام ابوحن -٥
 .٤/٧٣٣، شرح اصول اعتقاد اھل السنه یائکالل -٦
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را در  یا چ فرقـهیھ ،ان فرقه ھایدر م« :دیگو یمه کاست شده ت یروا یاز امام شافع
 .١»ام دهیان ندیاز رافض گستاختر و در شھادت دروغدروغگوتر شان یادعا

امـا . ردمکـالم صحبت کو با اھل  ردمکبا مردم معاشرت «: دیوگ یمقاسم بن سالم 
   ٢»ام. دهیان ندیتر از رافض تر و احمق لیدل سست ،تر زشت ،تر فیثک

شـه را یعار و عمـر و که ابـوبکـده شـد یپرس یدرباره فرداز امام احمد (ابن حنبل) 
   ٣»دانم. یاو را مسلمان نم«ه ک امام گفت: .دیگو یمناسزا 

 یه پشت سر جھمـکندارد  یتیم اھمی: برافرموده کاست  شده تیروا یاز امام بخار
د داد و بـه یـسـالم نباھـا  آن بـه یحیو مسـ یھـودیا پشت سر ینماز بخوانم  یو رافض

 ید بـه شـھادت و گـواھیـرا نباھا  آن رد وکد یازدواج نباھا  آن د رفت و بایدارشان نباید
   ٤د خورد.یرا نباھا  آن وان ذبح شده توسطیگوشت حد و یطلب

: خداوند گواه است دیگو یم انیعیدرباره ش ٥در منھاج السنه هیمیت ابنخ االسالم یش
ھمـه بـدعت و منتسب به اسالم بـا  یھا ان ھمه فرقهیه در مکاست  یافکاش  یو گواھ
فسق و  ،فرکتر به یکنزد ،تر ظالم ،دروغگوتر ،تر جاھل،شرورتر ،یا چ فرقهیشان ھ یگمراھ

 ان وجود ندارد. یاز رافض ،مانیق ایگناه و دورتر از حقا
نجـا یمـن در ا اسـت.ان فـراوان و مشـھور یرافض وھشکندانشمندان در  یھا گفته
تاب گـرد کن یدر ا یمستقل خشرا در ب از آن یشتریو مقدار ب ردمکر کرا ذ یینمونه ھا

وھش کـن ان متنوع باشند تا اجماع امت بـرکزمان و م اساسبر  ام  ردهک یام و سع آورده
   ٦ن فرقه دانسته شود.یا

 :  شود یمدر چند موضوع خالصه  عهیشخطر 

 .٨/٤٥٧:شرح اصول اعتقاد اھل السنه  یائک،الل٢/٥٤٥ یبرکابن بطه: االبانه ال -١
 .٤٩٩خالل السنه ا/ -٢
 .١/٤٩٣ھمان منبع  -٣
 .١٢٥: النشار ص یتاب ( عقائد السلف) گردآورکخلق افعال العباد در ضمن  -٤
با نام (رھنمود سنت در اھل بدعت) خالصه و  یت الله برقعیتاب را آکن ی، ا١٦٠منھاج السنه ا/  -٥

 ران چاپ و منتشر شده است. (مترجم).یه در خارج از اکرده کترجمه 
 .١٥٣-١١٢ص  -٦
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و دعوتشان را در پرده محبت اھل نند ک یده خود دعوت میمردم را به عقھا  آن اول:
اھـل  دربـارهد فاسدشان از عواطف مسـلمانان یار و عقاکنشر اف یاند و برا ت پوشاندهیب
 نند. ک یت سوء استفاده میب

د یـبا و اسـتو نفاق خالص  یرنگ ه مظھر دوکه است ینشان تقیداساس ه کنیا دوم:
مسلمانان  یمحبت و ھمدرد موافقت،اظھار با ھا  آن و ست؟یچ ه و نفاقیفرق تقد یپرس
از اھـل  یبعضـ لیـن دلیبـه ھمـ .نندک یخود را اظھار نم یقید حقیو عقا بندیفر یرا م

ل یـتماھـا  آن یسـو و به شده نینشو ھم المک ھمھا  آن را خورده و باھا  آن بیفرسنت 
 .اند گرفتار شدهشان  دهیدر منجالب عق آنان از یبعض هک ییتا جا، اند ردهکدا یپ

ده خـود دروغ را یـند و به خاطر دفاع از عقیگو یبارشان دروغ مت اخیدر روا سوم:
ه ه بـک است یساختگ یھا تیشان مملو از روایھا کتاب لین دلیبه ھم شمارند و یم روا

تاب خـدا زبـان کبه  یحت آنان .دھند ینسبت مت یو ائمه اھل ب ج رسول خدا دروغ به
ل آن یف و تبـدیشان سخن از تحریھا و بدعت د باطلیعقاج یو به خاطر ترو  ردهک یدراز

 .  اند شده دچار اشتباهن ید اصولرا خورده و در ھا  آن بیفر زین از عوام یاند و بعض گفته
 یارکـایبرنـد و بـا ر یش میپ به متنوع دعوت خود را یان با شگردھایرافض چھارم:
ه در ھر عصر ک یطوربه  .برند یار مکه را ب یادیار زیبس یھا بند و روشیفر یمردم را م

را رسوا ھا  آن آن را شناخته و قیحقاه مردم ک یزمانو  دھند یم یلکش به آن یا و زمانه
 یگـریلـه دیان دسـت بـه حیـھودی قًا مانندیدقآورند و  یم یرو یگریبه روش د نندک
 زنند.  یم

اھـل  یه علمـاکـ است ییھا هینکگذاشتن القاب و ھا  آن هارانکار میبس یھا از روش
در ب دھنـد. یـمـردم را فر تـا خودشـان یاز علما یبر بعض اند سنت بدان مشھور شده

 دھند. یان را به آن امام مشھور نسبت میاز رافض یمردم اقوال بعضجه ینت
خودشان به نام: (محمد بـن مـوران)  یاز علما یکی) بر یمانند: گذاشتن نام (السد

 امـاشـود. اشـتباه  )یل بن عبـدالرحمن السـدی(اسماع مشھور اھل سنتتا با نام امام 
 عهیعـالم شـر) بـر یصغ یو (سد تسن اھل بزرگ) بر امام یدانشمندان با اطالق (سد
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اشتباه شـده  باره دچار نیاز مردم در ا یبعض به ھر حالاند.  ز قائل شدهیین آن دو تمیب
  ١.مبراستن تھمت یه او از اکاند  ردهکع متھم یالقدر را به تش لیو آن امام جل

و  ھاسـت آن یاز علمـا یکیه ک) بر (محمد بن رستم) ی(طبر لقب ن اطالقیھمچن
در اسـم و  )یر طبریل القدر (محمد بن جریجل تا با اماماو ه (ابوجعفر) بر ینکگذاشتن 

تـا  .شـده اسـتمـردم  اشتباهب و یسبب فرن امر یا هکشود ه و لقب ھمنام ینکھم در 
عه مـتھم یو شـرا بـه رفـض  یامام طبـر ،یمانیسل یه امام حافظ احمد بن علک ییجا
 امام حـافظ یول. ع استیتشاز  مردمن ین و دورتریترمبراه او از ک یدر حال .است ردهک

 /یه امـام ذھبـکاست دانسته  یکی یرافض عالم و او را با دچار لغزش شده یمانیسل
  ٢است.  ردهکامر اشاره ن یا به

بـه) اطـالق ی(ابـن قتلقـب ه عبدالله نام داشته کخود  یعلمااز  یکی زینن یھمچن
بـزرگ و ثقـات اھـل  یاز علمـا ،بهیسلم بن قتمعبدالله بن  ناممشابه نامش تا  اند ردهک

م کـ یو بـرارده کـف یتـال یتابکعه یعالم ش نیشتر ایب خدعهو ر کم یو برا شودسنت 
تـاب ابـن ک تا بـا استرا بر آن نھاده  به نام آن را (المعارف)یتاب ابن قتکردن ارزش ک
   ٣.ھمنام شود /هبیقت

را خود نوشته و بـه  ھا کتاب از یبعض هکن است یشان ا ارانهکبیفر یھا روش گرید از
سـبب طعـن ه کوجود دارد  ییدر آن افتراھا هک دھند یاز ائمه اھل سنت نسبت م یکی

آن  هک یدر حال است که منسوب به امام مالک» المختصر« مانندشود.  یبر اھل سنت م
  ٤.ندکتواند با آن لواط  یبرده م که مالکرده کر کان نوشته و در آن ذیعیاز ش یکیرا 

ن یبر ا /یشود. و امام دھلو یده مید ٤/٣٢و١/٢٣٦ یزان االعتدال ذھبیسرگذشت آن در م -١
 ه اشاره نموده است.یعشر یتاب خود مختصر تحفه اثنکاسلوب در 

 .٣/٤٩٩زان االعتدال ینگا: م -٢
تاب کاز محققان معاصر نسبت  ی، و بعض٣٢ه ص یاثنا عشر یمراجعه شود به مختصر تحفه  -٣

ف خود یدر تال یانیع العلیبن نف یتر علکار نموده اند، دکبه انیاسه) را به ابن قتی(االمامه و الس
ن یاسه با دقت تمام به ایتاب االمامه و السکعد از مطالعه د: بیگو یم ٩٠به) ص یابن قت یده ی(عق

تب ابن کان یخواسته آن را در م یه = =مکث است یخب یرافض یکه مولف آن = =کدم یجه رسینت
باشد،  یبه رافضیف ابن قتیه آن از تالکست ید نیتبه جا دھد، و بنده (مؤلف) معتقدم: بعیق

 خداوند داناتر است.
 .٣٤ص  یمختصر تحفه اثنا عشر مراجعه شود به: -٤
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اضـافه  امامـان اھـل سـنتاشـعار  هرا بـ یاتیـابه کن است یشان ایھا لهیح گرید از
 ن امر را دربارهین ایشیان پیعیشاز  یه بعضکھمچنان جلوه دھند.عه یتا او را ش نندک یم

 :  امام سروده استه ک اند انجام داده یاشعار منسوب به امام شافع

 يـــا ركبـــاً قـــف باملحصـــب مـــن منـــي
 

ــــاهض  ــــف بســــاكن ضــــيفها والن  واهت
 

 افزوده است: نیچن بر آن یعیآن فرد ش

 قـــــــف ثـــــــم نـــــــاد بـــــــأنني ملحمـــــــد
 

ــــــت   ــــــه لس ــــــيه و نبي ــــــاغضوص بب  
 

 أخـــــــربهم أين مـــــــن النفـــــــر الـــــــذي
 

 لــــوالء أهــــل البيــــت لســــت بنــــاقض 
 

 وقــــل ابــــن ادريــــس بتقــــديم الــــذي
 

ـــــــاريض  ـــــــدمتوه عـــــــيل عـــــــيل م  1ق
 

ن اشـعار از امـام یـا دھد ینشان م هکقاطع است  یلیر دلیات اخین ابیبودن ا کیکر
 ست. ین /یشافع

و  نیزتـریانگفتنـه  ،نیترکاز خطرنـا انیعیگـر شـیل فراوان دیل و دالین دلیھمبه 
 ازه عامـه مـردم کـنیاژه یند به ویآ یبه شمار م یاسالم امتان یدر م ھا ن فرقهیتر گمراه

گاهقت و فساد اعتقاداتشان یحق  ستند. ین آ
ھـا  ان اھـل سـنت روشیاطالع از م یب یب افرادیفر یبرا انیعیدر دوران معاصر ش

ر یتـاثھـا  آن خـود بـرھنـه کفاسـد و  دهیـبـا عق اند و ش گرفتهیدر پ یا تازه یھا لهیوح
 اند.  گذاشته

 یعه و دعوت به فراموشـین اھل سنت و شیب بیتقر به دعوت یادعاھا  آن از جمله
دعـوت  یتازه بـرا یرنگینجز  یزیچ ن دعوتیاند و ا ن را سر دادهیقین فریاختالفات ب

 دیـعقااز  دامک چیاز ھ انیعیرا شیز .ستیسنت ن ان اھلیع و نشر آن مفاسد در میبه تش
 یز طـولیـن یالھـ قیـبه فضـل و توف اماند. یآ یوتاه نمکو نخواھند داشت  دست برخود 

 یھا تالشآن  علته کست خورد کو ش شدهآن ظاھر ز ین دعوت نیاقت یحقه ک دیشکن
 یآن را بـرا قتیحق ر ھشدار داده وکن میا نسبت به هکبود  مخلصدانشمندان  یمتوال

 . ردندکمردم روشن 
 عه،یان اھـل سـنت و شـیـم بیـتقر بـه ست دعـوتکر و بعد از شیاخ یھا سالدر 

انگر آن یه نماکاند  شدهظاھر  یدیجد ارانهکبیفرخود در روش  یقیبا چھره حقان یعیش

 .٣٥-٣٤مراجعه شود به: منبع سابق  -١
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 او .شناسـد یاو را نمـ یسـکدانشـمندان ان یه در مک است مجھول و ناشناخته یمرد
دعـوت و   ردهکت یھداع یتشده یبوده و خداوند او را به عق یسن در آغازه ک است یمدع

اھـل سـنت وارد  یبر باورھا یمتعدد یھا ه طعنکاو است   ردهکده آنان را آغاز یبه عق
زشـت  ار بـهکـن یـدر ا او .سازد اھل سنت دورمردم را از عقائد  ندک یم تالشو   ردهک

پردازد و  یمفر و ارتداد کبه ھا  آن ردنکامبر و متھم یپ یاران گرامیدرباره فراوان  ییگو
 ه نوشـته وکـ یبـیو فر یل و گمراھـیب و اباطیاذکمملو از ا فراوان یھا کتاب قیاز طر

 ... ار را انجام داده استکن ی، ااست ردهکرا منتشر ھا  آن
و  اسـتتـونس  اھل هک ندک یاست و ادعا م یسماو یجانیتر محمد تکن فرد دیانام 
فلسـفه از دانشـگاه  یتـراکمش نوشته شـده اسـت (دنار کبعد از ذش یھا کتاب بر جلد

 یزنـدگ یـکتـونس در بلژ اخراج ازنون بعد از که اکام  هدیشنن یھمچن س)یسربون پار
 ش عبارتند از: یھا کتاب ند.ک یم

 ثم اهتديت ت شدم یآنگاه ھدا -١

  كون مع الصادقنيأل  انیراستگو ھمراه با -٢

  الذكر هلفاسالوا أ  دیر بپرسکاز اھل ذ -٣

  هل السنهأالشيعه هم  یاھل سنت واقع -٤
 ،صـفحه ٢٢٣ یاولـتاب ک یمتوسط بوده و چاپ عرب حجم یدارا ھا کتاب نیھمه ا

ه توسـط انتشـارات (موسسـه ک استصفحه  ٣٢٧ یو چھارم ٣٥٤ یو سوم ٣٤٨ یدوم
 اند.  الفجر) در لندن منتشر شده

 ه:ک ام هدیجه رسین نتیبه اھا  آن و از مطالعهرده ک را مطالعه ھا کتاب نیمن ا
عت و یعلوم شر نسبت بهه ک، بلستیناھل علم  جزو گذشته از اینکه مؤلف -١

[ و با حسن ظن نسبت به ن حالت یتر نانهیخوشباھداف آن جاھل است، و در 
ه کافته یمعاصر پرورش  یرکه در مدارس فکاست  یسانکاو از  ت او ]یشخص

برخورد با نصوص  یچگونگ ،روش استدالل ،مسائل ین از اسلوب او در بررسیا
را  ثیاحاد یرا گاھیزف روشن است. یضع وح یث صحین احادیز بییو عدم تم

 !داند یمح یصحتب سنت، کآن در  رکا به مجرد ذیفقط از راه عقل و 
ه او کـ نـدک یمح یخود تصر او هکن است یا ،ندک یم دیرا تائ و جھالت او یآنچه نادان

ھـا  آن را در دسـترس نداشـته و بـاث یتب مشـھور حـدکه یو مسلم و بق یتاب بخارک
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ه به ک عهیش یاز علما یاز عراق و ارتباط با بعض بازگشتھنگام و  نداشته است. ییآشنا
است با  ر شدهکذن یحیه در صحک اند ردهکھا را بر صحابه وارد  از طعن یپندار خود بعض

د آن ییـو تأن موضـوع یـا نان ازیاطم یبرا لین دلیآشنا شده است. به ھم ھا کتاب نیا
ح یصـح در آنجـا ردم وکـتخت سفر ی: (به پادیگو یم است.  ردهک ھا کتاب هیاقدام به تھ

 در تب مشھور راکه یو بق کموطا مال ،یح ترمذیصح ،مسند امام احمد ،و مسلم یبخار
 و قفصـه دران راه تـونس یدر م نشدم وبه منزل  بازگشتو منتظر   ردهک یداریآنجا خر
   ١س) بودم.یه الخمیرا ورق زده و به دنبال (رز یتاب بخارکاتوبوس 

گستاخ  یعیش یکت شده است یھدا به گمان خوده کاش  تازه  دهیعقدر  مؤلف -٢
 منسوبو خود را به آن   ردهکدفاع  انیعیش  دهیعقه با صراحت از کاست 

 ھمه ارتداد ازجسته و صراحتًا  یاھل سنت و صحابه تبر  دهیعقداند و از  یم
 سخن رانده است.  کیاند تعداد به جزھا  آن

ه بـر حـق یـعه امامیه شکه قانع شدم کنیتا ا ردمکمطالعه  اریبس«: دیگو یمه کچنان
و بـه شده ت سوار ینه اھل بیبر سف یت الھکعه شدم و به بریش لین دلیھستند. به ھم

ه در نـزد مـن کـصـحابه ھا  آن انیم الله دررا بحمدیزچنگ زدم. ھا  آن تیسمان والیر
 ٢.»افتمی ین خوبیگزیجا ،افتندینجات ن کیو جز اند شده استثابت ھا  آن ارتداد
 ردنکنظرات و مرتب و  آرا پرداختن به ،نقل معلومات از منابع نظر از مؤلف -٣

ف یف و تصنیتال یاز روش علمھا  آن در فصول مربوطه و ارتباطش باھا  آن
ق و نقل یاز توث کار اندیبس یجز در موارد تابشک رایز .رده استکن یرویپ

 یحت.است  یخال مصادر و منابع مربوطه ارجاع بهدرست معلومات از منابع و 
ز ناقص بوده و مقصود را ادا ین آن ارجاع دھد یم ارجاع یتابکبه  یاگر گاھ

ه با کآورده  یا جداگانه یھا ر عنوانیرا زھا  آن ،ردن آراک رکذ. اما در ندک یمن
را گشوده و  یفصل یحت .دنندار یچگونه ارتباطیھ پس از خود ش ویمطالب پ

چ یه ھک ندک یمگر را مطرح ید یدر آن مسائل اما .است به آن داده یعنوان
ه است یشب یمتنوع یھا ش به مقالهیھا کتاب لذا با عنوان فصل ندارند. یارتباط

 ٨٨ت شدم ص یت: آنگاه ھدایثم اھتد -١
 ١٥٦ت شدم ص یت: آنگاه ھدایثم اھتد -٢
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 ،مؤلفروش  نقد یدر البه اله است، شد یگردآورب یب و تھذیه بدون ترتک
 ام.  مثال آورده یاز آن را برا ییھا نمونه

 یھا کتاب هکصحابه است  مسأله یجانیت یھا کتاب مطالب یمحور اصل -٤
 :استعبارت از دو جنبه  و موضوع آن اند  نیچنز ھمواره یان نیعیش

 یراتـکو منبه مجھـوالت  و فرزندانش و استدالل نمودن یعل بارهد دریغلو شد الف)
   .از ثبوت و صحت ندارد یا چ بھرهیه ھک

 هاستداللشـان بـ باره عمـده نیدر ا صحابه و هزشت و زننده ب اتھامنسبت دادن  ب)
نسـبت داده صـحابه  هبـه کـاسـت  ییھا دروغھا  آن شتریه بک است یخیتار یھا کتاب

از آن اخبـار درسـت  کیو اند استان و زنادقه یخود رافضساخته و پرداخته  و شود یم
 .  دانستصحابه  هطعن ب توان آن را یه نمک است

 یھـا و افتراھـا ه طعنه او بکاست بل ردهکر نکذرا  یدیجدمطالب  باره نیدر ا مؤلف
 بـه یجد یه از راه بحث علمکاست   ردهک رار و ادعاکرا ت انیعیش یھا کتاب ور درکمذ
د دارم یمن ترد یحت هکبل دیگو یمدروغ  اراکآش ن موردیه در اکافته است یدست ھا  آن
وجـود  یفراوانـ یھـا تنـاقض ھا آن را دریزرا نوشته باشد،  ھا کتاب نیا ییه او به تنھاک

 .و اسـلوب او خـواھم آورد مؤلفنقد ھنگام  مفصل دربه طور آن را  یھا ه نمونهکدارد 
ن یر نوشتن اکدر اصل فعه یش معاصر یعلماگر یو صدر و د یه خوئکدانم  ید نمیلذا بع

ه بعد کاست   ردهکح یتصر مؤلفه کنیا ژهیبه و باشند،  ردهکت کمشارھا  آن فیتب و تالک
عه را در یشـ یھـا کتاب از یادیـر زیرد و مقادکارتباط برقرار ھا  آن ه در عراق باکنیا از

 .  است  ردهکق یبه بحث و تحقاقدام ار او گذاشتند یاخت
پـرداختم  فراوانشان یھا یو گمراھ و اشتباھات ھا کتاب نیدر ا رکمل و تفأت به بنده

 متعـدد یھـا زبان بـهھـا  آن تا با ترجمه و چاپ نندک یار تالش میان بسیعیش مدیشن و
دانشـمندان و وجـود  ه ازکـنند کمنتشر  یمناطق متعدد ژهیجا و به ودر ھمه  راھا  آن

 اسـاس بـودن یرا متوجه باطـل و بـھا  آن دھند و به مردم ھشداراست تا  یخالعالمان 
گاه .نندکھا  آن  نیانقد  هم بیتصم لین دلیبه ھم خوانند. یرا مھا  آن متاسفانه مردم ناآ

تـا  گـرفتم شـان سندهینو یارکبیفر و ییشف دروغگوک وھا  آن بر ی، نوشتن ردھا کتاب
 باشم.  ردهکدفاع  از سنت حت وینص امت را

ار را بـه عھـده کـن یـا یاسـالم امـت یاز علمـا یکـیه کـم داد یمح یاگر چه ترج
 ه بـا وجـود ضـعف وکداشت  آنمرا بر ،بزرگتر یارھاکت علما به یمشغول اماگرفت.  یم
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و به خاطر دفاع از سنت  خاسته پا ار بهکن یا یبرا ننمیب یمه در خود ک ییھا یھا یاستک
 .نمکه یھا شب ، خود را بداننمک یگستاخعلما  ه بر مقامکنیسب ثواب بدون اکو 

از بـه یـه نک را ییھا و موضوع  ردهکتب چھار گانه کل شروع به مطالعه ین دلیبه ھم
دربـاره ھـر و سخنان اھل علم را   ردهک یگردآورآن ادله را ردم. سپس کجدا نقد دارد 

را بـر حسـب موضـوع و ھـا  آن و من ،ندکامل آن را رد کتا به طور گرد آوردم  یا همسال
تـاب بـر حسـب ک یـکدر ھـا  آن بر نقد یه آغازک ردمکر کتب وارده ذکبدون توجه به 

 .  استب موضوع یترت
نوشته شود، جداگانه  ینقد ھا کتاب از آن یکه بر ھر کدم یسپس مصلحت در آن د

ده اسـت، ینرس گریبه مناطق د منتشر شده و ھنوز یمناطقدر  ھا کتاب دم آنیچون شن
در ھــا  آن مســائل بــه انتشــار ینقــد برخــ م ھنگــام پــرداختن وخواســت یمن نیبنــابرا
ن ی، در ضمن اده استین شبھات ھنوز به مردم آنجا نرسیه اکنم ک کمک ییھا نیسرزم

ز یـتـاب جداگانـه نکطرح شده در ھـر مافتن مسائل ی یبرا زین ار خوانندگان راکروش 
 . ندک یمآسان 
ت شـدم) ی(آنگاه ھدا به نام یجانیتتاب اول کبر  یرد ه در دستان شماستک یتابک

ھـر ه ک یتاب اوست. به طورکن یتر بندهیو فر نیگوتر اوهیو  ن،یتر نندهک ه گمراهکاست 
ل درســت و خبــر موثــق و حجــت یــو ســپس بــا دل  ردهکــ یریــگیاز آن را پ یا لهأمســ
باطـل  رایز .شودتا حق ظاھر و باطل نابود  ام  ردهکرد  شبھات مطرح شده راننده ک قانع

ار را آسان که اول و آخر کش یھا نعمتبه خاطر خداوند  یاسپاس بر .است ینابود شدن
 نمود. 
 اسـت د و سـودمندیـمفه شـامل مباحـث کرا  یا ، مقدمهاصل بحثقبل از آغاز  اما

 :  استبخش شش  شامله کنم ک یم میتقد
   یعه رافضیش فیاول: تعر بخش
 .وجود آمدن آن ان در بهیھودیان نقش یو ب یان رافضیعیش شیدایپدوم:  بخش
 .یرافض انیعیشد ین عقایمھمتر درباره یسوم: مختصر بخش
 .سنت ان از امامان اھلیرافض ییبدگوچھارم:  بخش
 .دشانیو عقا یان رافضیعیسنت درباره ش دگاه اھلیدپنجم:  بخش
 .شیھا کتاب فیتألاو در  روشو  مؤلفبر  یلکششم: نقد  بخش
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نـام نھـادم و از الضـال)  یمن افرتاءات السامو(االنتصار للصحب واالل تاب را کن یا
آن  ردکـار موفق کن یا در انجام رم خودش مراکه با لطف و کھمچنان خواھم یمخداوند 

 یه آن را مـک یسانک یاو بر دینماو آن را قبول  ندکبر من منت  و ندک یعمل خالصرا 
اھـل بـدعت را  یھااران و شبھه کر مکتاب مکن یو با ا گرداند سودمندد و یخوانند مف

 رش دعا را دارد.یپذ یستگیشا را است ویو پذ یکشنوا و نزده او ک ندکران یو
 ر است: یه شامل شش بخش زک مدخل

   یعه رافضیف شیبخش اول: تعر
 ان در به وجود آمدن آن یھودیان نقش یو ب یان رافضیعیش شیدایبخش دوم: پ

 یرافضان یعید شین عقایدرباره مھمتر یبخش سوم: مختصر
 سنت  ان از امامان اھلیرافض ییبخش چھارم: بدگو

 دشان یو عقا یان رافضیعیسنت درباره ش دگاه اھلیبخش پنجم: د
 شیھا کتاب فیبر مؤلف و روش او در تأل یلکبخش ششم: نقد 

 
 
 





 

 

 اول:بخش 
 یعه رافضیف شیتعر

 یو اصطالح یف رافضه از نظر لغویتعر
 کتـرآن را  یعنی ءَ یالَشّ  ُت ْض فَ ند َر یگو ی، ماست ١کتر یرفض در زبان عرب به معنا

عمر و  ،رکاز ابوب هک ھستند انیعیاز فرق منتسب به ش یکی، و رافضه در اصطالح ردمک
 لعـن و ،ریـفکت راھـا  آن نـد ویجو یبرائـت مـھا  آن از کیجز اند ج امبریاصحاب پ هیبق

 ند. یگو یدشنام م
 جسته و از یامبر تبریاران پیه از کھستند  یسانکان ی: رافضدیگو یم /امام احمد

  ٢.نندک یرا لعن مھا  آن و  ردهکانتقاد ھا  آن
ان یرافضـ دربـارهه از پـدرم کـگفتـه اسـت:  )یرحمھما الله تعال(عبدالله بن احمد 

   ٣ند.یگو یناسزا م سر و عمر کابوب هه بکھستند  ییھا آندم پاسخ داد یپرس
 یسـانکھا  آن :گفته استھا  آن فیدر تعر ]مشھور به حافظ سنت[ یمیابوالقاسم الت

   ٤.دھند یدشنام م را س و عمر سرکابوب هکھستند 
ن از یـا و ننـدک یمـرا لعن  نیخیه شک ھستندمنسوب به اسالم ان تنھا فرقه یرافض

 .  ھاست آنبر  یبزرگ الھ ییرسوا
ر و عمـر را کابوب فرق] هیبق و نه[ انی: تنھا رافضدیگو یم /هیمیت ابنخ االسالم یش

 .  ٥ورزند ینه مکیو آن دو بغض  نسبت بهو  دھند یدشنام م
حـد را  نیخیشـو محبـت  یدوست انآن :ان آمده استیتب رافضکدر  امرن یل ایدال
از محمـد  یدراز .نـدیگو یم یناصبھا  آن ه بهک دانند یم گرانید خودشان و نیب فاصله

 ٢/٤٢٢س اللغه از ابن فارس ی، و مقا٤/٣٣٢ یروز آبادیط، از فیبنگر به: القاموس المح -١
 ١/٣٣ یعلیطبقات الحنابله: ابو -٢
 ح است.یه سندش صحکد یگو ی، و محقق م٧٧٧السنه شماره  خالل: -٣
 ٢/٤٣٥ان المحجه یب یالحجه ف -٤
 ٤/٤٣٥ یمجموع الفتاو -٥
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ا یه آکنوشتم  یناصب درباره ÷بن محمد یه: به علک ندک یمت یروا یبن موس یبن عل
 امامتشان هو اعتقاد ب ١شتر از مقدم قرار دادن جبت و طاغوتیب یزیامتحانش چ یبرا

  ٢است. یباشد او ناصب اعتقاد نیبر ا یسکه اگر کالزم است؟ جواب آمد 

 ن نام یها به اآن یعلت نامگذار
ه بعـد کـ ن نام آن استیبه ارافضه  ینامگذار ه سببک معتقدندق یجمھور اھل تحق

 کرا تـر ید بن علیزھا  آن ردهک یرا نھھا  آن دیجسته و امام ز ین تبریخیه از شکنیاز ا
او  هکـ بود یمھنگـاند، و آن شدر او بودند از دورش متفرق که در لشکنیردند و بعد از اک

  .درکام یق کھشام بن عبدالمل هیعل ھـ ١٢١در سال 
را  یطالـب، علـ یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علیز«: دیگو یم یابوالحسن اشعر

ز یجـور را جـاو خـروج بـر ائمـه  داد یمـح یت تـرجیـامبر در امـر والیـاران پیر یبر سا
ه کـد یرده بودنـد شـنکعت یاو ب ه باک یسانکان یوفه در مکه در ک یھنگام .دانست یم

از  یبعض جهیرد. در نتکح یتقبارشان را ک، نندک یم ییبدگور و عمر کابوب درباره یافراد
د یـمرا رفض نمود :گفت رایز شدند.او متفرق  ، از دوررده بودندکعت یه با او بک یسانک

مـرا رفـض ( گفـتھـا  آن به هکد یبه خاطر گفته ز راھا  آن شود یمد و گفته یردکو رھا 
  ٣»ده شدند.یرافضه نام )دیردک

 یھمگ )رحمھم الله( هیمیت ابن ٧خ االسالمیو ش ٦یو شھرستان ٥یو راز ٤قوام السنه
رش یبه خـاطر عـدم پـذھا  آن :گفته است یگریدر قول د ٨یاشعر دارند. ین نظریچن

 .  اند شدهده ین رافضه نامیخیامامت ش

رشان یتب تفسکن یه از مھمترک -١/٢٤٦ یاشیر عیاست و در تفس سر و عمرکمقصودشان ابوب -١

وتُوا نَِصيًبا ِمَن ﴿ ی هیل آیاست در ذ
ُ
ِيَن أ لَْم تََر إَِ� ا�َّ

َ
اُغوتِ � بِْت َوالطَّ ن یا ﴾الِْكتَاِب يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِ

 ر نموده است.کمطلب را ذ
 ١٤٥ص  یه، محمد آل عصفور درازیالمحاسن النفسان -٢
 ١/١٣٧ن ییمقاالت االسالم -٣
 ٢/٤٧٨ان الحجه یب یالحجه ف -٤
 ٥٢ن ص کین و المشریاعتقادات فرق المسلم -٥
 ١/١٥٥الملل و النحل  -٦
 ١٣/٣٦ یمجموع الفتاو ١/٨السنه منھاج  -٧
 ١/٨٩ن ییمقاالت االسالم -٨

                                                   



 ١٧  بخش اول: تعریف شعیه رافضی

 و علت اشتباه بودن آن  عه در دوران معاصریها به شآن ینامگذار
ن لقـب یـشان ا ه مخالفانک ندیگو یمو  شدهه ناخشنود ین تسمیان از ایامروزه رافض

داده  یسـکه بـه کـاسـت  یه لقبـیرافضـ«: دیگو یم ١نیاند، محسن ام دادهھا  آن را به
ار گرفتـه کـانتقـام بـه  ی، و غالبـًا بـرادارد یمـرا در خالفـت مقـدم  یه علـک شود یم
   ».شود یم

مشـھور  نـامن یـن عوام بـا ایو در ب نامند یعه) میخود را (ش امروزه لین دلیبه ھم
. لـذا انـد رفتهر آن قـرار گیتحـت تـاثز یسندگان و اھل فرھنگ نیاز نو ی، و بعضاند شده

ع اصـطالح یقت تشـیدر حقه کحال آن .برند یار مکشان به ین لقب را برایه اک مینیب یم
 ٢.درو یمار کبه  یھمه انصار عل یه براکاست  کیمشتر

 ند: ا ان سه دستهیعیشه کاند  شناسان گفته لغتشناسان و  فرقه
 یاو ادعـا دربـاره یه گـاھکـ ییتا جاو   ردهکغلو  سیعل بارهه درک ییھا آن ان:یغال

 .  ندنک یما نبوت یت و یالوھ
ن و یشـیو از خلفـاء پ  ردهکـخالفـت او  یوجود نص بـرا یه ادعاک ییھا آن رافضه:

 ند. یجو یم یعموم اصحاب تبر
 امـا ھنـد.د یمح ین تـرجیریرا بـر سـا یه علـکـ ھستند ید بن علیروان زیپ ه:یدیز

 ٣دارند. قبول زیر و عمر را نکت ابوبیو وال یدوست
ز یه نیدیز رایز .ن اصطالح نادرست استید اییان بدون تقیعه بر رافضیپس اطالق ش

متـر و بـه حـق ک بـا اھـل سـنت شـان مخالفتھا  آن و شوند یمن اصطالح یا در داخل
 .  ندتریکنزد

 ه درکشود  یمم یان قدیعیش باھا  آن موجب اختالط )عهیش(به ھا  آن ینامگذاره کبل
ن بـر یخیشـ دادن یدر برتـرھـا  آن رایـ. زردنـدک یم یزندگو بعد از او  سیعل دوران

بـه خطـا  آنان ند. اگر چهداد یمح یرا بر عثمان ترج یو فقط عل نداجماع داشت سیعل
 اشت.دلت وجود یر و فضیاز اھل علم و منسوب به خ یاریبسھا  آن انیاما در ماند  رفته

 ١/٢٠عه یان الشیاع -١
 ١/١٤٤ ی، الملل و النحل، شھرستان١/٦٥ ین، اشعرییمقاالت االسالم -٢
 . ١/١٤٥ ی، الملل و النحل، شھرستان٨٨/١٣٧، ١/٦٩ ین، اشعرییمقاالت االسالم -٣
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 یه ھمـراه علـکـن یشیان پیعین سبب شیبد«: دیگو یم /هیمیت ابنخ االسالم یش
انـد،  ر و عمر نداشـتهکابوب یبرتردر  یچ اختالفیا در آن زمان وجود داشتند ھیبودند و 

   ١»و عثمان بوده است. یعل یبرترشان در  اختالف اما
از معاصـران بـه  یه بعضکاست  یروشن یعه از خطاھایه رافضه به شین تسمیبنابرا

نـام ن یـاز ا ییدر رھا یش سعتالبا تمام ھا  آن هکاند  دهدچار شآن به ان ید از رافضیتقل
را بـر ھـا  آن و خشم ن امت (سلف)یمذمت فراوان گذشتگان اھا  آن هک یو ھنگام دارند

ب یع باعث فریبه تش یتا با انتساب عموم برآمدندنام ن یاز ا ییرھادر صدد دند، یخود د
 شناسند.  یرا نمھا  آن هکشوند  یافراد یسرگردانو 

ن یـقـت ایه حقکـ دانشجویاناز  یبعضه کاست  یاشتباه بزرگ امر،ن یا یامدھایاز پ
 یھا تفـاوت یرافضام کو اح عهیشام کن احیاند و ب گرفتار شده اندب دانند یاصطالح را نم

 شـود یمھـا اطـالق  یبـه رافضـھـا  آن نیعه در بیه اصطالح شک از آنجا .اند شدهقائل ن
ان ھم صدق یرافض درباره ،عهیش دربارهن یشیپ یه سخنان علماکاند  ردهکن گمان یچن

 قائلند. تفاوت ام که احیلکو در ھا  آن انیه علما مک یدر صورت ندک یم
 وجـود بـادربـاره او ق ائمه یر توثکدر شرح حال (ابان بن تغلب) بعد از ذ یامام ذھب

اھـل ه کـرا  یعلمـا فـرد ه چگونـهکد یبپرس ن استکمم: دیگو یم است هعیه شک نیا
عـدالت و نـان یه مـرز مـورد اطمکـ یدر حـال .انـد است مـورد اعتمـاد دانسـته بدعت

 است؟ [اتقان] یارک مکمح
 :  ه: بدعت بر دو گونه استکن است یپاسخ ا
ن در یـع بدون غلو و انحراف و ایا تشیع یدر تش یرو ادهیمانند ز :کوچکبدعت الف) 

 ثیو صدق، فـراوان اسـت و اگـر حـد ین و تقویشان با وجود د روانیھا و پ یان تابعیم
   است. یروشن ن فسادیرود و ا یاز دست م یاز آثار نبو یرفته نشود مقداریپذھا  این

ر و کابـوب درباره ییجو بیراد و عیا لو در آن وغامل و کمانند رفض  :بدعت بزرگ ب)
احتـرام ھـا  آن شـوند بـه یب بدعت بزرگ مـکه مرتک یه افرادک و دعوت به آن سعمر

 .  شود یمرفته نیپذ شانیو رأ شود یمگذاشته ن
 دربـارهه کاست  یسکدر عرف و زمان سلف  یغال عهیش«: دیگو یم یبشع نیھمچن

 و از دیـبگو سـخن یبه بـد اند دهیجنگ یه با علک یه و گروھیمعاو، طلحه ر،ی، زبعثمان

 .١/١٣منھاج السنه  -١
                                                   



 ١٩  بخش اول: تعریف شعیه رافضی

، نـدکر یفکن بزرگواران را تیه اکاست  یسکدر زمان و عرف ما  ی. غالندک ییبدگوھا  آن
ابان بن تغلب ھرگز  یلو .ستاھل ضاللت و افترا یفردن ی. چندیجو ین تبریخیو از ش

   ١»دانسته است. یرا افضل م ید علیاست، شا  ردهکن تعرض نیخیبه ش
ده شوند ھمان خوانھا  آن شان یقیان به نام حقین رافضیه اکن واجب است یبنابرا

 نامن یا رایز. شودعه اطالق یشھا  آن د بهیو ھرگز نبا اند ردهکه علما بدان عادت ک ینام
ر کذآن را  دید قیشد باع اطالق یصفت تشھا  آن و اگر به شود یمسبب توھم و اشتباه 

)، ھمچنان یاثنا عشر عهیشا (ی) یامام عهیشمانند: ( ندکشان داللت ه بر خودک ردک
 اعلم.  بوده است. و الله یعلماه روش ک

 .٦-١/٥زان االعتدال یم -١
                                                   





 

 

 بخش دوم:

در به وجود آمدن آن انیهودیان نقش یو ب یان رافضیعیش شیدایپ
 ها 

مـن یان یـھودیاز  یکـی اندفراخوان ید رافضیاصول و عقا مردم را به هک یسکن یاول
د و رکـبه اسالم تظاھر  سعثمان بن عفان  دورانه در ک بود بن سبأ عبداللهموسوم به 

فاسـد   دهیـعقن یـجھـت نشـر ا یمختلـف اسـالم یھـا نیسرزمدر  به مسافرتسپس 
 پرداخت.

 :  دیگو یمدرباره او  یھجر ٣٥خ خود در ضمن حوادث سال یدر تار یامام طبر
در زمان  شت.اھل صنعا بود و مادرش سوداء نام دا یھودیعبدالله بن سبأ «

 یمسلمانان نمود و سع یاسالم آورد، سپس شروع به گردش در شھرھا سعثمان
از حجاز آغاز نمود و سپس بصره و بعد از آن  . او دعوتش راندک گمراه راھا  آن ردک یم
او را از آنجا  افت.ین یسک نزدخواست  یه مکد، در شام آنچه را یوفه و شام را درنوردک

تعجب  یجاگفت:  یو م در آنجا ماند یطوالن یه به مصر آمد، و مدتکنی، تا اردندکطرد 
؟ نندک یمب یذکمحمد را ت بازگشت یلو دگرد یمباز  یسیع ندیگو یم یا عدهه کاست 

ِيٱإِنَّ ﴿ خداوند فرموده است:ه کحال آن �  ۡلُقۡرَءانَ ٱفََرَض َعلَۡيَك  �َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  ﴾لََرآدُّ
 .]٨٥[القصص: 

 ».گرداند یرده است تو را به معاد باز مکه قرآن را بر تو نازل ک یسکآن «
مـورد  سخن نی: ادیگو یمن یھمچن، است سزاوارتر بازگشتبه  یسیپس محمد از ع

 آن سخن گفت، بعـد از آن بـه دربارهد و رکه رجعت را وضع یسپس قض قبول واقع شد.
 یوصـ یـک یدارا یامبریـامبر وجود داشته است و ھر پیپ انھزار دیترد یبگفت: ھا  آن

 یا و علـیـه محمـد خـاتم االنبکسپس افزود  .محمد بوده است یوص یبوده است و عل
 ج امبر خـدایت پیه به وصکاست  یسکظالمتر از  یسکافزود: چه است و یاألوصخاتم 
افـزود:  آنگاهدست گرفته است. ه امبر خدا را گرفته و امر امت را بیو حق پ  ردهکعمل ن

ن یـت رسول خداست، پـس بـه این وصیدست گرفته است و اه حق آن را بانه عثمان ب
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به امر به معروف و و خود آغاز  یبه امرا یید با بدگوینکد و او را سرنگون ییام نمایامر ق
ن امر دعوت یرا به اھا  آن دست آورده وه مردم را ب یھا د و دلیینما تظاھر رکاز من ینھ
مختلـف فاسـد  یه در شـھرھاکـ یسانکو با   ردهکانش را منتشر یداع از آن پس .دینک

  ١.ردک یم دعوت خود ارکاف به یو مردم را به صورت پنھان  ردهکاتبه کبودند، م
د رکان گمراھان منتشر یسبأ در م ه ابنک یدیعقا و با ن آغاز شدیان چنیرافض خیتار

 ه بـهکنیبود تا ا ھمواره مؤثرله ین حیا .ردکرا فاسد ھا  آن از یاریبس یھا ھا و قلب عقل
 د. ین گروه فاسد انجامیدست اه ب سعثمان بن عفان  سومفه یخل شھادت

  سطالب  یابن اب یسبأ توسط علردن ابن کح یوم و تقبکمح
دا یش رواج پیپ ش ازید بی، آن عقادیبه خالفت رس سطالب یبن اب یعل هک یھنگام

و رد و از ابـن سـبأ کـح یتقبـدًا آن را یو شـدا .دیرس یبه گوش عل ن امریه اکنیرد تا اک
 جست.  یروانش تبریپ

ل یـطفاز ابا :دیـگو یمه کـ نـدک یمـت یروا یح از عمار دھنیر با سند صحکابن عسا
 یسوداء را به نزد او آوردنـد و علـ ابنه کدم یب بن لجبه را دیگفت: مس یه مکدم یشن

 .٢بندد یمبر خدا و رسولش دروغ  او؟ گفت: چه شده استه کد یپرس یبر منبر بود، عل
ن من و یب یتناسب: چه گفت یمه کاست شده ت یروا س یاز علبه نقل د بن وھب یزیاز 

  ٣اه وجود دارد؟یسه) سکی( کشن مَ یا
طالـب  است که علـی ابـن ابـی شده د بن وھب از علی روایتیزیق یاز طر نیھمچن

او دربـاره ه کـ یوجـود دارد در حـالشک سـیاه این مَ  بین من و یارتباطگفت: چه  می
 ٤.ندک یمزبان درازی  و عمرابوبکر 

 ٥شده است. تیروا ساز علی  حیبا اسناد صحھا این روایت

 ٤/٣٤٠ یخ طبریتار -١
 ١٦٧) ق ینه دمشق (نسخه خطیخ مدیتار -٢
 ٧/٣٦٨یفتح البار -٣
 ھمان منبع -٤
 -رایجزاه الله خ -ین آلبانیخ ناصرالدیش ین إسنادھا را برایه اکد یگو یخ سلمان العوده میش -٥

ره قرار داد. برگرفته از یح لغیح، حسن و صحین صحیب راھا  آن ند. اوک یرا بررسھا  آن فرستادم تا
 ٩٨صدر االسالم )(ص)  یاحداث الفتنه ف یتاب (عبدالله بن سبأ و اثُرُه فک
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  س یله علیروانش به وسیدن ابن سبأ و پیشکرامون به آتش یاختالف پ
 و ردکـ یمـت یربوب یادعا سیعل دربارهشناسان گفته اند: ابن سبأ  مورخان و فرقه

 و ھمراھانش را سوزاند.  او ،یعل
ن یو اولـا .ندرافضه بوده و به عبدالله بن سـبأ منسـوب وزجه ی: سبأدیگو یم یجرجان

 یعلـ جـهیدر نتان است یجھان یخدا یه علک گفت یمد و یورزفر که کبود  یرافضفرد 
 ١ارانش را آتش زد.یاو و 

، ھسـتندعبدالله بن سبأ  روانیپھا  آن«: دیگو یمه یسبأ ھنگام پرداختن بهدر  یملط
جـاد یننـده و ایگفتنـد: آفر .ھستم کیگفت: من  .تو ییتو أنت أنت :گفتند:  ÷یبه عل

 لیـن دلیبـه ھمـ .دگشتنبازنھا  آن اما .نندک توبه خواستھا  آن از یحضرت عل !نندهک
 ت را سرود: ین بیرا سوزاند و اھا  آن فروخت وبرا یآتش بزرگ

ــــــ ــــــتُ ا رَ ملَّ َ  أَيْ اً نكــــــرمُ  مــــــراً اَ  مــــــرَ األَ  
 

ــــجَّ أ  ــــاري وَ  تُ جْ ــــدَ  ن ــــقَ  وتُ عَ رباً نْ 2 
 

 [تـا و قنبـر را صـدا زدم  ردهکـدم، آتشم را روشن یر دکار منیار را بسکه ک یھنگام
 .  را در آتش بسوزاند]ھا  آن

 را سوزانده است.ھا  آن س یه امام علک ین رأیح ایترج
ه او را بـه مـدائن کسوزاند بلنابن سبأ را  سیه علکاند  ن رفتهیاز مورخان بر ا یبعض

ه ک یسانکو به  ا نرفته استیاز دن یه علک ردکادعا  سیو او بعد از وفات عل ردکد یتبع
بـاز ھـم د یاوریمان بیسه براکیگفت: اگر مغز او را داخل ھفتاد  ،آوردندخبر وفات او را 

ه بـا آثـار وارده در کـباشد  یھمان اول ،د قول درستیشا .٣ردکم یمرگ او را باور نخواھ
 سیش علـیرا پـ ییھـا قیه زنـدکـت است یرمه رواک: از عمطابقت دارد یح بخاریصح

 مبـود یمد و گفت: اگـر مـن یابن عباس رسن خبر به یرا آتش زد، و اھا  آن آوردند و او
عذاب  [مردم را ]یبا عذاب الھ« فرموده است: ج سوزاندم چون رسول خدا یرا نمھا  آن

 ١٠٣فات ص یالتعر -١
 ١٨أھل اال ھواء والبدع ص  یه والرد علیالتنب -٢
 ح ١٢/٢٦٧ ین.... فصل المرتد والمرتده) فتح الباریتاب (استتابه المرتدک -یح البخاریصح -٣

٦٩٢٢  
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نش را یـد یسـکھـر : «دیـفرما یم ج رسول خدا رایشتم. زک یم راھا  آن هک، بل»دیندھ
 ١.»دیشکاو را ب ر دھدییتغ

شـدگان    ن سـوختهیـبه ا مربوطه یھا تیر رواکث بعد از ذین حدیحجر در شرح ا ابن
 آمـده اسـت ھـا تیاز روا یدند، و در بعضیپرست یه بت مکبودند  یسانکھا  آن :دیگو یم

 اسـت یاختالف امرن یا علتبودند،  هبرگشتاز اسالم  شده و ه مرتدکبودند  یسانکھا  آن
 )نحلالملل و (الدر  ینیر اسفرا: ابوالظفّ دیگو یم سپسھا وجود دارد  تیان روایه در مک

 دربـارهه کان بودند یاز رافض یرا سوزانده است گروھھا  آن یه علک یسانکاست  معتقد
 . ھستنده یسبأ ھمانھا  آن ند وردک یمت یالوھ یاو ادعا

ھـا را  گفتـهن یـو ا ردک یمتظاھر  به اسالمه کبود  یھودیعبدالله بن سبأ  رھبرشان
ث یسـوم از حـد بخـشمـا در ه کباشد  یتیروان مطلب ید اصل ایبود، و شا  ردهکجعل 

گفتـه  ی: بـه علـدیگو یمه ک میآورد یعامر یکعبدالله بن شر تیو رواابوطاھر مخلص 
 شـما ھسـتند، ییخـدا یه مـدعکـدرب مسجد وجود دارند  مقابل ینجا افرادیشد در ا

خـالق و ، د؟ گفتنـد شـما پروردگـارییـوگ یچه م !بر شما یاو :را صدا زده و گفتھا  آن
 سـه بـار از یآن علـبر اسـاس ه کت را آورده یه روایسپس بق .٢دیھستما  دھنده یروز
 ییھـا را در آتـشھـا  آن جـهیدر نت ردنـد.کتوبـه نھـا  آن اما رد.کتوبه  درخواستھا  آن

 روشن شده بود، و شعر مشھورش را سرود.  ییوره ھاکه در کانداخت 
 ٣.ت (حسن) استین روایا سند دیگو یمحجر  ابن

ت یروا براساس خواه شده استثابت  یامر یه توسط علیسبأسوزانده شدن  نیبنابرا
 باشد.  /ابن حجر یبنا به رأا ی، یرمه در بخارکع

 است.اول  یاو به را شیگراانگر یب زین هیمیت ابنخ االسالم یسخن ش
 در شانانگر غلویه بک است زمانان در آن یده رافضین عقردکار کھدف آشنجا یدر ا

تـا  رده اسـتکـبرخـورد شـدت به  شانمجازات یبرا سیه علکنیو ا بوده سیعل حق
 . چنین اعالم کردخود را  یرأابن عباس ه ک ییجا

الملل و النحل،  ١٢٣ص  یینین: اسفرایالد یر فی، التبص٥/٣٦الملل و النحل، ابن حزم  یالفصل ف -١
 ٧/٤٦ ی، االنساب، سمعان١/١٧٧ یشھرستان

 .١٢/٢٧٠ یفتح البار -٢
 ھمان منبع. -٣
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ل او بـر یماننـد تفضـع ظـاھر شـد، یه در لباس تشکرا  یدیھمه عقا یعل نیچن ھم
ح و یرا تقبان آن گمراھان یدر مھا  آن ریصحابه و تحقاز  یینشر بدگو ،نیخیصحابه و ش

 .مردود دانست
دوران  در یعیشـ یه بـدعت ھـاکـ ی: ھنگـامدیـگو یم /هیمیت ابنخ االسالم یش

د، رکـوم کـح و محیتقبراھا  آن یرخ داد عل سطالبیبن اب ین علیر المومنیخالفت ام
 له و دشنام دھندگان.ضِّ فَ ان، مُ یغال :سه گروه بودندھا  آن که

بـر  یخارج شد، گروھ [ندهک]از درب  یروز«ند و سوزاند کان را به آتش افیالغ یعل
خواست توبـه ھا  آن سه بار از .دییشما خدا :ست؟ گفتندین چید ایردند، پرسکاو سجده 

ھـا  آن شـد و در ردهکحفر  ییگودالھا به دستور اوبار سوم  .دندسر باز زھا  آن اما .ندنک
 »را سـرودشعر مشھور خودش آن انداخت و  تشرا در آھا  آن سپس .ردندکآتش روشن 

 .  رده استکنقل  ،ر شدکه قبًال ذکرا  یث بخاریحد هیمیت ابنو سپس 
، او را دشـنام داده اسـتر و عمـر را کابـوب یفـردد یشن هک یزمان: دھندگان دشنام
 د،رکـصحبت  انشیبا وال او درباره جهیدر نترد، کا فرار یسیاو به طرف قرق اما .فراخواند

در ھمه آنان  ،نبود مستبدش یبا امرا در تعامل یعل هکاز آنجا  و ردک یممدارا ھا  آن او با
 .ندردک یماوامرش از او اطاعت ن

له ( ش من آورده شود یپ یسکاگر  دیگو یمھا  آن درباره یعل: ) دھندگان یبرترُمَفضِّ
ت را یـن روایـا .منکـ یمـ یدھد بر او حد افتـرا جـار یمح یر و عمر ترجکمرا بر ابوب هک
امبرش ین امت بعد از پین ایبھتر ، سپس گفت:اند ردهکاز او نقل  یھشتاد راوشتر از یب

 ١.ر است و سپس عمر...)کابوب

 ها  یرافض شیدایپمراحل 
محدود  اریبسدامنه آن  یرد ولکظھور  سیعل دورانان در ید رافضیبه ھر حال عقا

پایـان  سیعل خالفته دوران کنیا تا شده بودنشناخته ن ابد یچ فرقه و گروھیبود و ھ
 یافت.
ن یان چنـیش رافضـیدایدر پبعد از آن را  اتفاقات ع ویآن وقا هیمیت ابنخ االسالم یش
تا  و ه سخن از رفض گفتندکشدند  ظاھر یافراد یسپس در زمان عل«دھد:  یح میتوض

 ١٨٥-٣٥/١٨٤ یمجموع الفتاو -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٢٦

لمـه رفـض تـا قبـل از که کـ، بلشده بودنـدن یاجتماع و قدرت یدارا سنیحس تشھاد
 ه او بـهکـ از آنجـا .ه بـودافتـیانتشـار نن بعد از قـرن اول یبن حس ید بن علیخروج ز

ن یدانستند. بـه ھمـ یناروا مرا  ن عملیگذاشت، رافضه ا یماحترام  سو عمر سرکابوب
ه یـبق . اماامام معصوم است محمد باقر هک بودندمعتقد . آنان ده شدندیرافضه نام لیدل
 ١.»ده شدندینام »هیدیز«با انتساب به او  و ردندک یرویپ دیز ازان یعیش

ده یـه بـا عقکـنیتا ا اند ردهک یرا ط یش خود مراحلیدایان در پیه رافضکنیخالصه ا
 یچھـار مرحلـه اصـل آن را به توان یم شدند.امت جدا  یھا فرقهر یخود مستقل و از سا

 م نمود. یتقس

 انیشه رافضیاند یمرحله اول: دعوت ابن سبأ برا
 شـد.ان بـر آن بنـا یرافضـ  دهیـعقه ک ردکدعوت  یبه اصول مردم راعبدالله بن سبأ 

 ن.یشیپ یخلفا نسبت بهو طعن  سیعل دربارهت یجعل قول وصا ،مانند رجعت
 :  شداز روح اسالم  دورننده و ک ار گمراهکن افیج ایباعث ترو دو امر

ده بـود، چـون دعـوتش را در یـدعـوتش برگز یرا بـرا یط مناسبیابن سبأ مح :اوالً 
ن شـھرھا یدر ا متعدد یسفرھابعد از  رد و آنکشام و مصر و عراق منتشر  ینھایسرزم

 نقل نمود.  آن را یه طبرکھمچنان .بود
علـوم  در و نبودنـد فھم درسـت اسـالم قادر به هکد رکرشد  یجوامعن دعوت در یا

آن تـازه مسـلمان بـودن علـت  .ن خدا ھنوز ثابت قدم نشده بودنـدیشناخت دو  ینید
عالوه  به .بودند شدهفتح  سعمر دوراندر  شورھاکن یچون ا ھا بود. ینمردم آن سرزم

اسـتفاده ھـا  آن امبر در حجـاز دور بودنـد و از محضـریاران پیھا از جامعه  نین سرزمیا
از فقه آنـان  یصحابه در حجاز و عدم بھره بردار یاز جامعه ھا  آن یدور رده بودند.کن

 .  است
بـه شـتر، دعـوتش را یر بکله و میھا و به خاطر ح ابن سبأ با انتخاب آن جامعه :اً یثان

ه کـ، بلذاشـتگ ینمـان یدر م یسکھر  را با و آن داد یمانجام  یو پنھان یمخف یا وهیش
ث بـوده و یـاغـراض خب یخـردان و دارا مکاز ھا  آن ستدان یمه کد یگز یرا برم یسانک

ھـا  آن ظالمانـه کامالچون اسالم  ردند.ک یبه اسالم تظاھر مب یر و فرکم فقط با ھدف

 ٢٨/٤٩٠ یمجموع الفتاو -١
                                                   



 ٢٧ بخش دوم: پیدایش شیعیان رافضی و بیان نقش یهودیان در به وجود...

ر کذباره  نیدر ا را یسخن طبر نجایدر ا .بودانداخته شان را بریھا ران و تاج و تختیورا 
رده کبر پا ه در شھرھا فساد ک یسانکو با   ردهکرا منتشر  فرستادگانشه گفت: کم یردک

ھـا  آن فیتوصو در  ردک یمخود دعوت  یبه را راھا  آن انهیو مخف ردک ینگار نامهبودند 
ھر اظـتند خواسـت یم هر از آنچـیـغ یزیـچبه  ، وردندکغات یا را پر از تبلی: (دندیگو یم
   ١.)ردندک یم

 ھاآن یان علنیردن اعتقادات و بک ارکآشمرحله دوم: 
 شـھادتبعـد از  یعنـیبـود ھـا  آن ح بـهین آرا و تصـریا ار ساختنکآشوم: دمرحله 

ه بعـد از آن رخ داد، کـ یا ن فتنهردکبه خاموش  امبریاران پین شد و سرگرم سعثمان
، شـدت یـنشان تقویفاسد در ب یافتند و آن باورھای یط فرصتین شراین گمراھان در ایا

را ھـا  آن ه ابـن سـبأکـ شـد یممحـدود  یگروھ ار فقط بهکن افیان احوال یبا ھمه ا اما
ه بـه کـ یسانکان خودشان و یجز در م .آنانندنداشت ییرویقدرت و ن وبود  ردهکگمراه 

خـوارج  نیھمچنـنداشتند  یطرفدارانبودند،  شدهمبتال  س شتن عثمانکدر  تکمشار
قبـل از  ،گفتگو یکخالل ه مورخان در کبودند و آنچه را  یکز در خون او شرین شکسر

ابن السـوداء ... ند: ک ینقل م ٢یطبر دارد.داللت  امر نیبر ا ،اند  ردهکجنگ جمل نقل 
اگر  د ویبیگناه نبود یھا با گروهو  دیبود می ریگ گوشهه شما ک دارنددوست  گفت: مردم

 ربود. ز شما را مییبود ھمه چ ن مییچن
عزت شـما در  دیترد یب«گفت:  )ابن سبا: ابن السوداء (دیگو یم یگرید یو در جاھا

 ٣»د.ینکمدارا ھا  آن ، پس باھاست آناختالط با 
با وجـود  اماند. ک ینم یبر زبان جاررو باشد، یقدرت و ن یه داراک یسکن گفته را یا

ه ک، بلندک یمن ین صحابه نفیجاد آتش جنگ بیه و قاتالن عثمان را در اینقش سبا ،نیا
 .  اند ردهکاعتراف  ن امریاند به ا پرداخته فتنه و حوادث آن بارهق دریتحق ه بهک یسانک

جنگ جمل) با ھـم  نیطرف یعنی(ھا  آن هکن است یل آن ایدل...  :دیگو یمحزم  ابن
قـاتالن عثمـان را  ترس و خـوف دیه شب فرا رسک یھنگام اما .دندیجنگنو  گرد آمدند
در  شـب را لین دلی. به ھمھاست آن هیسه علیدس م سپاهیتصمه ک افتندیدر ،فرا گرفت

 ٤/٣٤١ یخ طبریتار -١
 ٤/٤٩٤ یخ طبریتار -٢
 ٤/٢٣٩الملل و االھواء و النحل  یلفصل فا -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٢٨

از ز ینھا  آن و ردندکم یتقسر یشمششان  انیرساندند و در م به صبحر یر طلحه و زبکلش
 .١»ردندکخود دفاع 

گر مشـورت یقرار گرفتند و با ھمـد ین شبی: قاتالن عثمان در بدتردیگو یمر یثک ابن
 ٢.نندکجنگ را شروع  یکیم گرفتند در تاریو تصم  ردهک

 ھا ش قدرت آنیرو گرفتن و افزایمرحله سوم: ن
 شـھادتو آن بعـد از  یفرماندھ یک تحتھا  آن ت گرفتن و اجماعدرمرحله سوم: ق

 رند. ین را از دشمنانش بگیه انتقام حسکنیبود تا ا سیبن عل نیحس
ان یعین سال شی: در ادیگو یم یدر ضمن حوادث سال شصت و چھارم ھجر یطبر

رفتن به  یبرا ھـ ٦٥ه در سال کمان بستند یپ [لهینخ]ت در آمده و در کوفه به حرکدر 
  ٣.ردندکاتبه کن باره میفتند و در این به راه بیانتقام از خون حس یشام برا

 نـدک یمت یروا یاز عبدالله بن عوف بن احمر ازد یه طبرک بود ارشان چنانکآغاز 
لـه یاد از پادگـانش در نخیـز شته شـد و ابـنک ین بن علیه حسک یھنگام«: دیگو یم و

 نـد، و بـهردک یمـگر را سـرزنش یھمـد یمانیان با پشـیعیوفه شد، شک و وارد بازگشت
، شـھادت او در  جـهینرسـاندن بـه او و در نت یاریـن و یاشتباه خـود در دعـوت حسـ

جـز  هکـو گفتند  اند شدهب کمرت یبزرگ اریاشتباه بسه کافتند یو در بردند یجوارشان پ
 کپـاھـا  آن ن ننـگ و عـار از دامـنیـاشـته شـدن در راه آن، کا یـشتن قاتالن او کبا 

ه عبـارت بودنـد از کوفه نزد پنج نفر از رھبرانشان رفتند کدر  لین دلیبه ھم .شود یمن
ه از کـ یب بـن نجبـه فـزاریده بود و مسـیز دیامبر را نیه پک یصرد خزاعمان بن یسل

و  یمـیو عبداللـه بـن وال الت یل ازدیـبود، و عبدالله بن سعد بن نف یاران علین یبھتر
از ھـا  آن و آمدنـدمان بـن صـرد گـرد یمنزل سل ن پنج نفر دریا .یرفاعه بن شداد بجل

  ٤.حضور داشتندز یعه نیسران ش ریساافراد و ھا  آن ھمراهو د بودن یاران علین یبھتر
مان بـن ی، و در نزد سلشد یشامل مرا  انیعیش ھمهه ک بود یماجتماع عمو یک نیا

پس  .شدناخشنود ھا  آن تعداد یمکمان از یسل .ندبه ھفده ھزار نفر گرد آمد بیقرصرد 

 ھمان منبع -١
 ٧/٢٥١ه یه و النھایالبدا -٢
 ٥/٥٥١ یخ طبریتار -٣
 ٥/٥٥١ یخ طبریتار -٤

                                                   



 ٢٩ بخش دوم: پیدایش شیعیان رافضی و بیان نقش یهودیان در به وجود...

 تارالثـا یـه ( کـ دھـدوفـه نـدا کخـود در  بلنـد یصدام بن منقذ را فرستاد تا با کیح
ه اشراف اھـل کن یتا ا داد یموسته ندا ی)، پدیزیخ به پا نیحس خون به انتقام :ن یالحس

  ١.ندست ھزار نفر در آنجا جمع شدیآمده و در حدود ب [لهینخ]وفه به ک
ه کـد یان را دیعید: (شیوفه رسکبه  یثقف هدیعب یمختار بن ابه کن ھنگام بود یدر ا

، ھسـتندو آمـاده جنـگ   ردهکم یار تعظیمان بن صرد گرد آمده و او را بسیسلرامون یپ
ت محمد بن یبه امامت و مھدو مردم را شدوفه مستقر کدر  ننزدشا ،ه مختارک یھنگام

لقـب  یمھـدو او را  بـودفـه یمحمد بن حن ھمان اوه کطالب دعوت نمود  یبن اب یعل
. گفتنـد کمان بن صرد را تریو سل شدهرو او یان پیعیاز ش یاریبس لین دلیبه ھم داد.

 مان خواسـتار خـروج ویسـل ھمـراهھـا  آن تیـثرکان دو گروه شدند، ایعیش جهیدر نت
دعوت  یبودند و دسته دوم با مختار خواستار خروج برا س نیانتقام خون حس گرفتن

ه کـفه بود، بلیحن ابنخواست و  تیبدون رضا امرن یا .فه بودندیبه امامت محمد بن حن
دن به اھداف شوم خـود یرس یان مردم و براینام او در ماز ج و سوء استفاده یترو یبرا

 ٢بستند. یبر او دروغ م
مان بن صرد و ھمراھـانش یان بود، سپس مورخان خروج سلیعین آغاز اجتماع شیا

ان ین الورده) نام داشـت بـا شـامیه (عک یا در چشمه هک نندک یر مکبه طرف شام ذرا 
ن یر در شرح آن چنـیثکه ابن کردند کبه پا  یو در مدت سه روز جنگ بزرگ روبرو شده

 جـز اوقـات نمـاز تـا شـب ھنگـام ده بودند، ویران و جوانان مثل آن را ندیپ«د: یگو یم
 ».٣شد یمنھا  آن ارزارکادامه  مانع یزیچ

ھـا  آن سـتکاران او و شیـاز  یاریو بس /مان بن صردیسل ه شدنشتکو جنگ با 
 ٤ند.بازگشتوفه که به یرفت و بقیان پذیپا

 یمختار بـن ابـبه ھا  آن ند و خبربازگشتوفه کمان به یان سلیرکه لشیه بقک یھنگام
 یریـمـن ام اگر خدا بخواھد و گفت:  ردهکمان و ھمراھانش ترحم ید، بر سلیرس هدیعب

 ٥د.یارزار باشکپس آماده  .ھستم مفسدان ظالمان ومحفوظ و قاتل 

 .٨/٢٥٤ر یثکه، ابن یه و النھایالبدا -١
 .٨/٢٥١ھمان منبع  -٢
 ٨/٢٥٧ھمان منبع  -٣
 ٢٥٦و٨/٧ه یه و النھای، البدا٥٩٨و٥/٩ یخ طبریتار -٤
 ٨/٢٥٨ه یالنھا ه ویالبدا -٥

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٣٠

را بـه ھـا  آن ستکھا، از طرف خداوند خبر ش آن بازگشتقبل از «د: یگو یر میثک ابن
 یطانیھمـان شـقًا ماننـد یدق ردک یم یآمد و بر او وح یبر او م یطانی، و شداد یم مردم

 ١.»ردک یم یذاب وحکلمه یه به مسک
و عـراق  خراسـان یمختلف و شھرھا و روسـتاھا یبه نواح ییرھایسپس مختار ام«

از بـزرگ و  اعـم نیقـاتالن حسـ شتنک افراشت، سپس شروع بهفرستاده و پرچم ھا بر
 ٢.»نمود کوچک

 هیدیان از زی: انشعاب رافضچھارممرحله 
و  نـامبـه آن  اختصـاصعه و یه فرق شـیه و بقیدیرافضه از ز انشعابمرحله چھارم: 

داد  یرو یھنگـام و یھجر ١٢١قًا در سال یدق ن امریه اکاست خودشان ده خاص یعق
 یانیعیاز شـ یبعض. ٣ام نمودیق کھشام بن عبدالمل هیبر عل نیبن حس ید بن علیه زک
ن یـاز ا و سـرزنشرا ھا  آن ،ردندک ییبدگور و عمر کابوب نسبت به رش بودندکه در لشک
 یرافضه نام گرفتند و گروھھا  آن زمان به بعدردند از آن ک کمنع نمود و لذا او را تر ارک
 ده شدند. یه نامیدیه با او ماندند، زک

 افتیانتشار لمه رافضه که در اسالم ک ین باریاول: «دیگو یمه یمیت سالم ابنالخ ایش
ل شـد. ؤاس و عمرر کو در آغاز قرن دوم بود. از او درباره ابوب ید بن علیھنگام خروج ز

. بـه ردنـدکار کـاو را رّد و ان یجـه گروھـیرد. در نتکرا اظھار ھا  آن یت و دوستیاو وال
  ٤.»ده شدندیل رافضه نامین دلیھم

م یھـا تقسـ یه و رافضیدیان به دو فرقه زیعیشد یام زیاز زمان ق: «دیگو یمن یھمچن
 اظھـار ارادتھا  آن نسبت بهده شد او یر و عمر پرسکه از او درباره ابوبک یھنگامشدند. 

بـه ردند. کشان گفت: مرا رّد یردند. او بدکاو را رفض و رّد  یل گروھین دلیرد. به ھمک
ردنـد بـه علـت که او را رّد کـرا  یانیعی. شـنـدیگو یمل به آن گروه رافضـه ین دلیھم

 ٥».نامند یه میدی، زید بن علیشان به ز انتساب

 ھمان منبع -١
 ٨/٢٧١ه یه و النھایالبدا -٢
 ٧/١٦٠ یخ طبریتار -٣
 ١٣/٣٦ یمجموع الفتاو -٤
 ١/٣٥منھاج السنة  -٥

                                                   



 ٣١ بخش دوم: پیدایش شیعیان رافضی و بیان نقش یهودیان در به وجود...

عه جدا و شـناخته شـدند و یش یھا گر فرقهیاز د یان رافضیعیشخ به بعد، یاز آن تار
 ن است. یل شدند. خداوند داناتریتبد یاعتقاد به فرقه مستقل از نظر نام و

 





 

 

 بخش سوم:

 یان رافضیعید شین عقایدرباره مهمتر یمختصر

منسوب بـه  یھا فرقهن یشر و فساد از دورتر، ضاللت ،فرکد مملو از یان با عقایرافض
از امـت ه بـا آن کـان یخاص رافضـ یباورھا رایز.ھستند یح اسالمید صحیعقا واسالم 

از  یلـک طور ق و علم واضح است، بهیاھل تحق نظره در ک، ھمچنان اند شدهاسالم جدا 
 .  استگانه یببا آن ق اسالم دور و یحقا

گاه استیبسھا  آن مورد بارهه درک /هیمیت ابنخ االسالم یش  ارزشمندتاب کدر  ار آ
ه در کـد: آنچـه را یـگو یان نوشته است میرافضبر رد  دره آن را ک )منھاج السنه( خود

است  کیاند ،نمک یر مکآنان ذ یو نادان ییو دروغگو یرافضان یعیشتاب از مذمت کن یا
ه کـن یـدانـم ... تـا ا یل آن را نمیه تفصکدارند  یشرارت فراوانھا  آن دانم و یاز آنچه م

گاھ ی: خداوند مدیگو یم منتسـب بـه  یھا ه در ھمه فرقهکند، ک یت میفاکاو  یداند و آ
، ظـالمتر، دروغگـوتر ،تـر جاھـل، شـرورتر ،، بدترشانیھا یبدعت و گمراھ ھمه اسالم با

 ١.»وجود ندارد )انیرافض(ھا  آن مان ازیق ایفسق و گناه و دورتر از حقا ،فرکتر به یکنزد
 مخالفـت ه امتیتاب و سنت و بقک با ه در آنکان را ید رافضیاز عقا یبخشنجا یدر ا

 .نمکـ یاستدالل م اند آوردهتب معتمد و موثق خود کآنچه در  به و منک یمر کذ اند ردهک
و سند  شاھد دارند به عنوان یرا بزرگ مھا  آن هکمشھورشان را  یعلمان اقوال یھمچن

گـاه  دهیـعقو فساد  یگمراھ ،فرکه خواننده محترم از کن یتا ا .ردکخواھم ر کذ آنـان آ
 رد.کت خواھم یرعا باره اختصار را نیدر ا. البته شود

 ٥/١٦٠منھاج السنه  -١
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 شود:  یاطالق م یبه دو معن یعرب زباندر  )بداء(: بداء
ارا کآش یعنیا بدًو  یالششود: بدأ  یگفته م یبه ظاھر شدن بعد از پنھان اول: یمعنا

ِ ٱَو�ََدا لَُهم ّمَِن ﴿ د:یفرما یمو خداوند ، ١ظاھر شد ْ َ�ۡتَِسبُونَ  �َّ [الزمر:  ﴾٤٧َما لَۡم يَُ�ونُوا

٤٧[. 
 ٢».ردندک یه گمان آن را نمک یار شد به گونه اکآشھا  آن بر یعذاب الھ«

 بـداد: ییـگو یمد: یگو یبر آن بوده است، ابن فارس م فرد هک ییأر رییتغ دوم: یمعنا

لـه  بـدا«د: یـگو یم یو جوھر. ٣ردکر ییه بر آن بود تغکم یأر یعنی :يف هذا االمر بـداءّ  يل
 ٤».به وجود آمد یا تازه یأش ریبرا یعنی: االمر بداءً  یف

الزمه آن جھل بـه  رایز .ستیخداوند روا ن نسبت دادن بدا به ین دو معنیا اساس بر
 .  و منزه است کپااز آن خداوند  هک استسرانجام و حدوث علم 

گاھ یزی: بدا درست دانستن چدیگو یمر یاث ابن  آن استبه آن بعد از ندانستن  یو آ
 ٥ست.یز نیخداوند جادرباره  امر نیو ا

مبالغـات  بـاره نیه در اکـز دانسته و بلیاطالق نمودن بداء را بر خداوند جاان یرافض
ن یتـر یده فاسـد از قـویـن عقیـه اکـ یحـد تـا .ستیه قابل شرح نکاند   ردهک یفراوان

، تحت عنوان ھاست آننزد  ھا کتاب نیتر حیه از صحک ٦یافکدر اصول  .استدشان یعقا
چ یخداونـد بـه ھـ« :شده اسـت تیروااز ائمه  یکیاز  به نقل نیبن اع ارةزر(البداء) از 

 ٤/٣٠٢ یروز آبادیط فی، القاموس المح١١٣ص  یمفردات القرآن، راغب اصفھان -١
 .٤/٥٧نگا: تفسیر ابن کثیر  -٢
 .١/٢١٢س اللغه ییمقا -٣
 .١/٧٧الصحاح  -٤
 .١/١٠٩ه یالنھا -٥
ن یھـ وفات نموده و ا٣٢٨ه در سال کاست  ینیلکعقوب یاز ابوجعفر محمد بن  یافکتاب اصول ک -٦

ن یث: مھمتریدر حد یافکد: (یگو یم ی. آقا بزرگ تھرانھاست آنتب نزد کن یح تریتاب از صحک
عه یرسول ... مثل آن نوشته نشده است. الذرتب منقول از آل کتب اربعه مورد اعتماد است، در ک

ه یف امامین تصنیاست، و مھمتر یتب اسالمکن یآن مھمتر«گفته است:  ی، و عباس قم١٧/٢٤٥
 .٤٦٩ص  یه االحجاج، طبرسیحاش» ر آن وجود ندارد.یه نظیه در امامک

                                                   



 ٣٥  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

د: یـگو یه مـکـاست شده ت یروا امام صادقاز  ».١است پرستش نشدهبدا  مانند یزیچ
  ٢.»قرار نگرفته است میتعظمورد مانند بدا  یزیچچ یھخداوند با «

ه چقدر اجر در سخن گفـتن از کدانستند  یاگر مردم م«ند: ک یت میدوباره از او روا
  ٣»گفتند. یوسته از آن سخن میوجود دارد پ ابد

ن اجمـاع را نقـل یـا ٤دیـمفخ یشـشان  ان بوده و امامیاجماع رافض موردده بدا یعق
بـر  )هیـامام(: دیگو یماست.   ردهکح یتصر یر فرق اسالمیو به مخالفت آنان با سا  ردهک

 یاسـیو نه قاست  ین امر سماعیا، اگر چه اتفاق دارنداطالق لفظ بدا در وصف خداوند 
م یردکـر کـث در ھمـه آنچـه ذیه و مرجئه و اصـحاب حـدیدیو معتزله و خوارج و ز ...

   ٥.»ه آن اجماع و اتفاق دارندیعل ه ویبرخالف امام
آنـان  ازمردم  انتقاده سبب کاست  یدین عقایتر ان از زشتیدر نزد رافض بدا  دهیعق

ه الزمـه کـنیبدا بـه ا یل معنایبا تاوه کاند   ردهک یسع یل برخین دلیبه ھم .ه استشد
ه یـآن را توج اسـت عین درست مثل نسـخ در تشـریوکه نسخ تکن یست و ایآن جھل ن

است  ین در حالی. ادارندن را یارکن یچن ییتوانا اماابند. ی ییرھا یین رسوایتا از ا نندک
صراحتًا نسبت جھل و حـدوث علـم بـه خداونـد داده  شان یو بر زبان علما ھا کتاب هک

 .مبراسته خداوند از آن ک .شده است
 :فهیه شریر آیدر تفس ]استرشان یتب تفسکن یاز مھمتره ک[ ٦یاشیر عیدر تفس

ۡرَ�عَِ� َ�ۡلَةٗ ﴿
َ
 .]٥١[البقرة:  ﴾�ۡذ َ�َٰعۡدنَا ُموَ�ٰٓ أ

 ١/١٤٦ یافکاصول  -١
 ١/١٤٦ھمان منبع  -٢
 ١/١٤٨ھمان منبع  -٣
او گفته   درباره یھـ است، و طوس٤١٣سال  ید متوفایمحمد بن نعمان مشھور به مفاو محمد بن  -٤

. و ١٩٠ص  یفھرست: طوس» به او سپرده شده بود. ه در آن زمانیاست امامیه رک«ه: کاست 
لولوء .» ھاست آنس و استاد یعه و رئیخ شین مشاید: او از مھمتریگو یاش م درباره یوسف بحرانی

 ٣٥٨ن ص یالبحر
 ٤٨،٤٩اوائل المقاالت ص  -٥
ن و یتر بین و ادیتر ن و فاضلید: عالمتریگو یم یاش است، طوسی: محمد بن مسعود بن عیاشیع -٦

از «د: یگو یدرباره او م ی، و مجلس٤٩٧ص  ین اھل شرق و غرب است، رجال الطوسیتر دهیفھم
در  یی، و طباطبا١٣٠مقدمه بحار االنوار ص .» ھاست آنس و بزرگ یفه و رئین طایبزرگان= = ا
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شـب بـود،  یر سـیدر علم و تقد«د: یگو یه مکآمده است به نقل از امام محمد باقر 
عـاد اول و آخـر یبر آن افـزود، پـس مشب خداوند بداء حاصل شد پس ده  یسپس برا

   ١».شدپروردگار چھل شب 
تـا  »بودشب  یس ریدر علم و تقد«د ینکتوجه ھا  آن ن گفتهیخوانندگان محترم، به ا

 د. یبدان بر خداوندنسبت حدوث علم را صراحتًا 
آن را بـه امـام ه کـاسـت  ٢صدوق عالمشانت یمورد روا نیز در ایح نیات صریاز روا

 : بر خداونـددیگو یم هک »مبراست از آن او هک یدر حال«جعفر صادق نسبت داده است 
امـده یبـه وجـود ن ییچ بـدایھـ ل فرزندم حاصل شده اسـتیاسماع یبداھمانند آنچه 

  ٣.است
ه کـاسـت چنـان  شـدهظـاھر ن یچ امری: بر خداوند ھدیگو یمر آن یصدوق در تفس

  ٤ظاھر شد. ]اتم او را از دست دادمیحزمان ه در کفرزندم [ل یاسماع دربارهش یبرا
شان بر نسبت جھل به خداوند داللت  تبکموجود در  یھا تین روایه اکھمچنان 
 دارد.  اشارهآن  هز بیدشان نیم و جدیقد یعلمادارد، اقوال 

ه کـتھـا ین روایـه ایـاست در توج شدهخ طائفه یبه ش انشان ملقبیدر م هک یطوس
و سـپس بـا عـدم خـروج او در موعـد   ردهک نقلرا ھا  آن ،نندک یمر کرا ذ یخروج مھد

اگر درست باشـد،  ییه بگوکن است ین اخبار ایه ای: توجدیگو یم رسوا شده است.ن یمع
حاصـل  یدیـه تجدکـ یرده و ھنگامکن یرا مع یوقت ابتداه کست یبر خداوند ممتنع ن
 زینده نیو در آ است  ردهک اراده یگریبه وقت د را ر آنیتاخ ردهکر ییشده و مصلحت تغ

 ٥.گونه است ھمین
 :دیگو یماو  .دھد یمنسبت جھل به خداوند  نیحتر از ایز صرین یطوس

 یاشیر عیاست، مقدمه تفس یاشیر منسوب به عیر، تفسین ارث ما در تفسید: بھتریگو یرش میتفس
١/٤. 

١/٤٤ -١ 
ف فھم، علم و فقه ... او ید: قلم از توصیگو یاو م  درباره یه حلکاست،  یاو محمد بن حسن طوس -٢

 ٦٨عاجز است. مقدمه بحار االنوار ص 
 ٦٩مام النعمه ص کمال الدین وت -٣
 ھمان منبع -٤
 ٢٦٣الغیبه ص -٥

                                                                                                                             



 ٣٧  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

و   ردهکر ک) ذن مورد (بدایدر ا یگریوجه د )قدس الله روحه( یسرور ما مرتض
ه کن است یا یبدا به معنا گفتو   ردهکقت آن حمل یحق رآن را ب توان یم: (دیگو یم

ش یبراه ک یزیچ ازاو  یه قبًال ظاھر نبوده است، و نھکظاھر شده است  یش امریبرا
ه قبل از وجود ظاھر ک یامر و نھ رایز. ه قبل از آن ظاھر نبوده استکظاھر شده است 

 یآمر و ناھ او هکنیاما ا .ندک یم یامر و نھ ندهیدر آ داند یم اما .ستندین کقابل ادراو 
 وجود داشته باشد یه امر و نھکنیمگر ا .ه علم به آن داشته باشدکست یدرست ن ،است

ٰ َ�ۡعلََم ﴿ :آمده استه یآن یه در اکاست  یه آن، دو وجھیتوج و َوَ�َۡبلَُونَُّ�ۡم َح�َّ
 .]٣١[محمد:  ﴾ِمنُ�مۡ  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱ

 »  م.یم تا مجاھدان شما را بشناسینک یامتحان مش و یشما آزما«
د از بع یعنی د.ینک یمجھاد  شما هکم یه بدانکنی: تا اییه نمایرا توج آن گونهن یه اک

 ١است. یار خوبیه بسین توجین است و ایچن زی. مسأله بدا نشود یمحصول آن دانسته 
به خداوند نسبت و عدم علم  جھلنسبت دادن  درباره انیرافضب اعتقاد یترتن یبد

چ عاقل یه ھکم نک یمگمان ن ان شد.یب جز بعد از واقع شدن آن امورعواقب و مصلحت 
ن یان از ایه رافضکند کق یتصد ،ھا تب آنکن منقوالت درست از یبعد از ا یا دهیو فھم
 د باطل مبرا ھستند.یعقاو  ییرسوا

 ف قرآن یتحر
ه در دسـترس ھمگـان کـان دو جلد یم موجود در میرکقرآن  هکان معتقدند یرافض

نـازل  سامبریه بر پکاست  یاز قرآن کیاند فقطن قرآن یو ا استف شده یتحر قرار دارد
اند و علت آن  اند صحابه بوده ردهکف یتحره قرآن را ک یسانکنند ک یادعا مو  شده است

ت ت بـوده اسـیل باھو  سیل علیو فضاھا  آن دربارهوارده در قرآن  یھا ییحذف رسوا
تبشـان کن ین و مشـھورتریه مھمتـرکـ یمتعدد یھا تیروا دوب ه در قرآن وارد شدهک

 .  ندک یمداللت  شانن اعتقاد فاسدیمملو از آن است بر ا
ه کـآمـده اسـت  امـام محمـد بـاقرت یـبـه روا ١از صفار )بصائر الدرجات(تاب کدر 

ا جمـع یر از اوصـیـقرآن ظاھر و باطن آن را غ ھمهند کد ادعا توان یمن یسک«: دیگو یم

 ١/٤٧ یحین، طرینقل از مجمع البحر -١
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قـرآن را  ھمـهه کـننـد ک یادعـا مـ انیـدروغگو فقـط: (دیـگو یماو دوبـاره . ٢اند ردهک
آن  طالب و ائمه بعد از او گـرد آورده و یبن اب یعلجز  یفرده نازل شده است کھمچنان

 ٣.است)رده کرا جمع و حفظ 
ه کھمچنان اگر قرآن( :دیگو یمه کآمده است  امام صادقاز به نقل  یاشیر عیدر تفس

   ٤).یافتی ی، اسم ما را در آن مشد یمنازل شده است خوانده 
 یچ عـاقلیحق ما بـر ھـ شد یماد نیم و زکاگر در قرآن «: ندک یمت یروا امام باقراز 

مقدار ساقط شده قرآن بر حسب پندارشان آمـده  یافکتاب کو در ». ٥ماند یده نمیپوش
 ج محمـد یراه السالم بـیل علیه جبرئک یقرآن«: ندک یمت یرواامام صادق است، و از 

 ٦»ه بوده است.یآورده است ھفده ھزار آ
ات قرآن موجـود یآ رایز است شدهه دو سوم قرآن ساقط کاست معنن یبدن سخن یا

 ٧.ندک یمه تجاوز نیآ ٦٢٣٦از 
آمـده  شـود یمده یـنام )عیتشـ اتیابجد(ھا  آن ه در نزدک ٨سیم بن قیتاب سلکدر 
 سـوره ه ویـآ ٦٠حجرات سوره  ،هیآ ١٦٠نور  سوره بقرهاندازه  احزاب بهه سوره کاست 
 ٩بوده است.ه و... یآ ٩٠حجر 

د: از مشھوران قم یگو یدرباره اش م یھـ فوت نموده، و نجاش٢٩٠محمد بن حسن صفار در سال  -١
د: (آن یگو یم ٨در بصائر الدرجات ص  یوچه باغک، ٨٩م القدر بود.) مقدمه بحار االنوار ص یو عظ

 ش اصحاب ما است.)یاصول معتبر و معتمد در پاز 
 ٢١٣ص -٢
 ٢١٣بصائر الدرجات ص  -٣
١/١٣ -٤ 
  ١/١٣ یاشیر عیتفس -٥
 ٢/٦٣٤ یافکاصول  -٦
 .١/٧ر یثکر ابن یتفس -٧
بوده است،  سیه از اصحاب علکاند  رده و پنداشتهکھـ وفات ٩٠در سال  یس ھاللیم بن قیسل -٨

فات ین تصنیمتریتابش از قدکعه و یانگذاران شیاز بن یکید: (او یگو یتابش مک یدر ثنا یمجلس
م یتاب سلکه ک یسکان محبان ما یعیه: از شکت شده است یدر اسالم است.) و از امام صادق روا

 . ١٨٩از امر ما را ندارد.) مقدمه بحار االنوار ص  یزیرا نداشته باشد چ یس ھاللیبن ق
  ١٢٢س ص یم بن قیتاب سلک -٩

                                                                                                                             



 ٣٩  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

 نـدک یمـ اشـاره ف قـرآنیـتحربه  به صراحته ک یان رافضیعیش یھا کتاب اتیروا
بزرگ  یو علما ردمکر کعنوان استدالل ذرا به  ییھا نجا فقط مثالیو در ا .فراوان است

 اند.  داده اتیبودن آن روا صنق یامل و بکو محققانشان خبر از تواتر و 
ض وارد شـده یبه طور مسـتف ج آل محمد یاد: اخبار از ائمه ھدیگو ید میمفخ یش

  ١.اند ردهکه در قرآن اختالف است و ظالمان در آن حذف و آن را ناقص ک
چ یھـدر آن ه کـ یقتـیبدان حق: دیگو یم )از مفسران بزرگشان یکی( یھاشم بحران

 سـتما انیه در مک یقرآن رهیو غ یاخبار متواتر آت اساسبر ه کن است یست، این کیش
لمات ک، اند ردهکه آن را جمع ک ییھا رخ داده و آن یراتییدر آن تغ ج بعد از رسول خدا

  ٢ر داده اند.ییتغ در آن را یادیات زیو آ
 در نظر مـن اخبار و آثار یریگیپ بعد از )ف قرآنیتحر(ن گفته ید: ایگو یم نیھمچن

ن یتـر عه و از بـزرگیات مذھب شیگفت از ضرور توان یمه کچنان واضح و روشن است 
 ٣.بوده استخالفت غصب ف اھدا

ت یـشـتر از ھـزار روایب )فیـتحر( امر نی: اخبار دال بر ادیگو یم ینعمت الله جزائر
ه یـوجود اجمـاع امام یادعا یمجلس د و محقق داماد و عالمهیمانند مف یو گروھ است

 ٤اند. ردهکآن را  درباره
تواتر  یادعا ف قرآنیدرباره تحر هک استشان  بزرگ امامان و دانشمندانن اقوال یا
از  یه بعضکرسد  یھا به ھزاران م تیآن روامعتقدند تعداد و  .نندک یم شان اتیروا

اھداف ن یتر و از بزرگات مذھب یضرور وزج دهین عقیا اند شده یمدع شان یعلما
 است. غصب خالفت بوده

 داللـت دارد، ف قـرآنیـه بـر تحرک شانیھا کتاب ات موجود دریعالوه بر ھزاران روا
در  .نـدک یمـد یـتائده فاسـد را یـن عقیز ایشان ن رانشان و مجتھدانکعلما و متفاقوال 

ر سـخنان کـذامـا بـه  .نمکل، سخنانشان را نقل یه به تفصکنباشد  ستهیشاد ینجا شایا
ف قـرآن را نقـل یـه دربـاره تحریـه وجود اجماع امامکم نک یمبزرگشان بسنده  یعلما

 اند. ردهک

  ٩١اوائل المقاالت ص  -١
 ٣٦ر قرآن ص یر برھان در تفسیمقدمه تفس -٢
 ھمان منبع -٣
 ٢٤٨به نقل از فصل الخطاب ص -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٠

گر ید یھا فرقهبا ھا  آن ن امر و اختالفید پس از نقل اجماعشان در ایخ مفیش
و  اند ردهکف قرآن خالف یه ائمه ضاللت در تالک دارنده) اتفاق ید: (امامیگو یممسلمان 

ث یاند و معتزله و خوارج و مرجئه و اھل حد ردهکعدول  ،امبریو سنت پ شأن نزولاز 
  ١»اند. ه رفتهیم بر خالف امامیردکر کذ آنچهدر ھمه 

بر راسخ  یه داللت قاطعک یا زنده یھا روشن و مثال یبرھانھا ،یل قویدال جمله از
را در  یارکار و مکبیفر یھر رافض یادعاو  دنک یان میان رافضیده در مین عقیبودن ا
 ینورتاب ک ،ندک یمده باطل و سست ین عقیشوم ا یامدھایاز پ یدن ظاھریشکدست 
او  ا رفته است.یاز دن ق.ھـ١٣٢٠در سال  است بزرگ متاخرشان یاز علما ٢یطبرس

و آن را (فصل   ردهکف یان تألیرافض نظرف در یتحر یاثبات ادعا یبراتاب را کن یا
سه مقدمه و دو  یدارا هکاست  دهینام )بابرب االرتاب کف یاثبات تحر یالخطاب ف

 . است فصل
 ]او یبر اساس ادعا[ف قرآن یادله تحر اول:
 معتقدند.قرآن ف یعدم تحرصحت و ه به ک یسانکرد اقوال  دوم:

ف یتحربر ل یدل ]ه زعم خودب[ه کت آورده است یتاب ھزاران رواکن یدر ا یطبرس
 ١٦٠٢ ،دوازده فصل است یه داراکر از فصل اول یاخ بخشفقط در دو  او است.قرآن 

و  فصلن یگر اید یھا  بخشه در کاست  ییھا تیر از رواین غیا .ت آورده استیروا
 است.   ردهکراد یدوم، ا فصلگانه و  مقدمات سه

د: ما با یگو یم رده است،ک یآور آنچه جمع م بودنکاز  یپس از عذرخواھ ینور
عا ل بر صدق مّد یه دلکم ینک یمر کرا ذ یاتیفقط روانجا یبضاعت در ا مبودکوجود 
  ٣باشد.
نقل  یتب معتبرک از ن اخباریا هک: بدان دیگو یمن اخبار یق ایتوث د وییبا تأ یو

  ٤»است. مورد اعتماد اصحاب ما یو آثار نبو یام شرعکه در اثبات احکشده است 

 ٤٩اوائل المقاالت ص  -١
ث ید: (امام ائمه حدیگو یدرباره او م ی، آقا بزرگ تھرانیطبرس ین نوریالد ین بن محمد تقیحس -٢

 ٥٤٩-٥٤٥-٢/٥٤٤عه... است.) نقباء البشر یش یعلمان یتر و رجال در عصور متاخر و از بزرگ
 ٢٤٩فصل الخطاب  -٣
 ٢٤٩فصل الخطاب  -٤

                                                   



 ٤١  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

 یھا خود با نقل یعلماق اقوال یدق یبررسو  یطوالن یدر خالل بحث یطبرس ینور
 یده علمایعق ،و اعتقاد به ناقص بودن، قرآنر ییو تغف یقول به تحر سدینو یمموثق 

 او پس از. ھستندن یدر دھا  آن یالگومورد اعتماد و  هک است شان بزرگ و محققان
ه پنج ک ندک یمر کذ ،ندف بودیه قائل به تحرکرا ھا  آن یعلما از یارینام بسه کنیا

ه نقل کاز ھمه آنچه « سد:ینو یم ١است  ردهکپر ھا  آن یھا نام تاب را باکاز صفحه 
ن یاادعا نمود  توان ی] میریگیبنده در پ یوتاھک[با وجود  آنچه گذشتر کم و ذینمود

 یار محدودیار مشھور بوده و مخالفان بسیبس یمین و قدیشیپ یان علمایدر م امر
 ٢»خواھد آمد.ان یسخن به مھا  آن ه ازکداشته است 

. یطوس خ طائفهیشو ین مخالفان عبارتند از: صدوق، مرتضیسپس گفته است ا
 ٣»ندارند. یموافقان اقدمان یآنان در م«: دیگو یمآنگاه 

 یرویپ (مخالفان)ھا  آن از )انیمجمع الب( تابکصاحب  یطبرس دیگو یمسپس 
ھا  آن ھمطراز هک یاحدچ یھشده  گانه شناخته خ چھارین مشایجز ا«د: یگو یو م  ردهک

 ٤»نبوده است. ین رأیمخالف اباشد 
ف قرآن یعدم قول به تحر دربارهن علما یاز ا یبعض یبرا یتراش آنگاه پس از بھانه

 هک ان)یتابش (التبکدر  یطوسو ه و مدارا با مخالفان بوده است. یآن تقعلت  دیگو یم
ده یپوش ندکتامل ان یتب تابکدر  هک یسکبر «: دیگو یمف بوده یقائل به عدم تحر

بود  یتی. ... و او در وضعن استیت مدارا با مخالفینھا تاب،کاو در آن  روشه کست ین
 ٥.ز بود...)یار تعجب برانگیرد بسک ینم چنانچه مداراه ک

ر ک، بعد از ذندک یماشاره  تهکن نیز به ھمین یه گفته طبرسیتوج درباره نیھمچن
ه کرده است کاعتماد  یدر سوره نساء به اخبار یاما طبرس«: دیگو یماش  گفته

  ٦»باشد. یه متعه میآ در) یجل مسمأ یلمتضمن (إ

 ٣٠-٢٥ھمان منبع  -١
 ٣٠ص  ھمان منبع -٢
 ٣٢ھمان منبع ص  -٣
 ٣٤ھمان منبع ص  -٤
 ٣٤ھمان منبع ص  -٥
 ٣٤ھمان منبع ص -٦

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢

ه کـنیگرفتـه و بعـد از ا یشیپ یاز طبرس شیپ یعلماه نظر یدر توج یرینعمت جزا
 ین مورد مرتضـیدر ا !یآر د:یگو یم ،ندک ینقل م را فیه در امر تحریامام یاجماع علما

ان دو جلـد اسـت یـآن چـه در م :ندا اند و گفته  ردهکمخالفت  یخ طبرسیو صدوق و ش
ن گفته به خـاطر یرخ نداده است... ظاھرًا ا یفیر و تحرییقرآن است و بس، و در آن تغ

مخالفـان  یریطعن و خرده گ از یریجلوگاز آن جمله:  .بوده است یادیز یھا مصلحت
ه کـز است یامش جاکقواعد و احدر قرآن روا باشد چگونه عمل به ف یتحره اگر کن یا و

 یفات خود اخبار فراوانـین بزرگان در تالیو ا ر خواھد شدکنده پاسخ آن ذیدر صفحات آ
ن یه چنـیـه آکـن یـو ا اسـتدر قرآن  [فیتحر ]ه شامل وقوع آن امورک اند ردهکرا نقل 

 ١ر داده شده است.یینازل شده سپس تغ
ف قـرآن و اعتقـاد بـه یـتحر ،در فصل الخطاب یقات طبرسیبر اساس تحقن، یبنابرا

 ن و نقل شدهیشیپ یھا تیرواو  استه یامام یعلما هاجماع ھم موردل آن یر و تبدییتغ
ف (فصـل یتـال زمـانتـا ھـا  آن از یچ عـالمیو ھـ ز بر آن داللت داردینھا  آن یاز علما

اسـت،  ردهکـار نکـانآن را ه و مدارا با مخالفان یبه خاطر تق آنھم الخطاب) جز چھار نفر
 یبررسـ .اند ردهکح یتصر ن امریبه ا یو قبل از او نعمت الله جزائر یه طبرسکھمچنان 

دال بـر  یھـا تیاز روا یر شواھد فراوانکانجام شده و با ذ مسألهن یه در اکمعاصر  یھا
 نیـا بر هکاست   دهقرار داد ییتامورد آن را  ،ن چھار نفریتب اکف در یتحرده یوجود عق

ر یانـد و بـا سـا ھـا بـوده تیموافق مضمون آن روا زین ن چھار نفریا و ندک یمداللت  امر
ب یـاگر چه به خاطر فر ھستند،ل قرآن موافق یف و تبدیدر اعتقاد به تحر هیامام یعلما

 ٢اند. ه و نفاق خالف آن را اظھار داشتهیتق واھل سنت 
 شـان راخودبـا مـردم  مخالفـته کـان یاز رافضـ یه بعضکاست  ین ھمان رفتاریا

ده فاسـد یعقه ک یاست در حالامل که قرآن ک نندک یمش گرفته و اظھار یاند در پ دهید
شان بر آن  انینیشیپ هکدارند  یپنھان مشان یھا له صحابه را در دلیبه وس قرآن فیتحر

 ٣٥٩-٢/٣٥٨ه یاالنوار النعمان -١
ست یشان به دست تروری( و ا ٧١-٦٨ظھر ص  یاحسان الھعه و القرآن :یمراجعه شود به: الش -٢

اثبات مشابھه الرافضه  ید و(ابذال المجھود فیستان ترور و به شھادت رسکعه در پایش یھا
 ٤٠٧-١/٤٠٥ھود) یلل

                                                   



 ٤٣  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

اظھـار داشـته و ھـا  آن ١بزرگ معاصر یعلمااز  یکیه کاست  یزین ھمان چیا .اند بوده
  ٢.اند ردهک ارکرا ان ف قرآنیتحره یفقط به علت تقعه یش یعلماد یترد یب: دیگو یم

ده فاسد ظاھر ین عقیا درباره یعه امامیو معاصر ش یمیقد یله اتفاق علماین وسیبد
 .شود یم

 .را بخورد شانمعاصران یھا از گفته یب بعضیه فرکست یسزاوار ن یچ مسلمانیبر ھ
ن یـه دھـم ده نُ که یبه نام تق اعتقادشان درنفاق ب دادن مسلمانان و یفر ھدفبا ھا  آن
  دهیـعقه از آن کـ ننـدک یمـتظاھر  نیچن، شود یمشان جز با آن بر پا ن نیو د ھاست آن

  .ھستند فاسد مبرا
شـان قفـل زده شـده یھا ه بر دلکن یا ای وشوند  یدار میبب خورندگان مغرور یا فریآ
   ؟است

 ائمهامامت و 
از اصـول  یکـیان اسـالم و کاز ار ین مھمکه امامت رکده دارند یعق یان رافضیعیش

 شود. یمورد قبول واقع نمو عملش  املکمان انسان جز با آن ی، و امان استیا
 :اسـت شـدهز بنـا یه گفته است: اسالم بر پنج چکند ک یت میروا امام باقراز  ینیلک
برتـر اسـت؟ گفـت:  یکدامکـدم یپرس :دیگو یم هزرار .تیوال، روزه، و حج ،اتکز ،نماز

   ٣.تیوال
 ج امبریـ: اقرار به نبوت پیعنیت یوال ،اخبار وارده اساسبر  :دیگو یم یھاشم بحران

دشمنان و مخالفان آنھـا، دن نسبت به یورزو بغض ھا  آن محبت بهالتزام ، و امامت ائمه
ه کـدرسـت نبـوده بلھـا  این ھمـهن جز با یه دک استد خداوند یتوح ان بهمین اصل ایا

   ٤.»ھاست نیاف و شرط قبول اعمال یلکاساس ت ،ایسبب به وجود آمدن دن

 است. یبزرگ ھند یاحمد سلطان احمد از علما -١
 یف احسان إلھی) تألیتر عبدالواحد وافکبر د یچاپ ھند به نقل از ( رد ١٨تصحیف کتابین ص -٢

 ٩٣ر صیظھ
 ٢/١٨ یافکاصول  -٣
 ١٩ر القرآن ص یتفس یمقدمه البرھان ف -٤
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 تیقبول والو † ت و اعتقاد داشتن به امامت ائمهید والیترد یب: دیگو یم یمجلس
  ١.ھاست آند یلکه کبرتر و بل ین و از ھمه اعمال بدنیاز جمله اصول دھا  آن

 ه امامـتکـن اسـت یـ: اعتقاد ما بر ادیگو یم ]ھاست آنمعاصر  یعلماه از ک[مظفر 
ن یـو در ا شـود یمنامـل کمان جز با اعتقاد داشتن بـه آن ین است، و ایاز اصول د یکی

ه کـبل سـت.یز نیه بزرگ باشند جاکھم  اندازهخانواده و بزرگان ھر  ،پدراناز  دیمورد تقل
   ٢.شودده یشیدر آن اندد و نبوت یتوحھمانند واجب است 

ه کبل ،اند ردهکتفا نکن خود، ایده امامت در دیبه عق یدادن قداست شرع بهان یرافض
انـد.  دانسـتهاعمال را بـر آن  یمان و قبولیو مدار ادانسته د یتوحگاه یجاآن را به منزله 

اسـتقرار  یبـرا یجھـان یه آن را ضـرورتکـاند  ردهکآن غلو  گاهیجادر امامت و  ییتا جا
 !  بلعد ینانش را فرو مکماند سابن بدون امام یره زمکه اگر کنیاند، چه ا دادهن قرار یزم

ن یه زمـکـنی: افصـلمستقل بـه نـام ( یتابش (بصائر الدرجات) در عنوانکصفار در 
 یات و اخباریر رواکبه ذشد.)  یده میبرچ نیبود زم یم نیماند و اگر چن یبدون امام نم

 دھد. یرا شرح مھا  آن آنگاه .پردازد یم
ه کـنسـبت داده اسـت  امـام بـاقرآورده و بـه  یبـاب مطلبـ نیـدر ضمن اجمله از 

ه کـد یبلع یم چنان نانش راکشد سا ین برداشته میساعت از زم یک: (اگر امام دیگو یم
ده شـد: یه پرسکاست شده ت یروا امام صادقو از ). ٣نندک یمشدگان  ا با غرقیامواج در

   ٤.شد یمماند غرق  یپاسخ داد: اگر بدون امام ماند؟ م ین بدون امام میا زمیآ
را ھـا  آن ه خداوندکدوازده نفرند  ج امبریه ائمه بعد از پکمعتقدند  یان رافضیعیش
 یتـیدر روا ٥یشف الغمـه) اربلـکتاب (کدر . رده استکامامت انتخاب  یده و برایبرگز

ائمـه بعـد از مـن دوازده «اسـت:  فرموده ج است: رسول خداآمده  سیعلمنسوب به 

ھا  آن بزرگ متاخر یو از علما ا رفته استیاز دن ١١١١ه در سال کاست  یاو: محمد باقر مجلس -١
حقق، است فاضل، ماھر، م ید: عالمیگو یاو م  درباره یداشته است. حرعامل یفات فراوانیبوده و تال

 .٢/٢٤٨لم، ثقه ....) امل االمل که، محدث، متیمدقق، عالمه، فق
 ٧/١٠٢مراه العقول  -٢
 ٥٠٨بصائر الدرجات ص  -٣
 ٥٠٨ھمان مصدر ص  -٤
راجع به او  یاست. مجلس ردهکھمه وفات  ٦٩٣ه در سال کاست  یاربل یسیبن ع یاو: عل -٥

 ١٤٥قرن ھفتم و ثقات است: مقدمه بحاراالنوار ص  یعه و از بزرگان علمایابر شکد: او از ایگو یم
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ن بـه یه شرق و غـرب زمـکو آخرشان قائم است  یعل یا یشان تو ھست ه اولکنفرند، 
   ١.»شود یمفتح دست او 

ه کـام  دهیشـن ÷امـام بـاقرد: از یـگو یه مـکـاست  شده تین روایبن اع زرارةاز 
ائمـه از فرزنـدان  ریسـان و یم، از آن جمله حسن وحسـیگفت: ما دوازده امام ھست یم

  ٢.ن ھستندیحس
ثابـت شـده اسـت و  ین ائمـه بـا نـص الھـیـه امامت اکپندارند  یه میان امامیعیش

سـفارش شـده  یبودن علـ یرد! و در ھر بار به وصکبار به آسمان عروج  ١٢٠ جامبریپ
 است! 
 ج امبری: پدیگو یمه ک است آمده امام صادقاز  تیبه روا )بصائر الدرجات(تاب کدر 

و ائمـه بعـد از او  یت علـیـامبرش به والیو در ھر بار خداوند به پ  ردهکبار عروج  ١٢٠
  ٣»است.  ردهک سفارش ضیشتر از فرایب

 یه از ھـر حـدودکـدارنـد  یفیر قابل توصـیغ یاائمه غلوھ  درباره یان رافضیعیش
آن را  ھـا سرشـته کـباشـد  یمـ یگوناگون و متعـدد یھا لکبه ش است و  ردهکتجاوز 

 یو نصـوص شـرع داننـد یمناپسـند آن را  ,درسـت یھـا ھـا و فطـرت رفته و عقلینپذ
 و خـارج نمـودن ییف ائمه به صـفات خـدایتوص ،ھا آن از جمله غلوّ برخالف آن است. 

) بصائر الـدرجات(، در است یبه مرتبه پروردگارھا  آن و رساندن یعت بشریاز طبھا  آن
م، من دسـت یمن چشم خداشده است آمده است نسبت داده  سیبه عل هک یتیدر روا

  ٤ھستم. یم، من دروازه الھیخدا یم، من پھلویخدا
گاهم، من قلب یمن علم خدا«د: یگو یم یگریت دیدر روا نیھمچن ، زبـان اوندمخد آ

 فی) تـألنیقـیعلـم ال(تـاب کدر ». ٥میدست خـدا و ،پھلو نا،یبو چشم  او ھستم.ناطق 
خداونـد در روز  :اسـت  مـدهآ مبراست]ه او از آن ک[عباس  از ابنبه نقل  ٦عبدالله شبر

 ٢/٥٠٧شف الغمه ک -١
 ٤٧٨الخصال، صدوق ص  -٢
 ٩٩بصائر الدرجات ص -٣
 بصائر الدرجات -٤
 ھمان منبع -٥
 یھا تیعه و از شخصید: (از اعالم شیگو یه محمد صادق صدر درباره او مکبار متاخران است کاز  -٦

 ن از محمد صادق صدر یقیتاب حق الکبارز و مورد توجه اھل علم ... بوده است)، مقدمه 
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واگـذار  یه مخلوقـات را بـه علـیـامبران را به محمد و حساب تمام بقیامت حساب پیق
 یگفته اسـت: ا یبه عل ه اوکبندد  یدروغ م ج رسول خدا س بریم بن قیسل. ١ندک یم

 تو از من و من از تو ھستم و گوشتم به گوشت تو و خونم به خون تو آغشته اسـت. یعل
تو بعـد از  یعل یاست، ا شدهخداوند  یر پروردگارکباشد من تو تیر والکس منک... ھر 

س کـ، ھـر یھستامت ین در قکن ری، تو بزرگترین ھستیبزرگ خداوند در زم همن نشان
تـو  یشـان بـه سـو بازگشـتحساب مخلوقات و  هکرا یز !ه تو باشد رستگار استیدر سا

ز از یـنتو است، و حسـاب  ستادن از آنیگاه ایجاتو است، و  از آناست، و ترازو و صراط 
و  کنـد ھـالکس مخالفـت کـر ند رستگار است و ھکس به تو اعتماد کھر  توست،آن 

  ٢، خداوندا گواه باش، خداوندا گواه باش.بدبخت
از  یزیچ چیب ھستند و ھیعلم غ یداراھا  آن ه ائمهکنند ک یادعا م یان رافضیعیش

ائمـه علـم گذشـته و (ر عنوان یز یافکست، در ین دهیپوششان یااز ن یامور آسمان و زم
گفتـه اسـت: امام صـادق آمده است  )ستین دهیپوشھا  آن بر یزیچ چینده دارند و ھیآ

 گفـتم مـن از یمھا  آن بهبودم  یو خضر م ین موسیاگر ب (سه بار)عبه ک یقسم به خدا
و خضـر  یموسـ هکرا یزدادم،  یاز آنچه در دستشان نبود خبر مھا  آن به وداناترم ھا  آن

 اسـت امـتیام قیـنـده و حـال تـا قیه در آکرا اما آنچه  علم داشتند.به گذشته ت سبن
د: خداونـد یگو یم امام صادق .٣میا آن علم را ارث برده ج دانستند، ما از رسول خدا ینم

را بـر بنـدگانش فـرض  یا ه اطاعت بنـدهکاست  آنمھربانتر از  دلسوزتر و بخشنده تر،
   ٤دارد! ی، سپس خبر آسمان را در صبح و شب از او مخفندک

از  یبعضـ دروناز  ج : ائمه آل محمددیگو یم )اوائل المقاالت(تاب کد در یمفخ یش
  ٥.دارند دادن اطالع یروقبل از  افتد یاتفاق مو از آنچه  دارندبندگان خبر 
 ،امبرانیـه پیبق برھا  آن ائمه و برتر دانستن درباره یان رافضیعیشغلو  یھا از نشانه
 . استمقرب  فرشتگانرسوالن و 

 ٢/٦٠٥ن یاصول الد ین فیقیعلم ال -١
 ٢٤٥-٢٤٤س ص یم بن قیتاب سلک -٢
 ١/٢٦١ یافکاصول  -٣
 ھمان منبع -٤
 ٧٥اوائل المقاالت ص  -٥

                                                   



 ٤٧  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

د یـگو یمامبر نسبت داده اسـت یه به پک یتیدر روا صدوق )علل الشرائع(تاب کدر 
بـر فرشـتگان مقـرب  اش را فرسـتاده شـدهامبران یخداوند پ گفته است: یبه علامبر یپ

 بعـد از مـن یعلـ یاداده اسـت،  یبرترا و رسوالن یو مرا بر ھمه انب ح داده استیترج
   ١.ائمه بعد از تو استاز آن  یبرتر

[ھمه] معصوم او، از  خاندانامبر ما ویه پکن یمان به ای: ادیگو یمعبدالله شبر 
تواتر وجود آن  علتو  واجب است ،برترند یمقرب الھو فرشتگان  ، فرستادگانامبرانیپ

  ٢.استن مورد یثرت اخبار در اکو 
ه کاست  ینیوکبرتر و درجه بزرگ وخالفت ت یمقام ید: امام دارایگو یم ینیخم

ن است یات مذھب ما ایاوست و از ضرور هطریس تحتت و یتابع وال یذرات ھست ھمه
به آن  یامبریچ فرشته مقرب و پیه ھکھستند  یا همقام و مرتب یه ائمه ما داراک

 ٣رسد. ینم
تاب بحار ک، در ھاست آنبر  یدن وحنازل ش یائمه ادعا بارهان دریاز انواع غلو رافض

بدان در شب و روز  ستماآنچه نزد د: یگو یه مکآمده است به نقل از امام صادق االنوار 
د: یر پرسیشد، ابوبص یش ماست تمام میبود، آنچه در پ ینم نیو اگر چن دوش یاضافه م

ه کھستند  یافرادما ان یدر مد؟ پاسخ داد، یآ یفرود مبر شما  یسکگردم چه  تیفدا
، و شود یمن گذاشته ین و چنیشان چنیھا از ما در دل ینند و بعضیب یمار با دقت یبس

شنوند،  یطشت م یکر را در یزنج یک یشان صدایھا ه با گوشکھستند  یسانکاز ما 
است بزرگتر  یآورد؟ پاسخ داد: مخلوق یشما م یبرا آن را یسک، چه شومت یگفت: فدا

  ٤ل.یائیکل و میاز جبرئ
 یروح مخلـوق«د: یـگو یه مـکآمده است  به نقل از امام صادق )بصائر الدرجات(در 

و ارشـاد  ییبـود و او را راھنمـا ج ل، و او با رسول خدایائیکل و میاست بزرگتر از جبرئ
   ٥».ستایاوص ھمراه و بعد از او ردک یم

 ٥علل الشرائع ص  -١
 ١/٢٠٩ن یقیحق ال -٢
 ٥٢ه ص یومه االسالمکالح -٣
 ٢٦/٥٣ یبحار االنوار مجلس -٤
 ٤٧٦بصائر الدرجات ص  -٥
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گنـاه و  نـوع از ھر امامانبه عصمت ھا  آن شان، اعتقاد ائمه بارهدرھا  آن غلو از جمله
 ست. یز نیجاھا  آن بر یاست و سھو غفلت و فراموش کوچکاشتباه بزرگ و 

ذ یـتنف یائمـه بـرا دیـترد یب«: ندک یمنقل را  هیاجماع امام ن موردید در ایمفخ یش
امبران یـپ ماننـدو  امبراننـدیپماننـد  ب مـردمیدأعت و تیحفظ شر ،اقامه حدود ،امکاح

 یست مگر آنچه جـوازش بـرایز نیشان جایبرا کیوچکچ گناه یاب ھکمعصوم بوده و ارت
را  یمـکچ حیست و ھـیشان روا ن ین برایدر امور د یچ سھویر شده است، و ھکذھا  آن

 شده یمستثنھا  آن ازه ک است یسانکجز  بهه یھمه اماماعتقاد ن یا .نندک یفراموش نم
 ییلھـا یوتـأ یدارابر خـالف گمـان اشتباھشـان ه ک اند ھا چنگ زده تیو به ظاھر روا

  ١است.
معصـوم و ھا  آن هکن است یو ائمه ا امبرانیپا، یانب باره: اعتقاد ما دردیگو یمصدوق 

نسـبت بـه شـوند و  یو بزرگ نمـ کوچکو دچار گناھان  مبرا ھستند یزشتعمل از ھر 
آورند، و ھر  یشوند به جا م یدستور داده م به بدانرا  و آنچه نندک ینم یخداوند نافرمان

را ھا  آن سکرا نشناخته است و ھر ھا  آن ند،کار کان یرا در ھر حالتھا  آن عصمت یسک
  ٢افر است.کنشناسد 

امبر یـپ ماننـده امـام کم ید: ما اعتقاد داریگو یمعاصران، محمدرضا مظفر م انیم از
، مـرگتـا  کیودکـاز  یو باطن یھا و رذائل ظاھر یه از ھمه زشتک، واجب است است. 

 نداشـته یاشـتباه و فراموشـ ،د سـھویـبا نیھمچنـباشد،  و مبرا کپا، یا سھوی یعمد
  ٣»باشد.

شـان  یبـراھمـواره انـد،  ادهه ائمه به فقھـا دک یم مقامی: ما معتقددیگو یم ینیخم
ه بـر کـم یم و معتقـدینـک یا غفلت نمیتصور سھو درباره ائمه ه ما کرا یز است.محفوظ 

ن منصب بعـد از یه اکدانستند  یو م مسلمانان است احاطه دارندمصلحت  بهھمه آنچه 
 ٤»شود. یگرفته نم از فقھاھا  آن وفات
 ھمـواره طانیو ضاللت خود فرو رفته و شـ یگمراھ در یان رافضیعیب شین ترتیبد

نشـانه آن  دارد و یه جوانب متعـددک دھد یسوق مگر ید یبه ضاللت یرا از ضاللتھا  آن

 ٧١٠٢اوائل المقاالت ص  -١
 ٢/١٥٧ یزنجان یم موسویه، ابراھیعشر یمنقول از: عقائد االثن -٢
 ١٠٤ه ص یعقائد االمام -٣
 ٩١ه ص یومه االسالمکالح -٤

                                                   



 ٤٩  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

و فرشـتگان  امبرانیـپبرتر از  یا را به درجهھا  آن هک استائمه  شان درباره اعتقاد باطل
مـت عقـل کعت و حیت شـریھـدا خالفبر هک یدین غلو شدیه با اکاند بل مقرب رسانده

ن یو بـه ھمـانـد،  رسـانده ییو به مقام خدا  ردهکخارج  یبشرعت یرا از طبھا  آن است،
 وھا  آن بر یان رافضیعیش یھا دروغد و یاز عقا یسکاز ھر ش یت بیل امامان اھل بیدل

 بـاره نیـه سخنان آنـان را در اک ده اندیآزرده و رنجھا،  آن ھمه غلو به آن دادن نسبت
 شاء الله. نرد. إکم ینقل خواھ

 جامبر یاران پی دربارهه یعه امامیشده یعق
نـه و کی ،عـداوت ،یدشمنبر  یمبتن ج امبریاصحاب پ دربارهان یرافض یریگ موضع

ه آثـار کداست یامبر ھویاصحاب پنسبت به ھا  آن فراوان یھا ن امر از طعنیبغض است ا
 دشان مملو از آن است.یم و جدیقد

از  یه بعضـکـ اسـت دودمع جز چند نفر اصحابفر و ارتداد کاز جمله آن، اعتقاد به 
 امـام بـاقراز  ینـیلک .است  ردهکح یتصرشان به آن تب مورد اعتمادکشان در یھا تیروا
مرتد شـدند،  یھمگ جز سه نفر به ج امبریپ وفاتاز  پس: مردم گفت ه کند ک یت میروا

و سـلمان  ی؟ گفت: مقداد بن اسـود و ابـوذر غفـاربودند یسانکچه گفتم: آن سه نفر 
بودند ھا  این دند ویھا فھمیبعض کیسپس بعد از اند )ھمیاته علکالله و بر ةرحم(، یفارس

بـه  را نیرالمـومنیه امکـن یتا ا ردند.ک یعت خودداریبوده و از ب [مبارزه ]ز ثقلکه مرک
   ١عت نمود.یب ناچارو به  ندزور آورد

 امـام صـادقه از کنقل شده است ن یبن اع کد از عبدالملیمف )اختصاص(تاب کدر 
ت کـمـردم بـه ھال ایـن آیبنـابرا: دیپرسـه کن یتا ا داد یمسوال نمود و ھمچنان ادامه 

 .دندیت رسـکـمردم اھل شرق و غرب به ھال !نیاع ابن یا !به خدا یگفت: آر ؟دندیرس
جـز سـه نفـر، ھـا  آن ھمـه بـه خـدا ی، آردندمویپرا  یگمراھ راهھا  آن دیترد یبگفت: 

و  یبو ساسـان انصـاراو بعد از آن عمار و  گمراه شدند) و ابوذر و مقداد یسلمان فارس(
 ٢.»شدندة به آنان ملحق و ھفت نفر و عمربافه و یحذ

ر صـحابه نقـل یـفکت بـارهرا در هیه رافضـیعه امامیشان اجماع ش دانشمندان محقق
 . اند ردهک

 ٢٤٥-٨/٦ یافکالروضه :  -١
 ٦االختصاص ص  -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٠

ن یثکنـاه کـ ن امـر اجمـاع دارنـدیـبر اه و خوارج یدیز ،هید: امامیگو ید میمفخ یش
جنـگ بـا  علـتبـه  یاز اھل بصره و شـام، ھمگـ )ستمگرانن (یقاسط و )اننکعھدش(
ن سبب در آتش دوزخ جاودان خواھند یو بدافر و ملعونند کگمراه و  یعل نیمنؤرالمیام

  ١بود.
 یامامـت علـ دربـارهنص روشـن  وجوده قائل به ی: امامدیگو یم ینعمت الله جزائر
و امامت را به جعفر صادق و بعد از او   ردهک ییبدگوھا  آن ر و ازیفکھستند و صحابه را ت

ه یـن شاء اللـه ناجه إک(ن فرقه یتاب از اکن یا مؤلفو  اند به فرزندان معصومش رسانده
  ٢».است )است

ر و ارتـداد یـفکت بـهھـا  آن به متھم سـاختناز صحابه فقط  یان رافضیعیش ییبدگو
 هکھستند  ین مخلوقات الھیبدتر امبریاران پیه کمعتقدند ھا  آن هک. بلشود یممحدود ن

عمر  ،رک، ابوبگانه سه یخلفا ژهیبه وو ھا  آن از جستن جز با برائتامبر یپمان به خدا و یا
 ست!ین نک، ممامبر)ی(ھمسران پ نیمومنال عثمان و امھاتو 

 یھـا ه مـا از بـتکـن است یبرائت ا بارهده ما دریعق«د: یگو یم یمحمد باقر مجلس
 ،حفصـهشـه، یعا یعنـی چھارگانـه یھا ه و زنیمعاو ، عثمان،عمرر، کابوب یعنیچھارگانه 

ن یبـدترھـا  آن میم و معتقـدییجـو یمـبرائت  شانروانیم و ھمه اتباع و پکھند و ام الح
 امبرش و ائمه جز با برائـتیمان به خدا و پیند و اھستن یزم یخداوند در رو مخلوقات

   ٣».شود یمامل نکشان  از دشمنان جستن
ن، در روز یو امھـات مـومن یقبـل از علـ فـهیسـه خله کان معتقدند ین رافضیبنابرا

و اشـرار  یبشـر یھـا و ھمراه با طـاغوت شوند یمعذاب داده  یلکن شیامت به بدتریق
 یا عبـارت از حفـره ،فلق«سوره فلق آمده است: در شرح  ٤یر قمیخواھند بود! در تفس

 یگرمـاخواھند و از شدت  یآن پناه م یان از شدت گرمیه جھنمک استدر آتش جھنم 
را ھـا  آن جھنم آتش شندک یه نفس مک ی، و ھنگامندیجو یم ییطلب رھاخداوند  آن از

 ٤٥اوائل المقاالت ص  -١
 ٢/٢٤٤ه یاالنوار النعمان -٢
در  یخ محمد عبدالستار تونسوینقل از ترجمه عبارت از ش -یفارس-٥١٩ن ص یقیحق ال -٣

 ٥٣عه ص ید الشیتابش: بطالن عقاک
ث ثقه یدرباره او گفته است: در حد ی، نجاش٣٠٧سال  یمتوفا یم بن ھاشم قمیبن ابراھ یعل -٤

 ١٢٨مقدمه بحار االنوار ص  فات فراوان است.ینتص یح المذھب و دارایمورد اعتماد و صح

                                                   



 ٥١  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

آن  یه اھـل آن حفـره از گرمـکـاز آتش وجود دارد  یو در آن حفره صندوق دسوزان یم
از  ن و شش نفـریدر آن تابوت شش نفر از اول .خواھند و آن تابوت است یصندوق پناه م

شـت، که بـرادرش را کـاز: فرزند آدم  ن عبارتندید، اما شش نفر از اولنن وجود داریآخر
مـورد ه گوسـاله را کـ یو سـامر یموسـ نـد، فرعـوِن کم را در آتـش افیه ابراھکنمرود 

شـش نفـر از ، اما ردک یحیان را مسیحیو مس یھودیان را یھودیه کقرار داد، آن پرستش
ھـا  آن خدا برخوارج و ابن ملجم لعنت  رھبرچھارم، ن: عبارتند از اول، دوم، سوم، یآخر
 ١»باد!

و از چھــارم،  شیقبــل از علــ ســه گانــه یاز اول و دوم و ســوم: خلفــا منظورشــان
و ناسزا به صـحابه  ییبدگو ھنگام ان دریه رافضکاست  یین رمزھایه اک است سهیمعاو
ه بـه کـ یاشـیت عیـن رمزھـا در روایشتر ایح بیتوض برند، و در یار مکتب خود به کدر 

در شـود  یجھـنم آورده مـ«د: یگو یدھد م یصادق نسبت مامام ر، آن را به یدروغ و تزو
 یبـراو درب دوم  اسـت قیزر هک ظالم یبرا، درب اول استھفت درب  یدارا هک یحال

و ششـم  کعبدالمل یه و پنجم: برایمعاو یبراو  سوم و چھارم یبراو درب سوم  ٢حبتر
 روانشـانیپ یبـراھـا  آن و اسـت ٣ابوسـالمه یر بن ھوسر و درب ھفـتم بـراکعس یبرا

  »ھستند. ییدربھا
ن یـاز ا شیاو بـ یو خلفـا ج امبریـاران پیـن یبھتر نسبت به یان رافضیعیشنه کی
ت یـروا داز ابوجـارو زننـدگان اسـت اان و افتـریـدروغگو نیتر ه از بزرگکصدوق  است.

 شـود یمه داخـل آتـش کـ یسـکن یگفـتم: اولـ ÷امام بـاقرد: به یگو یه مک ندک یم

 ٢/٤٤٩ یر قمیتفس -١
ن اصطالح را نقل یر ایدر ھند تفس یبزرگ رافض یاز علما یکیاز  /ریظھ یخ احسان الھیش -٢

ه کروباه است  یر أزرق و حبتر به معنایق تصغیه زرکت شده است یه گفته است: رواکنموده 
ه از یناکه ک(ازرق) بوده و قصد از دوم عمر  یچشمان آب یر است چون داراکقصد از اول ابوب

 ٢٠٧، ص، یعبدالواحد، واف یعل یر است الرد علکو م کیریز
ه یناکر بن ھوسر: کعس ید معنایگو یق نموده و مین رمزھا را تحقیا یمعان یاشیر عیمحقق تفس -٣

 یقیه از ابوجعفر دوانیناکعباس است، و قصد از ابوسالمه  یا بنیه یام یبن یاز خلفا یاز بعض
ر یه تفسیر اھل جمل باشند: حاشیشه و سایه از عایناکه یرکاست، و احتمال دارد قصد از عس

 ٢/٢٤٣ یاشیع

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٢

 .١در طـرف چـپ اوسـت یگـرینفر در طرف راسـت او و د یکس و ی؟ گفت ابلستکی
 است. سو عمر سرکابوب ،از دو نفرھا  آن منظوره کضح است وا

نجه کس در آتـش شـیاز ابلـ شیبـامت یعمر در روز ق :دیگو یم ینعمت الله جزائر
لثوم را بـه عقـد کدخترش ام  سیه چرا علکنجاست یال اکاما اشد: یگو یم او .شود یم

و بـود شـده  یرات بزرگـکمن بکرا او مرتیز، فه بود! یه او خلک یعمر درآورد، آنھم زمان
طان با یه شکمده است آ ییھا تیدر روا ی، حتن خارج شده بودیاز د یش از ھر مرتدیب

 نـدک یمـ، نگـاه شـود یمشـانده کمحشـر  یجھنم بسته و به سـو آھن از ریھفتاد زنج
ر در گـردن دارد، یـزنج ١٢٠ه کـشند ک یش میرا در پ یمرده عذاب که مالئکند یب یم
از  ه عـذابشکـرده است کار کبدبخت چه  نیا د:یگو یو م شود یم یکطان به او نزدیش

ت کـرا بـه ھالھـا  آن ب داده ویـمـن مـردم را فره کـ یدر حالشتر است، یب عذاب من
طالـب  یبن اب یه خالفت علکنیجز ا ام ردهکن یارک: دیگو یمطان یام. عمر به ش شاندهک

ه کـدانـد  یم شمرده و نمکشتر خود را یظاھرًا علت شقاوت و عذاب ب ام. ردهک صبرا غ
بـه امت رخ داده است یا تا قیاھل جور و ظلم در دن یالیاست و یشکفر و سرکھر چه از 

 ٢ار او بوده است.کن یا علت
ده اسـت یرس یبه حدر و عمر کژه ابوبیبه و ج امبریبه اصحاب پ نسبتھا  این نهکی

ه انسـان را بـه خـدا ک دانند، یم یجزو اموره آن را کبل اند را مباح دانستهھا  آن ه لعنک
ن کـه وصـف و شـرح آن ممکـ ننـدک یم ییھا مبالغهھا  آن درباره لعن و ندک یم یکنزد

 ست. ین
نقـل ن ین العابدیامام ز او ھم به دروغ از ندک یمت یروا یمالثحمزه  اظم از ابوکمال 

ش یخداوند برابار لعنت بفرستد یک جبت و طاغوت بر یسکد: ھر یگو یه مک رده استک
ند و ھفتاد ھفتاد ھزار ک یم کاز او پا را یبد ان ھزارسد، و ھزارینو یم ثوابھفتاد ھزار 

بفرستد بـه ھمـان لعنت ھا  آن بار بر یکشب  یکدر  یسکد و یافزا یدرجه بر او مھزار 
رفـت و ا یاز دنن یبن حس یعل سرورماند: یگو یم او شود، ینوشته م ثواب شیاندازه برا

 یابگـو  :ام، گفـت دهیاز پدرت شـن یثی، حدسرورم یشدم و گفتم: ا واردبر محمد باقر 
 شـتریه بکـ ی، دوست داریثمال یا یگفت: آر .ردمک نقلش یث را برایپس حد !یثمال

 ٢٥٥ثواب االعمال و عقاب االعمال ص  -١
 ٨٢-١/٨١ه یاالنوار النعان -٢

                                                   



 ٥٣  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

بفرسـتد  لعنت یک شان در ھر روزیه براکس کھر  سرورم! گفت: یآر :؟ گفتمنمک انیب
 لعنـت یک شانیشب برا ه درک یسکشود و  ینوشته نم یش تا شب گناھیدر آن روز برا

   ١شود. ینوشته نم یگناھ او یبرا بفرستد در آن شب تا صبح
[دو بـت ش یقـر یَم نَ است به نـام َصـ ییدعا ،ارکاذتب کمشھورشان در  یاز ادعاھا

 ÷ین دعـا را بـه علـیـو به دروغ و افتـرا ا ر و عمر استکمنظورشان ابوبه ک ش]یقر
ا بر محمـد یخدا«، از آن جمله: استصفحه  میو ن یکش از ین ادعا بیا .دھند ینسبت م

و دو دختـر آن دو ھـا  آن ش و طاغوت و جبتیو آل محمد درود بفرست و به دو بت قر
امبرت یـپ و نسـبت بـهار کـت را انیـھا و نعمـت یردند و وحـکمخالفت دستورت  باه ک

ه در کـنیردند... الخ... لعنـت بفرسـت... تـا اکف یتابت را تحرکن یردند و دک ینافرمان
بـر آن  یدائم و ابـد یارت لعنتکپنھانت و در ظاھر آش ا در سّر یبار خدا :ان آمده استیپا

ق یشان را تصـد امکه به سخنانشان اقتدا و احک یسانکو  شان روانیپدوستداران و  ودو 
ه اھل آتش از آن پناه کبفرست  یعذابھا  آن بفرست (چھار بار بگو خداوندا به ، نندک یم

 ٢.ن)یا رب العالمین یبخواھند... آم
د یـگو یمـ یبـزرگ تھرانـ ه آقـاک یجاتا  ھاست آن یمورد توجه علما اریبس ن دعایا

 ٣ده است.یرس شرحآن به ده  یشرحھا تعداد
ھـا  آن گذشـته یشان و بر زبان علما یمیتب قدکه در کاست  یدیر شد عقاکآنچه ذ

چنگ ھا  آن ارکافبوده و به  شان گذشتگانرو یز پینھا  آن اما معاصران شده است. یجار
شـان  نام رھبر بزرگر کذبه  [ن مطلبشد یاز طوالن زیپرھبه خاطر ]نجا یزنند، و در ا یم

بـه  یارکـنجـا ید: مـا در ایـگو یم )سرارشف األک(تاب که در کم ینک یتفا مکا ینیخم
چـه قـرار دادن یباز و از ردنـدکه بـا قـرآن ک ییھا م، مخصوصًا از مخالفتین نداریخیش
 ،فاطمهه نسبت به ک یردند و ظلمک یمحالل و حرام  جانب خود و آنچه از یام الھکاح

ھـا  آن یبه جھل و نـادان م. اماییگو یروا داشتند، سخن نمو فرزندانش  ج امبریدختر پ
  ٤م.ینک یماشاره ن یام دکاح در

 ١٥٧ر ص یظھ یت) از احسان الھیعه و اھل البی، نقل از (الش٥١٣اظم ص کاجمع الفضائح: مال  -١
 یاز علما یتاب را گروھکن ی، و ا٢١٤-٥و تحفه عوام مقبول ص  ١١٣-٤ح الجنان ص یمفات -٢

 تاب است.کجلد  یه اسمشان روکد نموده اند ییاست تا ینیخمھا  ی آنه از جمله کبزرگ 
 ٨/١٩٢عه یف الشیتصان یعه الیالذر -٣
 ١٢٦شف االسرار ص ک -٤
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ح یصـر یھـا از مخالفت یم شواھدینجا ناچارید: ما در ایگو یم سنیخیش  درباره او
   ١.بودندقرآن  فه آن دو مخالکم ینکم تا ثابت یاوریآن دو با قرآن ب

: خداوند ھشت گـروه را مسـتحق دیگو یمف قرآن یآن دو به تحر ردنکبا متھم  یو
 یزیـمسلمانان چ یرد ولکحذف گروه را  یکر به اشاره عمر کابوب اما است، ردهکات کز

  ٢.نگفتند
 یندانسـتند درحـالرا  خدا قدر رسولھا  آن هکن است یت اید: واقعیگو یم نیھمچن

 یو در حـال، ردک ھا را تحمل ده و رنجیشکزحمت ھا  آن تیارشاد و ھدا یامبر برایه پک
در  اسـتخ یمبرفر و زندقـه کاز منبع  هکپسر خطاب  زیافترا آم لماتک هکا رفت یاز دن

   ٣گوشش بود.
ه مـن در کـدانست آنچه را د یبا امبر استیاران پیه درباره یان امامیعیشده ین عقیا

و  دشـنام ،ییبـدگو، ناسـزاشـان مملـو از  تـبک رایزاست، یاز در یا آورم قطره یمنجا یا
ن مـردم ابـا یافرترکـبـه ھـا  آن نداران از گفـتنیه آزادگان و دکاست زشت  یھا فحش
از  ییبـدگوشـان در  و زبـان شـوند. یخشنود مبدان  یان رافضیعیشه ک یحال، در دارند

ن یـا یز اسـت. حتـیـار تنـد و تیبساو  یدامادھا ،رانیوز ،اخلف ،ج رسول خدااصحاب 
. در ننـدک یاز خداوند طلب ثـواب مـھا  آن و در برابر انجام دانند یمن ید اعمال را جزو

گاھیحق د یـباھـا  آن ینیضاللت و بد د ،ین گروه و گمراھیاز حال ا یقت مسلمانان با آ
 رند:یش گیدر پ را تدو حال

را از ھا  آن هکاد آورند یخداوند نسبت به خودشان به رم ک رحمت، ،نعمت لطف اوًال:
 ر نعمت است. کش مستلزمن خود یو ا نجات داده است یگمراھن یا

رنـد. یقوم بدان مبتال شده است پنـد و عبـرت گ نیه اک یو انحراف یاز گمراھ :اٌ یثان
به خداونـد بـه ھا  آن . ھمانند تقربندک یم کعقل داشته باشد آن را در یمکه ک یسک

 بـر یس روزکه ھر کپندارند  یر و عمر در صبح و شب مکبر ابوب له لعنت فرستادنیوس
 شود.!! ینوشته نم یش گناھیبار لعنت بفرستد، در آن روز برا یکھا  آن

  ١٣١ھمان منبع ص  -١
  ١٣٥ھمان منبع ص  -٢
 ١٣٧ھمان منبع ص  -٣
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از  یبـه طـور ضـرور یان آسـمانیروان ادیه پیبق ین امت و حتیعموم عاقالن ا رایز
دسـتور  یافرکـچ یھ فرستادن بررا به لعنت  یچ امتیه خداوند ھکفھمند  یم ین الھید

س یابلـ ردنکـ لعـن یه حتـکـن مردم باشد، بلیافرترکاز  فرداگر آن  یاست، حت نداده
تقـرب  یسـک یمحروم است، بـرا یه صبح و شب از رحمت الھکن و مطرود را ھم یلع

ردن کـبا لعـن  یان رافضیعیشه ک، چنان نندکخاص او را لعن  یھادعا قرار نداده تا در
ه یـامامتـب ک یاریبسـ از هک یمن با اطالع یحت .ندیجو یمتقرب  به خدا ر و عمرکابوب

 رهیـد بـن مغیـا ولیه بن خلف یا امی ،لعن ابوجھل یبرا یا ژهیوا ی یعموم یدعاھادارم 
 تـبکدر  دنـدیورز یفـر مـکامبرش یـبه خدا و پ ش از ھمه مردمیب هک س ھمیابل یحت
 است.ر و عمر کات مربوط به لعن ابوبیمملو از روا شانیھا کتاب هکحال آنام،  دهیندھا  آن

 است.ش یقر یصنم یدعاھا  آن از جمله
و  گرداند یرو یاز شرع خداوند یا ه اگر بندهک است یپند یعاقل ھر یامر برا نیا

افتاد و چگونه اعمال خواھد ضاللت  یحد در واد چه تا شودھا  و بدعت یورو ھیپ
 یکه نک ییند تا جاک یدا میپو جلوه یکش نیزشتش برا اعمالن و یمز زشت در نظرش

 یده و در ھستیھا غلت یکیه در تارکبل دھد. یص نمیتشخحق و باطل را از ھم  ,و بد
از آن خبر داده  قرآنه خداوند در کاست  یزین ھمان چیو ا به سر خواھد برد.شھوات 

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُ ﴿ :دیفرما یمخداوند  .ده استرکان یرا بھا  آن و حالت
َ
فَرََءاهُ  ۦُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥأ

َ ٱَحَسٗناۖ فَإِنَّ   .]٨[فاطر:  ﴾يُِضلُّ َمن �ََشآءُ  �َّ
ماننـد  ]ش پنداشـت یویکـه نکچنان آراسته شدردار بدش را در نظرش که کا آن یآ«

ه بخواھـد کـرا  یسـکو ھر  ندک یمه را خواھد گمراه کپس خدا ھر   [مرد متواضع است
   ».ندک یمت یھدا

ِينَ ٱ﴿ :دیفرما یمخداوند  ِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة �َُّهۡم ُ�ِۡسُنوَن  �ُّ
َ
وَُهۡم َ�َۡسُبوَن �

 .]١٠٤[الکهف:  ﴾١٠٤ُصۡنًعا
و یکـن یارک ندپنداشت یا تباه شد و میدن یوشش شان در زندگکه ک  [بودند ]یی(آنھا

   .)نندک یم

َ�َٰلةِ ٱقُۡل َمن َ�َن ِ� ﴿ د:یفرما یخداوندم ۡواْ َما  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱفَۡلَيۡمُدۡد َ�ُ  لضَّ
َ
ٰٓ إَِذا َرأ �ۚ َح�َّ َمدًّ

ا  ا  ۡلَعَذاَب ٱيُوَعُدوَن إِمَّ اَعةَ ٱ�مَّ ۡضَعُف ُجنٗدا لسَّ
َ
َ�ٗ�ا َوأ ٞ مَّ  ﴾٧٥فََسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو َ�ّ

 .]٧٥[مریم: 
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رساند، تا  یمدد م یرحمان او را به فزون وندباشد، خدا یس در گمراھک(بگو: ھر 
امت آنگاه خواھند یا قیا عذاب و یآنگاه آنچه را به او وعده داده شده است بنگرد: 

 تر است؟)  گاه بدتر و سپاه ناتوانیرا جا یسکدانست چه 

 رجعت
ه کگردند  یمباز ا یبه دن ]بعد از مرگشان[ از مردگان یبعض ندمعتقد یان رافضیعیش

 ت.موعودشان اس یر در ھنگام ظھور مھدام نیا
 بازگشـته رجعـت در اصـل کـد: بـدان یـگو یمـ [رجعت]تاب کدر  ١یاحمد احسائ

 ٢اند. هگشتا خارج شده و سپس بدان بازیه از دنک ییگو ،ستایمردگان به دن
 یگروھـ گرد ھم آمدند: رجعت عبارت است از یگو یمعاصرشان م یاز علما یزنجان

و مسـاعدت  یاریـتا ثواب و پاداش  اند رفتها یاز دنه قبًال ک امام زمان، انیعیا و شیاز اول
ھـا  آن تـا از اوسـت از دشمنان یگروھ بازگشتز یو ن شودبشان یاو با ظھور دولتش نص

انش بچشـند، یعیدست ش بهه مستحق آن ھستند کاز عذاب را  یقسمتتا  .ردیانتقام بگ
مخصوص  ]هیامام[ا رجعت در نزد م شوند.و ذلت  یدچار خوار ،لمه و عزت اوکو با علو 

وت که سـیـبق  دربـارهفرشان روشن است، امـا کا یخالص و ھا  آن مانیه اکاست  یسانک
  ٣است. شده

ه کـ ھاسـت آناز دوسـتداران  یسانک یائمه و برا یبراھا  آن رجعت در نزد نیبنابرا
ار است کآشفرشان که ک است شان دشمنانآن دسته از  یبراو  استخالص ھا  آن مانیا
در باال  یه زنجانکو ھدف از آن چنان  است ش امبریاران پین افراد یاز اھا  آن منظوره ک

ت یو روا استشان یاو انتقام از دشمنان شان ائمه و دوستداران یاریگفت اظھار عزت و 
 ن داللت دارد. یز بر ایشان ن گذشته یعلما یھا و گفته

 ی، خوانسارھاست آنمتاخر  یھـ ، از تبار علما١٢٤١سال  یمتوفا ین احسائین الدیاحمد بن ز -١
لسوفان عصر.... یلمان، فکخداشناس و زبان عرفا و مت یماکمترجم ح«د: یگو یاو م  درباره
منقول  ٨٨-١/٩روضات الجنان » ه است.دا نشدین اواخر در فھم و معرفت .... پیش در ا ا نمونه

  ٣٠٧-٣٠٨ر ص یظھ یع، احسان الھیعه و التشیاز: الش
 ٤١الرجعه ص  -٢
  ٢/٢٢٨ه یعشر یه االثنید االمامیعقا -٣
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ه یآ لیذنسبت داده شده است در  /نیبن حس یعلامام ه به ک یر قمیدر تفس

ِيٱإِنَّ ﴿ فه:یشر �  ۡلُقۡرَءانَ ٱَفَرَض َعلَۡيَك  �َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  ١.]٨٥[القصص:  ﴾لََرآدُّ
   ٢».ندگرد یمن و ائمه بازیمنؤالمریام ،امبریپ«: دیگو یم

ر و عمر کابوب ،شوند یمعذاب باز یه براک یسانکاز جمله  نندک یھا گمان م آن
 .ھستند

ات مـذھب یضـرور امر جـزو نیه اکنین و ایخیر لعن شکبعد از ذ ینعمت الله جزائر
 هکـ یزمـان هکـن یـز وجـود دارد، و آن ایـن نیـتر از ا بیتھا عجی: در روادیگو یم، است

، و در  ردهکـد و آن دو را از قبرشـان خـارج یـآ ینه مـیبه مدند ک صاحب الزمان ظھور
ل بـه دسـت یـشـته شـدن ھابکه قبل از آن دو رخ داده ماننـد ک ییھا مقابل ھمه ظلم

م در آتـش یابـراھ انداخته شدن ،چاه به شوسف توسط برادرانیانداخته شدن ، و لیقاب
شتن شتر صالح و عبادت آتش از طرف کدر حالت ترس،  یموساخراج  له نمرود،یبه وس

 ٣ اب خواھند برد.ن بھره را از آن عذیشتریآن دو ب، شوند یمنجه کش آتش پرستان،
 نسـبت بـه نـه و بغضشـانکین قـوم و شـدت یا یعقل کسب اثبات یات برین روایا
 یعلمـا .اسـت یافکـر و عمـر کابـوب یعنی ج امبرین امت بعد از پیا افراد نیتر دهیبرگز
 اند: ، سخن گفتهندگرد یم ا بازیه به دنک یان نام مردگانیدرباره بھا  آن

ه کـه بـدان معتقدنـد آن اسـت یـعه امامیآنچه شـبدان «سد: ینو یم یف مرتضیشر
ه کـروانش را یـاز پ یگروھـ ÷یخداوند بزرگ در زمان ظھور امام زمان حضرت مھد

ومـت کدن حیـرساندن به او و د کمکو  یاریتا به  ا بازگرداندیبه دن اند رفتها یقبًال از دن
انتقـام ھـا  آن تـا از گرداند یمبازا یاز دشمنانش را به دن ین گروھیاو نائل شوند. ھمچن

روان آن لـذت یـپ یروزیـو پ یقت و برتریار شدن حقکجه از مشاھده آشیرد. در نتیبگ
 ٤».برند یم

  قصص یاز سوره  ٨٥ه یترجمه آ -١
 ٢/١٤٧ص  یر قمیتفس -٢
  ١/١٤١ه یاالنوار النعمان -٣
تاب ( کسنده یه نوکالم کن یمشابه ا یمشاھده سخن ین، برایھمچن ٢٩،صییرجعت،احمد احسا -٤

تاب کآن  ٨٢٣صفحه  ٢رده است به جلد کنقل  یطبرس ین) از ابوعلیاصول الد ین فیقیعلم ال
 د. ییمراجعه نما
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 امامـان (ع)، بازگشـتمنظـور از آن « سـد :ینو یرجعـت مـ یان معنایدر ب ییاحسا
 ١»ثابت شده باشند.ھا  آن فر خالصکا یمان یه اکاست یروان و دشمنانشان به دنیپ

بـس  یامفـوق العـاده و مقـ یتـیاھم یدارا یان رافضـیعیشده رجعت در نزد یعق
 .داردداللت  ن امریابرھا  آن یعلما یھا ھا و گفته تیه رواکواالست 

ه بـه کـ یسـکد: یـگو یه مـکـ است شده نقلصادق  امام ن) ازیقیتاب (علم الکدر 
 ٢»ست.یاز ما ن ،مان نداردیرجعت و متعه ما ا

مـان بـه آن یاسـت و ا یاز اسـرار الھـ یکیه رجعت کد: بدان یگو یم یاحمد احسائ
   ٣ب است.یمان به غیجه اینت

ر کـار ذیت بسـیـاھل بات یه و روایادع ،ثید: در احادیگو یرجعت م اثبات یبرا یو
ه رجعـت کخواھد نمود دا یپ ی، علم قطعندک یرا بررسھا  آن ه آثارک یسک، و شده است

 ٤.مان به آن استیاھا  آن شعارمان و یا نندهکامل کھا  آن نظردر 
مردگـان در  بازگشـتده رجعت و یعق اند ردهکه نقل یامام یه علماکچنان ن یبنابرا

   .است یان رافضیعیشاجماع و اتفاق مورد  ،امتیا قبل از قین دنیا
ا قبـل از یـاز اموات بـه دن یاریوجوب رجعت بس دربارهه ید: امامیگو یم دیمفخ یش

 ٥.وجود داردرجعت اختالف  یمعنا بارهدرھا  آن انی، اگر چه در مدارنداجماع امت، یق
ر یرجعت و داخل شـدن آن در تقـد ز بودنیچنانچه جاد: اگر یگو یم یمرتضف یشر
 امـرن یـدر اھـا  آن اسـت.وقـوع آن دربـاره  هی، پس راه اثبات آن اجماع امامشودثابت 

د: یـگو یم .آورد یماثبات رجعت  یبراه ک یا در ضمن ادله یحر عامل. ٦ندارند یاختالف
 .اسـتمعـروف و مشـھور  یعلما هه در نزد ھمیات مذھب امامیثبوت رجعت از ضرور«

  ١١الرجعة، ص -١
 ید: (عاملیگو یدر مدح مولف م یحر عامل ٢/٨٢٧ یاشانکن، محسن الیاصول الد ین فیقیعلم ال -٢

ان معاصران یدر م یا ب، مؤلف برجستهیه، شاعر، ادیلم و محدث و فقکم و متکیفاضل و ماھر و ح
رده است. ... کر کن را ذیقیعلم الھا  آن انیه در مکاست  یفراوان یھا کتاب یبوده است و دارا

  ٢/٣٠٥بوده است.) امل االمل 
 ١١الرجعه ص  -٣
 ٢٤الرجعه ص  -٤
 ٤٨اوائل المقاالت  -٥
 .٣٠ص  یقل از الرجعه از احسائن -٦

                                                   



 ٥٩  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

ه یـامام انیـم را در یسـک ه اسـت.یـامام ده خـاصیـعقه آن کـدانند  یم ھمگانه کبل
در  یا سعیو   ارکرا ان باشد و رجعت یفیف و تالیتصن یو دارا شناخته شدهه ک یابی ینم
 ١».ندکبل آن یتاو

مـا  نظـردر  ن امـریـاو  اند ردهکعلما در ثبوت رجعت نقل اجماع : دیگو یم یاحسائ
 ٢است.حجت  ÷شف قول معصومک یبرا

ل و یـان تاوکتا امنشده است اخبار آحاد ثابت  لهیبه وسرجعت «د: یگو یم نیھمچن
اعتقـاد و  اسـاس هکـاست  شدهثابت  یه با اخبار متواترکباشد بل وجود داشته ا رد آنی

ل یـبوده و قابل تاو یقطع هکه یبه اجماع امامھا  آن تیثرکا نیعالوه بر ا ستعمل علما
از دوستان و دشمنانش  یبعض ÷ام قائمیق ھنگامخداوند در  اند: ردهک، اعتماد ستین

 ٣.ندک یمرا زنده 
نم کـ یگمان نمـ هکبدان  ین امر را دانستیبرادر چنانچه ا یا د:یگو یم نیاو ھمچن

ان یعیه شـکـ ینکد یترد رجعت دربارهت آوردم یه براک یحاتیو توض مقدماتن یبعد از ا
شـان مشـھور  انیو مثل آفتاب در وسط روز در م اند ردهکھا بر آن اجماع  در ھمه زمان

دربـاره آن شعرھا سروده و در ھمه اوقات بر مخالفان خود  آن دربارهه کنیاست تا ا شده
 .اند ردهکن مورد حمله یدر اھا  آن ز بریو مخالفان ن  ردهکاحتجاج 

ن و فرقـه یان راستیعیه ثبوت رجعت مورد اجماع شکبدان «د: یگو یعبدالله شبر م
ه کـ شه باطلین اندید اییدر تاھا  آن سخنانو ». ٤ھاست آنات مذھب یو از ضرور هیناج

نجا من به یفراوان است و در ا اریاند بس ردهکن باره نقل یرا در ا خود ینقل اجماع علما
 یخاصـ یھـا کتاب دربـاره رجعـتبزرگشـان  یاز علمـا ینم. بعضـک یبسنده م کیاند

و  )اثبـات الرجعـه یقـاظ مـن اهلجعـه فـياال(تـاب که ک یحر عامل :از آن جمله. اند نوشته
ه کز وجود دارد ین یگرید یھا کتاب نیاند. ھمچن تاب (الرجعه) را نوشتهکه ک یاحسائ

ائمه  ه دروغ بهه بکاست  یتیه به صدھا روایشبز ینو آن   ردهکده فاسد دفاع ین عقیا از

 .٦٠اثبات الرجعه ص  یمن الھجعه ف قاظیااإل -١
 .٢٤الرجعه ص  -٢
ز یه خود قائم موعود افسانه باشد مسلما ھر چه به او ربط دارد از او نک ی(ھنگام ٢٥الرجعه ص  -٣

 تر خواھد بود. (مترجم). یا افسانه
 .٢/٣ن یقیحق ال -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٠

از آن  ج امبریـت پیباھل  هک یرا دارند. در حالھا  آن تواتر یو ادعا اند نسبت دادهخود 
  ھستند.و مبرا  کپا

 هیتق
و ع یـمنزلـت رف یداراھا  آن نیو در د است یان رافضیعیشمشھور  یه از باورھایتق
و محاسـن بـه  یافکـ، در اند ردهک یلت آن مبالغات بزرگیاست و در فض یت مھمیموقع

ن یـد نـدکه نیـس تقکن من و پدران من است و ھر یه دیه تقک اند امام باقر نسبت داده
ه یـن، تقیـد: نـه دھـم دیگو یم امام صادقه کتاب آورده است کن دو یو در ھم .١ندارد

 ٢ندارد.ن یه ندارد، دیه تقک یسکاست و 
 یدر رو در نظر خداونـد !: نه، به خدا قسماست هگفته کنند ک یت میروا امام باقراز 

ند خداونـد او که یه تقکس کب: ھر یحب یه وجود ندارد، ایمحبوبتر از تق یزین چیزم
 ٣»ند.ک یل میند خداوند او را ذلکه نیه تقکس کدھد و ھر  یمرا عزت 

 نندک یمسوره آل عمران استدالل  ٢٨ه یبه آ ده فاسدین عقیا یبرا یان رافضیعیش

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ :دیفرما یمه خداوند ک
َ
َوَمن  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ

ِ ٱَ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن  َّ�  ۗ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ  ٤.]٢٨[آل عمران:  ﴾ِ� َ�ۡ

ه کرند و ھر یگ یفار را به دوستکھا،  آن ینند وبه جاکد مومنان را رھا یمومنان نبا«
خـدا  [رحمـت ]از  یزیدر چ] یا بھره[ند رابطه او با خدا گسسته است و او را کن یچن

 ]د و یـشان مصـون داریا [تیآزار و اذ ]شتن را از یخو  [د ویناچار شو ]ه کست، مگر آنین
  .»[دینکه یبه خاطر حفظ جان خود تق

 وجود ندارد.  یلیچ حجت و دلیھ هیدرباره تقھا  آن ه نصوصیه و بقین آیدر ا
ه یـبـر عل یاسـتدالله یـن آیـد: ایـگو یمـ )هیرحمه الله عل( هیمیت ابنخ االسالم یش

گفتـه ھـا  آن امبر بودند بهیه با پکبودند  یه مومنانین آیه ایمخاطبان اول رایز .ھاست آن
ه به اتفاق علمـا ین آینند. ایگز بر یمومنان به دوست یافران را به جاکد مومنان یشد، نبا

  ٢٥٥ص  ی، المحاسن، برق٢/٢١٩ یافکاصول  -١
 ١٥٩ص  یالمحاسن، برق ٢/٢١٧ یافکاصول  -٢
 ٢٥٧ص  یالمحاسن، برق -٣
 ١١٠ص » هیاالنوار الوض«تاب کن بن محمد عصفور در یه چنگ زده حسین آیه به اک یسانکو از  -٤

 است.

                                                   



 ٦١  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

 اند شدهپس از ھجرت نازل نساء و مائده  ،بقره ،ه تمام سوره آل عمرانک، بل١است یمدن
مـانش را یا یچ مـؤمنینه ھـیدر مد ج امبریدر دوران پ هکواضح است ھستند.  یو مدن
ان یعیه شـکـ، آنگونـه ھاسـت آنه او از ک ردک یمفار تظاھر نکو در نزد  ردک یمن یمخف
ش از ھمه نسبت بـه اھـل سـنت یان بیرا رافضی. زنندک یمت مسلمانان یثرکا با یرافض

 یحتـ نـد،ک یار نمکده و باور خود را آشیعقھا  آن دام ازکچ یو ھ نندک یاظھار محبت م
 یان رافضـیعیشـ یو ھجـاھـا  آن شیسـتا ه درکـرا  ییھا دهیامبر و قصیاران پیل یفضا

 .٢ننـدک یمبا اھل سنت تظاھر  یله آن به دوستیو به وس  ردهکسروده شده است حفظ 
ھا  آن ردندک یار مکآشتاب کان و اھل کمشردر برابر ن خود را یه مومنان دک ھمان گونه

عمـل بـه ن مردم بـه یاز دورترھا  آن هکد دانست یپس با .سازند یمظاھر نن خود را ید
  ھستند.ه ین آیا

ۗ ﴿:هین آیمجاھد درباره ا ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ  .﴾إِ�َّ

 د.یریش گیدر پ یرفتار ساختگھا  آن ه در برابرک: مگر آندیگو یم
ست، یه در دل نک بر زبان آورد یزیچا ید دروغ گفت و یه باکست ین بدان معناه یتق

 در هکـد به عمـل چنـگ زد. چنـان یبا ییبه اندازه تواناد یبا اما .نفاق استامر ن یا رایز

من رأى من�م منكراً فليغ�ه بيـده، «د: یفرما یم ج امبریه پکاست آمده ح یث صحیحد
س از شـما کـھـر « »فإن لم �ستطع فبلسانه، فإن لم �ستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

ه کـاگـر ه نتوانست بـا زبـانش و کاگر ر دھد، و یید با دستش آن را تغید بایرا د یرکمن
  ٣»مان است.ین مرحله ایتر فین ضعیآن را نداشت با قلبش و ا ییتوانا

ھـا  آن بـا یبه علت نـاتوان قرار گرفت و نتوانست فاسقان فار وکان یدر م یاگر مومن
زبـانش  اد و بـیـگوبدروغ  دیـامـا نبا .ندکن یچنھا  آن ، با زبان و قلب خود باندکجھاد 

 نیددر  اما ا پنھان دارد،ی ندکنش را ظاھر ید دیباا یست، یه در دلش نکد یگون را یزیچ
مانند مومن آل فرعون و ھمسـر فرعـون  دیبا یحالتن یه در چنکبل ند.کموافقت نھا  آن

 یان سـخنزبانشـ او بـ گفتنـد یدروغ نم د ونشان با آنـان موافـق نبودنـیدر ده کباشد 

 نه نازل شده است. یبعد از ھجرت، در مد یعنی -١
را در  یمتعدد یطانیش یھا ر نموده و روشییه است، و االن وضع تغه بودیمیت ن در دوران ابنیا -٢

 اند. ش گرفتهیپ
  ٤٩ح  ١/٦٩مان یر من االکعن المن یون النھکمان فصل: یتاب اکح مسلم در یصح -٣
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پنھـان  ردنـد.ک یمـ یرا مخف انش مانیه اک، بلنبودنده در دل بدان معتقد کگفتند  ینم
 ١گر تفاوت دارند.یدیکبا ن باطل یمان و اظھار دیداشتن ا

ده یه عقکبل دندار وجود یچ حجتیھ یان رافضیعیش یه براین آیدر اه کواضح است 
  است.عت یبرخالف اصل اسالم و قواعد شرھا  آن هیتق

ان ینش را در مینتوانست د ی: اگر مسلمانهکن است یااست  آمدهه یدر آ هک یا هیتق
مـان خـود را یا باشد،ھا  آن و موافق ندکرا اظھارھا  آن نیه دکن یند بدون اکفار ظاھر ک

ه کـن یـبدون ا نندک یمشان را اظھار  د مخالفانیعقا یان رافضیعیشاما  .ندک یم یمخف
در ومـت کگفته اسـت: اگـر حه کاند  ردهک تیروا امام باقراز  .بدان اعتقاد داشته باشند

 ٢د.ینکمخالفت  در باطن یولمعاشرت ھا  آن با در ظاھرباشد  ]مخالفان[ھا  آن دست
اظھـار  ،از آن منظـورد: یـگو یمـ هیـعه امامینظر شه در یتق یمعنادر شرح  یبحران

 ٣است.به خاطر ترس ھا  آن یموافقت با مخالفان و آرا
ا مـال یبه خاطر حفظ جان، آبرو  یانسان هکن است یه ایتق ید: معنایگو یم ینیخم

 ٤.شودخالف شرع  یب عملکه مرتکن یا اید یبگو یسخنبرخالف واقع 
ه یـان تقیرافضـ داند. اما یروا محالت ترس  ه را دریور از قرآن تقکه مذیخداوند در آ

 یواجبـات بـه شـمار مـ یاز جملـه آن را  هکدانند, بل یحال مباح م مهدر ھنه تنھا را 
   آورند.

ھا  آن ه ازک یسانکبا  یه را حتیه تقکس کد: ھر یگو یصادق م امام از به نقل یطوس
 ه ازکـ یسـانکن عمـل یاه با ک نیاست تا یاز ما ن رد،یش نگیھمواره در پدر امان است 

   ٥.شودترسد سرشت او  یمھا  آن
 جـز یزیـچاسـت   ردهکر کراه ذکا حالت ن دریپنھان نمودن د یه برایه آکآنچه را 

مت در یرخصت و چنگ زدن به عزم و عز کباشد و تر یا ه رخصت و اجازهکست ین نیا
 ه جھاد در راه خداوند است. کز و بلیشرع جا

 ٤٢١-٦/٤منھاج السنه  -١
 ٢/٢٢٠ یافکاصول ال -٢
 ١/٢٠٢ول کشکال -٣
 ١٤٧شف االسرار ص ک -٤
  ٢٢٩ص  ی، طوسیآمال -٥

                                                   



 ٦٣  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

ه یـه تقک یسکھا  آن دگاهیاز دو  استواجب  ردنکه یتق یان رافضیعیاما در نظر ش
 ن است.ید نه دھمھا  آن نظر ه دریتق ه گذشتکچنان  ن ندارد، ویند دکن

داود  ید: ایـگو یه به او مـکاند  ردهکت یروا یمسائل داود صرم درباره یامام ھاداز 
  ١ام. نماز است، راست گفته که مانند تاریتق که تارکم یاگر به تو بگو

 بزرگـانن اخـالق ائمـه و یتـر فی: شـراسـت ه گفتـهکاست ت شده یرواباقر  امام از
   ٢».استه یار بردن تقکان ما، به یعیش

 . دانند یمز یه را جایز تقیدر عبادت ن یحت اموران در ھمه یرافض
ه نمـاز کـاز شـما  دامکـچ یھـد: یگو یم هکبه نقل از امام صادق آورده است صدوق 

بـه  [مسـلمانان]ھا  آن با ه وضو داردک یدر حال و سپس ندکاش را در وقتش ادا  هیفرض
سد، پس بـه آن ینو یش میبرا [ثواب ]ست و پنج درجهیخداوند بنماز بخواند ه یتق خاطر

  ٣.دیرغبت نشان دھ
 ه: جـز پشـت سـر دو انسـان نمـازکـم نوشت یبرا یا د: پدرم در نامهیگو یصدوق م

ر و قـدرت یه از شمشکآن یگریو د یمان داریش ایارکزین و پرھیه به دکآن یکیمخوان، 
او نمـاز  ه و مـدارا پشـت سـریـن بـه خـاطر تقیبنابرا یترس یمن یاو درباره د ییو بدگو
   ٤بخوان.

در رد شـد و اوبر ابوالعباس سـفاح  کوم الشیاو در  هکاند  ردهکت یصادق روا امام از
ا یـه آکـرد کـسؤال سفاح در حال صرف ناھار بود ابوالعباس  ه ابوالعباس سفاحک یحال

روزه و افطارم ھمـان روزه و امام صادق گفت:  .ستیظر تو جزو ماه رمضان نامروز در ن
رفتم و با او غـذا خـوردم.  یکا. پس نزدیب یکنزد  :توست. ابوالعباس سفاح گفتافطار 
 ٥ است. ندانستم آن روز جزو ماه رمضا یه به خدا قسم مک یدر حال

 ٣٢٠ه، عبدالله شبر ص یاالصول االصل -١
 ٣٢٣ھمان منبع ص  -٢
 ١/٢٦٦ه یحضر الفقیمن ال -٣
 ١/٢٦٥ه یحضر الفقیمن ال -٤
 ٣/٧٣ یم، النباطیمستحق التقد یم الیالصراط المستق -٥
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اساس اسالم بر ه کروشن است بر ھمه مسلمانان  ن اسالمین عمل با اصل دیتضاد ا
 فقـطو خداونـد  اسـت ج امبریـاز پ یرویـخداونـد و پ یوجوب اخالص در اعمال بـرا

 باشد.  ج امبرشیسنت پ اساساو و بر یبرا انهه خالصکرد یپذ یمرا  یاعمال
و نفاق  ایرھمان  یان رافضیعیشه نزد یده تقیه عقک میافتیدرگذشت  ان آنچهیاز ب

و  ستاھل آن مبرا اسالم از آن و هک متعدد آن است یھا ال و صورتکخالص با ھمه اش
ه رفتار یبا مسلمانان به نام تق وجود آورده و به آن عمل آن را بهان یآنچه رافض

 بر آن بودند، ج امبریدوران په منافقان در کاست  یزیقت ھمان چیحقدر ، نندک یم

�َذا لَُقواْ ﴿ د:یفرما یان حالشان میخداوند در ب رده استکرا رسوا ھا  آن ه خداوندک
ِينَ ٱ ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن  �َّ ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا َءاَمُنوا

 .]١٤[البقرة:  ﴾١٤ُمۡسَتۡهزُِءونَ 
ه بـا کـ یگـامنو ھ میـآورده امـان یند مـا ایگو یمنند کمومنان را مالقات  چنانچه«

م و در واقـع فقـط مؤمنـان را یھسـت با شماند ما یگو ینند مک ین خود خلوت میاطیش
   ؟.»مینک یمسخره م

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یم نیھمچن ْ إَِ�  �َّ وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهۡم �َذا قَاُمٓوا
لَٰوةِ ٱ َ ٱَوَ� يَۡذُكُروَن  �َّاَس ٱقَاُمواْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن  لصَّ  .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

بـد، و یفر یرا مـھـا  آن هکـه خداوند است کبند و بلیفر یمنافقان خدا را م دیترد یب«
و خداونـد را   ردهکا یمردم ر در نظر سل ھستند وکشوند  ینماز بلند م یه براک یھنگام
 »نند.ک یاد نمی کجز اند

و   ردهکـز یـپرھ یان رافضیعیشب یر و فرکه از مکاست واجب ن بر مسلمانان یبنابرا
د یـدلخوش نباشـند و از عقاھا  آن یظاھر یموافقت و دوست و به ار باشندیدار و ھوشیب

ده یـماننـد: عق بنا شده است غافل نباشند.آن اساس نشان برید هک آنان یپنھانفاسد و 
ه یو بق شانیو علما یامت اسالم نسبت بهن آنان یرینه دکی ،ر صحابهیفکت ،ف قرآنیتحر
ه کـاز اھـل سـنت  یافـرادآن ن یھمچنوجود دارد شان یھا کتاب ه درک یفاسدد یعقا
ه یـعه امامیشـه ک یه از روزکاند بدانند  خورده راآنان  یو موافقت ظاھر یدوست بیفر

ده یـنمـودار عق ،ن روشیب قرار دارد و اینفاق و فر یبر مبناشان  نیداند  شناخته شده
ام ندھـد انجـآن را  یسـکه است اگر یشان تق نی) د١٠/٩ه نه دھم (ک ھاست آننه یرید



 ٦٥  بخش سوم: مختصری درباره مهمترین عقاید شیعیان رافضی

ا یـ، آگفتـه انـدبـاره سـخن  نیبه طور مفصل در ا شانیھا کتاب هکن ندارد، ھمچنان ید
 شوند؟! یدار میب ند و افراد مغروریآ یبه خود م خورندگان بیفر





 

 

 بخش چهارم:

 ان درباره امامان اهل سنتیرافض ییبدگو

 
، فراواننه کیو  حقد لهی، به وسیان رافضیعی، شیاسالم امت یھا فرقهان ھمه یاز م

ز یاھل سنت متما معاصر یصحابه تا علما ن اعم ازیا ید نسبت به علمایطعن شد
گاھان به  یبرا ن امریا .اند شده  واضح است.ھا  آن اتمؤلفآ

گذشـته  نسبت به یان رافضیعیش یدر عداوت و دشمن یسکن است اگر یقت ایحق
و گـذاران  انیـبننـه کی، ین دشمنیه منبع اکابد ی یدرم ندکآن تامل  ین امت و علمایا
 یه براک یبه طور ن است.روان آینسبت به اسالم و پث ین مذھب خبینندگان اک جادیا

 اسـالم در ینه نسبت به حافظان وعلمـاکین اسالم اقدام به قرار دادن ین بردن دیاز ب
 اند. ردهکروان یدل پ

 یه دشـمنکـاسـت  امـر آنن یـا صـحتواضح بر  یھا روشن و برھان لیاز دال یکی
ن شـدت یـگـاه شـخص در اسـالم و سـابقه او در راه دیجا بـه تناسـب یان رافضیعیش
ه کـد نـیب یماطـالع دارد،  یان رافضـیعیشـتـب کھا و  گفتهه از ک یسکرد و لذا یگ یم

اران یـه یـبق آن را دربـارهانـد  روا داشـته سر و عمرکابوب  دربارهه کرا  یطعنو  ییبدگو
ن یـعلت ا اند. ردهکن یاند بر زبان جار ردهکدا یپاختالف  یه با علک ییھا آن یحتامبر یپ

ھا  آن یھا ییه بدگوک، ھمچنان استو مرتبت بزرگ آن دو بزرگوار در اسالم  گاهیجا امر،
انـد،  آمـدهھـا  آن ه بعد ازکاست  یسانکشتر از یب یبس ،یلکامبر به طور یاران پیدرباره 
پـس  هکـاست  یسانکشتر از یب نسبت به علما و امامان اھل سنتھا  آن ن طعنیھمچن

   قرار دارند.ھا  آن از
دگان و یـبـه برگزنسـبت  یدر حـال یان رافضـیعیشـه کـن یاھا  این بتر از ھمهیعج

 یدوستداران و محبان علـن یتر بزرگھا  آن هک نندک یم یین ائمه اھل سنت بدگویبھتر
 ننـد،ک یمتھم مرا به نفاق ن افراد یاھا  آن ،ھستند )حیصح محبت ین شرعیطبق مواز(

، نده او را فاسق خواندکو نواصب  ردندکر یفکرا ت یه علکخوارج  نسبت به هک یدر حال
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 یو مـذمت ییگـو نند به اندازه زشـتکر کذھا  آن از یاند و چنانچه نام ردهک یپوش چشم
   دارند. یروا مه نسبت به ائمه اھل سنت ک ستین

 شان  روانین و پیاهل سنت اعم از تابع بزرگها درباره امامان  آن ییبدگو
از  ینجـا بعضـیدر ا امـاصـحابه گذشـت،  دربـارهھـا  آن ییاگر چـه سـخن از بـدگو

 نین و برتـریبھتر بعد از صحابهه کاھل سنت  یائمه و علما دربارهرا ھا  آن یھا یادب یب
 نم.ک یر مکھستند ذن امت یا افراد

 )ميالتقـد یمسـتحق یم اليالرصاط املستق(تاب ک جلد سوم در ١یه نباطکن یاز جمله ا
را گشوده اسـت و  یاھل سنت فصل خاص یو علما انیاوبه ر ییطعن و بدگو یخود برا

وھش امامـان کـاصحاب در ضمن طعـن و ناز فقھا و  یگروه بزرگدرباره  ییبدگواز پس 
گفته اسـت: او  یه جزرک است )مقاتل( از آن جمله«د: یگو یبعد از صحابه م اھل سنِت 

 یع گفتـه اسـت: او دروغگوسـت، و سـعدکین دروغگو بوده است، و ویبه اجماع محدث
فرزنـد  یه مربـکـ )نیریمحمد بن س(گفته است: او حسود بوده است... و از آن جمله 

و  ردکـ یرا منـع نمـ رد امـا اوکـ یمرا لعنت  یه او علکده یشن یحجاج بوده است، و م
دن یاز مسجد خارج شد و گفت: طاقت شـن ندردک یمه مردم حجاج را لعنت ک یھنگام

 لعنت را ندارم. 
 بود، و از آن جمله کم بن عبدالملاران ھشایه از ک است )یران ثویسف( از آن جمله

ه رد، و بـکـ یع مـْضـث َو یحـد دم،مـر یع گفته است: او براکیان بن ویه سفک )یزھر(
ه او کرده است کت یق روایاز دو طر یونکشاذال، و ردک یمرا لعن  یعل کعبدالمل ھمراه

 شته است.کرا  غالمش
است رده کت یابومعشر روابود  ه حجازیاو فق است )بید بن مسیسع(ھا  آن جمله از

ن و ین دیا ننده و حافظک نقله فرزند کن یبن حس یعلع جنازه ییت در تشکه او از شرک
دو  به نظر مـن هک بودو گفته  ردک یبود، خوددارش ین مورد ستایان ھمه مسلمیدر م

خالـد (ا ھـ آن ن از جملهیاست. ھمچنن یبن حس یش علیبھتر از حضورم پنماز عت کر
 بھشت و جھنم خراب خواھند شد.  هکرده است ک تیه رواک )است یواسط

راجع به او گفته است. او عالم و فاضل  یھـ ،حرعامل٨٧٧ یمتوفا یونس نباطیبن  ین علین الدیز -١
  ١/١٣٥لم و شاعر... بوده است امل االمل کو موفق و مت

                                                   



 ٦٩  بخش چهارم: بدگوئی رافضیان درباره امامان اهل سنت

بـود  کھشام بن عبـدالمل یروھایه جزو نکاست  )منصور بن معتمر(ھا  آن از جمله
ن تخلـف یاز حسـ روان حجاج بـود ویه جزو پک ھاست آناز  )رید بن جبیسع(ن یھمچن

 د. یورز
ام یـامـا از ق .ردکام یبا ابن اشعث ق هکاست  )یحسن بصر(ن از بزرگانشان یھمچن

وسـف بـه خراسـان یان حجـاج بـن یرکرد. او ھمراه با لشک ین خودداریبه ھمراه حس
 ردند.کف یشتند و منافقان او را تضعکفار او را کگفت:  یاو درباره عثمان م .رفت

 .ردک یمن و انصار را به نفاق متھم یب ھمه مھاجرین ترتیبد
 یه عله به ھمراکاست  )یمره ھمدان(و  )مسروق بن اجدع(ھا  آن ن از جملهیھمچن

ن فـرار یگرفتنـد و بـه قـزو یه سھم خـود را از علـک. بلن خارج نشدندینبرد صف یبرا
پـل را در بصـره بـه عھـده  یـکاد اداره یـدالله بن زیاز عب یگدنینماردند. مسروق به ک

ه ابـوذر کـاست  )األحبارعب ک(ھا  آن رد. از جملهک یاو حق تردد اخذ م یه براکداشت 
 ت از قلبت خارج نشده است. یھودیو به او گفت:  ردک یماو را با پسرش زد و زخ

 ین خـودداریردن به ھمـراه حسـکام یه از قکاست  )یم نخعیابراھ(ھا  آن از جمله
 یاد بـه سـویدالله بن زین جزو سپاه عبیرد. ھمچنکام یاما به ھمراه ابن أشعث ق .ردک

 خراسان بود.
 . ردکام یق ÷نیجنگ با حس یه براکاست  )ابواسحاق(ھا  آن جمله از

ام به ھمراه یرد اما از قکام یه به ھمراه ابن أشعث قک ھاست آناز   )یشعب(ن یھمچن
ت یـدرھـم از امـوال ب ١٠٠ه او کـرده است کت یروا یونکرد. الشاذک ین خودداریحس

مسروق و مّره نسـبت بـه شـر  ح،ین شریبه سرقت برد. ھمچن یالمال را به صورت پنھان
 نان نداشتند. ین او اطمینفر

وارد  یفه گفت: بر شعبیه ابوحنکدھد  یفه اسناد میاو ھم به ابوحن عطار به بھلول و
ه کـ نـدک یمـت یـره روایاز مغ یوفکر کاو شطرنج بود. ابوب یه در جلوک یشدم در حال

نداشت. فضل  ییند، اباک یم ینرد باز ه شطرنج وک یه نماز بخواند در حالکنیاز ا یشعب
ه نـرد کـ یده است در حـالیرا د یند او شعبک یت میمان از نضر بن محارب روایبن سل

بـه علـت  ]شناخت او ھـم  یه او را مکشد  ینار او رد مکاز  یسک. ھر گاه ردک یم یباز
 برد. یش فرو میسرش را به داخل عبا [ایشرم وح

ه او کند ک یت میاز او روا یلیه ابوعاصم نکست د اخالد حّداھا  آن ن از جملهیھمچن
ره یـد و غیـماننـد حمـاد بـن زھـا  آن یرد. فقھاکه (عشور) را وضع کبود  یسکن یاول
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 یه بنـکـاسـت  یا ماننـد گوسـاله یه علـکم یما معتقد  گفت: یه او مکاند  ردهکت یروا
 دند.یل آن را پرستیاسرائ
 و در استناد به اقـوال اند رفتهگھا  آن نشان را ازیه امور دکاست  یسانکن اختالف یا

 ه بـهکـ یثیشتر احـادیه بک اند ردهکت یشان روا یعلما اند و ردهکشان استناد یبدھا  آن
 ١»و بدعت است. ی، ساختگشود یمت یرواھا  آن و از شود یمنسبت داده ھا  آن

درباره طعن نسبت بـه امامـان اھـل سـنت و  یه نباطکبود  ین بخش از آن مطلبیا
رده اسـت، او کر که او ذک یاز مطالب یرده است. بخشکر کذھا  آن نسبت به یاحترام یب

 ٢رده است.کشاذان نقل  ابن )ضاحی(االتاب کاز   قاً یرا دقھا  آن خود
ائمه اھل  نسبت به ییدر طعن و بدگو ٣یه نباطکاست  یمطالبن ید: ایگو یسپس م
تـاب که در کـاسـت  یامـوررده ھمـان کـاز آنچه نقـل  یاست و بعض  ردهکسنت نقل 

 ٤ابن شاذان آمده است. )حضایا(
ه و نواصـب) یان احوال صوفیدر ب کھولنا یھا : (ظلمتفصلدر  ینعمت الله جزائر

دور از راه حـق بـه و مت گمـراه کاز اھل ح یگروھ یه اسم تصوف براکد: بدان یگو یم
بعـد از  .رفـت یار مـکـھا بـه  قیاز زند یگروھ یرفته است، سپس بعد از آن برا یار مک

و  یوفکـو ابوھشـام  یان ثوریو سف ین مانند حسن بصریاز مخالف یگروھ یاسالم برا
در  اند و اخـتالف داشـتهبـا ائمـه (ع)  یاموردر ھا  آن هک، رفته استار کبه ھا  آن امثال

و ، ننـدک نور خدا را خاموش ندخواست یماند. و  ردهکبحث  ومخالفت ھا  آن عصر ائمه با
ه کـھـا  آن از یا عـدهد، و یافران را ناگوار آکه کنیابا وجود   ردهکامل کخداوند نورش را 

 ھـا آن و در مـذمت و رد  ردهکـمخالفـت ھـا  آن مـا بـا یاند، علما ما بوده یعلمامعاصر 
 ٥اند. نوشته ییھا کتاب
از ن امـت بعـد یـھـا ا نیبھتـر درباره ن افرادیدرباره بھتر یان رافضیعیده شیعقن یا

ر و یـلـم و سرمشـق مـردم در خع ه فقط حامالنکشان است  روانیو پن یصحابه و تابع
 ییھـا ییگـو از زشـت ییھا نمونه ،اختصار تیرعا نجا من به خاطریدر ا .اند بودهلت یفض

 ٢٥٤-٣/٢٤٤م یالتقد یمستحق یم إلیالصراط المستق -١
 ٤٧-٤٥ضاح ، صینگا: اال -٢
  ٢٥٤-٣/٢٤٤م یالتقد یمستحق یم الیالصراط المستق -٣
 ٤٧-٤٥ضاح ص یاال -٤
 ٢/٢٨١نه یاالنوار النعا -٥

                                                   



 ٧١  بخش چهارم: بدگوئی رافضیان درباره امامان اهل سنت

آن بزرگـواران  نسبت بـه یادب یبو  ییمملو از بدگوھا  آن تبک البته، ردمکر کرا ذھا  آن
نزد امـت و ھا  آن مقام اساسچھارگانه اھل سنت بر  یائمه مذاھب فقھ دربارهاما  .است

ه کـ، انـد ردهک یرو ادهیـار زیبسـھـا  آن ، در طعن نسبت بـهشان استفاده مردم از علوم
 از آن عبارتند از:  ییھا نمونه

 /فه یامام ابوحن درباره ها آن ییبدگو
طعن به ائمه اربعه با عنوان (به خطا رفتن ھـر  یبرا یا ژهیدر ضمن فصل و ١ینباط

 :  دیگو یماز ائمه اربعه)  یک
ث را یفه بر طبـق مـذھب خـود وضـع حـدیگفته است: ابوحن یفه: غزالیابوحن اول:

فه گفته اسـت: اگـر یه ابوحنکت است یوسف بن اسباط روایسته است! و از دان یمز یجا
مجلس  بارهو در ردک یمعمل من از اقوال  یاریبسبه  ردک یممرا مالقات  جخدا رسول 

ه از شـراب کـ یو زمـان خـورد یفه ھمراه مساور شراب مـیآمده است: ابوحن یابن مھد
جـه یگرفـت و در نت یرد و بر او خـرده مک ید، مساور او را سرزنش میشکدست  یخور

 ن شعر را نوشت:یاو ا یمساور برا

ــــــــــــتم ــــــــــــك الي ــــــــــــان فقه  إن ك
 

ــــــــــايص  ــــــــــتمي وانتق ــــــــــري ش  بغ
 

 ».شود یمامل نکمن  یب ھایگفتن به من و گفتن ع اگر فقه تو فقط با ناسزا«

 فاقعـــــــد و قـــــــم يب حيـــــــث شـــــــئت
 

 مـــــــــــــــن األداين و األقـــــــــــــــايص 
 

 یخـواھ یه مکـ یـکا نزدیـچـه دور  یگاھیمرا ھم در ھر جا و جا ن ویسپس بنش«
 .  »بنشان

 فلطــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــازكيّتني و
 

ــــــــايص  ــــــــيم عــــــــيل املع ــــــــا مق  أن
 

 .»ه من به گناه مشغول بودمکحال آن یخواند یم که مرا پاکار یچه بس«

 أيـــــــــــــام تعطينـــــــــــــي وتأخـــــــــــــذ
 

 يف أبــــــــــــــــاريق الرصــــــــــــــــاص 
 

 .  »یگرفت یز میو خود ن یداد یمشراب  یسرب یاسه ھاکه به من در ک ییروزھا«

  ٣/٢١٣م یالصراط المستق -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٧٢

ار یو چه بس ...١دیشکاو فرستاد، او ھم از او دست  یرا برا یفه مالیجه ابوحنیدر نت
شـان  اعمال یرا به سزاھا  آن دھند. خداوند یامام نسبت م نیه به اک ییھا افترا و دروغ

 برساند.
و من خالفش  است ن گفتهیچن ÷یه علک گفت یمفه ی: اما ابوحندیگو یم یبحران

جعفر بن  یفتواھامن در ھمه اقوال و  گفت یمه کاست آمده ات یاکم، و در حیگو یرا م
ش را یھـا چشـم ا اویآ دانم یه نمکحالت سجده  بارهام، جز در ردهکمحمد با او مخالفت 

 امـردم فتـو یراخالف آن بـره خالفش را گفته و بـکن ی. تا اگرداند یباز ما یبندد و  یم
 ٢نم.کصادر 

 / کها درباره امام مال آن ییبدگو
و عثمـان و  یاز علـ کد: مالـیگو یم کمال درباره امام، ییدر ضمن زشت گو ینباط

آبگوشـت بـا ھـم بـه خـاطر  آنان فقط: به خدا قسم گفت یمو  ردک یماد یر یطلحه و زب
اش  در خانـه امـا ث بشـنود،یرفته تا از او حـد کش مالیمحمد بن حسن پ .اند دهیجنگ
در  .مینیب ینم یالکاشدر آن گفت: ما  کمال ی. ولدیناروا دد، آن را یشن یقیموس یصدا

 کمال ،مانیجعفر بن سله کاست  ت شدهیرواحنبل و ابوداود  ره از ابنیا و غیولاأل ةیحل
خـوارج بـا او ه کـت شده است یروا نشاند. ید و بر پشت شتریش را تراشیموھا را زد و
ه بر ک یدر پاسخ گفت: درباره گروھ ده شدیپرسھا  آن  دربارهاز او  .بوده استده یھم عق

 ٣م؟یاند چه بگو نند و عدل را بپا داشتهک یومت مکما ح

 /یامام شافع دربارهها  آن ییبدگو
 :ه گفـتکـاسـت شـده ت یـاش روایـر بن عکد: از ابوبیگو یاز او م یبدگو با ینباط
ش یق گفتـه اسـت: در پـیـعمار بن زر .ندکاه ی) را سیس (شافعیابن ادر یروخداوند 

گفتـه  یبن شـھر یه است و نه امانتدار. قاضینه فق برده شد او گفت: ینام شافع یثور
نـارش کدر  یـیرو بـایز شیـر یه نوجـوان بـکگفت  یسخن م یفقط زمان یشافعاست: 

حرام را  عالقه به امورما  ج امبریبه پاو د: یگو یو مند ک یماضافه  ی.... نباطنشست  یم

 ٣/٢١٣م یالصراط المستق -١
  ٣/٤٦ یوسف بحرانیول از کشکال -٢
 ٣/٢٢٠م یق التقدیمستح یم الیالصراط المستق -٣

                                                   



 ٧٣  بخش چهارم: بدگوئی رافضیان درباره امامان اهل سنت

جـه دسـتور ید و در نتیآن را پسـندد و یرا د یزن امبریپگفته است:  و نسبت داده است
 ١شوھرش او را طالق دھد. داد تا

 /ها درباره امام احمد  آن ییبدگو
ه کـن یـه از ایـناک[ه اسـت یـالثد ی: او از فرزندان ذدیگو یمدر شرح حال او  یشک
   ٢د.یآ یبه شمار نمفقھا  جزوو   ردهک یاطیاست خ یدًا ناصبیجاھل و شد است] یخارج

 هکست مگر آنین یسن یچ فردیھدر مسند جعفر گفته است: احمد  :دیگو یم ینباط
 یالراضـ(یفـه عباسـیخلن گفته است: یو ھمچن. ٣باشد کاگر چه اندد یبدش آ یاز عل
و   ردهکـگروھتـان تامـل   دربـارهن یمنؤالمـریبه حنابله نوشته است: ام یا نامهدر )بالله

اعمـال ه کافته است ین یس لعیو آن را مثل ابل شده استش روشن یمذھب امامتان برا
 یارھـاکرا بـه انجـام ھـا  آن دھـد و یبا جلوه مید و زیآرا یمحزب ممنوعش  یبد را برا

 ٤.ندک یم رند و مغروک یسخت وادار م

 و امام مسلم) ین (امام بخاریخیش دربارهشان  ییبدگو
را ح یاخبـار صـحاز  یاریبسـو مسـلم  ید: بخـاریگو یاز آن دو م ییدر بدگو ینباط

بعـد . ٥باشـند یح میه بنا به شروط آن دو صحک اند ردهکتمان کت یل اھل بیفضا درباره
و  یه بخـارکـف را آورده و پنداشـته یو ضـع یسـاختگث یاز احاد یا ه مجموعهکنیاز ا

بـه ھـا  آن ث بـا وجـود شـھرتیـن احادیـااگر د: یگو یم اند رفتهده گینادرا ھا  آن مسلم
تـاب خـود کچگونه ھا  آن است، پسبوده آن دو  یوتاھکل یدل بهده است ین نرسیخیش

 ده اسـت ویداننـد و اگـر بـه آن دو رسـ یبھتر م ھا کتاب هیح داده و آن را از بقیرا ترج
و  ن تھمت و انحراف از راه روشـنیتر ن بزرگیپس ا اند ردهکنت و نقل یروا راھا  آن عمداً 

 یعنی[عامه  نظرد: ما در یگو یم یامام بخار طعن نسبت به در. ٦ھاست آننشانه تعصب 
شـده و بـه ه مشھور کاست  یا ھمانند مردهاو م، یندار اوتر و بھتر از  پرآوازه اھل سنت]

  ٢١٩-٣/٢١٧م یالصراط المستق -١
  ٣/٢٢٣ھمان منبع  -٢
  ٣/٢٢٤ھمان منبع  -٣
 ٣/٢٢٥ھمان منبع  -٤
 ٣/١٣٢ھمان منبع  -٥
 ٣/٢٣٢ھمان منبع  -٦

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٧٤

شب چھارده در مقابل ماه  هکاست  یاھیافته است، مانند سیدست  ییمقام و مرتبه باال
 یکار و به آن نزدکو باطل را آش ردک یم یتمان و از آن دورکاست و او حق  ظاھر شده

 ١شد. یم
اھل سنت آمـده اسـت  ه درباره امامانیامامتب کاست از آنچه در  ییھا ھا نمونه نیا

 .  ھاست آننه کیو عمق بغض و  یانگر شدت دشمنیه بک
ام و  را بـه عنـوان مشـت نمونـه خـروار آوردهھـا  این ه مـنکـد بدانـد یـخواننده با

آمـده ن امـت یـگذشـتگان ا درباره ییبدگو آن ه درک ام ردهکرا رھا  یفراوان یھا عبارت
ر شده کذھا  آن یشرف و آبرو ،نیددرباره  ییزشت و فحشھا یھا ه در آن عبارتک است

ان مـردم از یـھا در م و عدم نشر آن گناه ینیت ادب، منع دیمن به خاطر رعا یاست ول
 . ردمک یخوددارھا  آن نقل

ح یدر توضـ /هیـمیت ابنخ االسـالم یاز شـ یمھمبا نقل سخنان سخن را نجا یدر ا
ه کـآورم  یان مـیـائمـه آن بـه پان امـت و یـا درباره گذشتگان یان رافضیعیدگاه شید
عثمان و عموم مھاجران  ،عمر ،رکابوب هیامام: دیگو یماو  .بر آنچه گذشت است یدکیتا

 ج ن عمـوم امـت محمـدیردند و ھمچنک یرویپھا  آن از یکیه به نک یسانکو انصار و 
 .  نندک یمر یفکن را تین و متاخریاز متقدماعم 

ا یـن و انصـار باشـد یر و عمـر و مھـاجرکمعتقد به عدالت ابـوب هکرا  یسکھا ھر  آن
ه کـا ھمچنـان ی باشد یراض او ھم از آنان است بوده یراضھا  آن ه خداوند ازکھمچنان 

ن علـت یدانند. به ھمـ یافر مک، ندکطلب استغفار شان  یبراخداوند دستور داده است 
بـن  ءو عطـا یس قرنـیاو ،ینابومسلم خوال ،بید بن مسی: سعلیاز قببزرگان امت ھمه 

حمـاد بـن  ،دیفه و حماد بن زیابوحن امام و یاوزاع ،کامام مال ،یم نخعیابراھ ،رباح یاب
 ،یمان دارانیابوسل ،اضیل بن عیفض ،احمد بن حنبل امام و یشافع ، امامیسلمه و ثور

ر یـفکره را تیـو غ یشوشـتر یسھل بن عبدالله تستر ،د بن محمدیجن ،یرخکمعروف 
ھـود و یه کـرا یـز ،است یھود و نصاریفر کدتر از یشدھا  این فرکه کو معتقدند نند ک یم

شـتر یب یفـر اصـلکفر مرتـد شـدن از کبه اجماع گناه و  ھستند و بنا یفار اصلک ینصا
   است.

  ٣/٢٢٦م یالتقد یمستحق یم الیالصراط المستق -١
                                                   



 ٧٥  بخش چهارم: بدگوئی رافضیان درباره امامان اهل سنت

ن و یثر مھاجرکعمر و ا ،رکه: ابوبک معتقدندھا  آن ثر محققانکد: و ایگو یم نیھمچن
ن و عمـوم مـردم یه ائمـه مسـلمیشه و حفصه و بقیعا مانند ج امبریانصار و ھمسران پ

اھـل  یاز علمـا یه بعضـکـرا چنان یز .اند اوردهیمان نیز ایلحظه ن یک یھرگز حت آنھا،
 هیـاماماز  یباطـل اسـت. بعضـ اساسـاً فـر باشـد که بعد از آن ک یمانیا ندیگو یسنت م

د یاست، با  ردهک یکیحفصه نزدشه و یله آن با عایه به وسک ج امبریه عورت پکمعتقدند 
افر ک با جماعرا یز ،شود کافر پاکبا زنان  یکینزدگناه له از ینوسیتا بد آتش به آن برسد،

 ١.استحرام ھا  آن در نظر
 

 ٤٨١-٢٨/٤٧٧ یمجموع الفتاو -١
                                                   





 

 

 بخش پنجم:

 دشانیو عقا یان رافضیعیسنت درباره شدگاه اهل ید

 ها  شان در مذمت آنیان و سخنان ایت درباره رافضیدگاه اهل بیاوًال: د
ر اھـل سـنت یدشان مانند سایان و عقایرافض  درباره ج امبریت پیدگاه ائمه اھل بید
از حـق ھـا  آن بـودن و دور ج امبریـاز سـنت پھا  آن و انحراف یھارمگ بهھا  آن ،است

 ان بـهیرافضـ یاز سـو د فاسدیآن عقا دادن نسبت علتبه  امبریپ تی، و اھل بمعتقدند
مورد مذمت و انتقاد قـرار دًا یشدرا ھا  آن اند بستهھا  آن ه برک یفراوان یھا دروغو ھا  آن

دشـان یان و مبـرا بـودن از عقایرافضـوھش کـو نمذمت  بارهدرھا  آن سخناناند و  داده
 .  ار فراوان استیبس

 سیعل حضرتسخن 
ده اھل سـنت یان و اصالت عقیرافض د باطلیعقااز ھا  آن برائت دربارهآنچه جمله از 

ه او در کـ اسـت متواتر از او نقـل شـده صورته به کاست  س ین گفته علیا آمده است
 ١.ھستند سر و سپس عمرکابوب ن افراد امتیبھتر امبریبعد از پگفت: وفه کمنبر  یباال

عاصم آن را درالسنه ص  یز ابن ابی، و ن١/١٠٦امام احمد در مسند خودش آن را آورده است:  -١
ز آن را آورده است: ین یائکح شمرده است و اللیدر در ظالل الجنه آن را صح یآورده و آلبان ٥٥٦

 یدر النھ یعبدالواحد مقدس ، و محمد بن٢٨٣تاب (االمامه) ص کم در ی، و ابونع١٣٩٧-٧/١٣٦٦
ن ی، ا٢٩٦الرافضه) ص یالرد عل ی(ف یدر رساله  یو ابوحامد مقدس ٧٣عن سب االصحاب ص

ان یعیاز ش ÷ یه در ضمن سخنش از برائت علیمیت خ االسالم ابنیاند، و ش ث را آوردهیحد
وفه گفته کدر منبر  یه علکت شده است یبه صورت متواتر روا ید: از جھات متعددیگو یم یرافض

ر و سپس عمر است، و کابوب ج امبرشین امت بعد از پین ایه: بھترکو به حاضران شنوانده است 
ح خود یتاب صحکدر  یه بخارکفه را داده است، ھمچنان ین، جواب فرزندش محمد بن حنیبا ا

حابه فصل ل الصیتاب (فضاکح خود یدر صح ی، و بخار١٢-١/١١آن را آورده است. منھاج السنه 
 رده اند.کرد کآن را ذ ٣٦٧١ح  ٧/٢٠ یًال). فتح البارینت متخذا خلکلو سیقول النب
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ر و ک( ابـوبنیخیه مرا بر شـک یسک: ھر گفته کاست  ت شدهیروا یاز عل نیھمچن
 ١.ردکخواھم  یح دھد بر او حد افترا جاریترج عمر)

ع جنازه عمر ییتش ھنگامدر  یه علکاست  ر شدهکذو مسلم)  ین (بخاریحیدر صح
ن یـا یا جـا گذاشـتهه ه تو بعد از وفات خود بـکز در نزد من ین چیتر : محبوبگفت یم

مـن قسم و به خدا  یداد یرا انجام مھا  آن ه توکنم کخدا را مالقات  یاعماله با کاست 
مـن  رایـزدھـد،  یمقرار  )س رکو ابوب ج امبری(پ ارتیه خداوند تو را با دو ک ن دارمیقی
ر و کم. و مـن و ابـوبیر و عمر رفتکفرمود: من و ابوب یم اریبس امبر خدایه پکدم یشن یم

ه خداوند تو را با ک ن دارمیقیم و من یر و عمر داخل شدکم، و من و ابوبیعمر خارج شد
 ٢دھد. یآن دو قرار م
 یان رافضـیعیشـده یـبـا عق یثابت از عل یھا تین آثار و روایا ه گذشتکھمچنان 

شـان  دهیو عق یان رافضیعیشاز  سیبر برائت عل وتضاد  )ر و عمرکابوبن (یخیش درباره
اقـرارش  ،ھا آن با یدوست ، ج امبریاصحاب په ین و بقیخیش دوست داشتنن یو ھمچن

 ه اوکـرا  یسک یعله کنیا وداللت دارد  خودبر ھا  آن دادن ین، و برتریخیل شیابه فض
 یه خداونـد را بـا اعمـالکـاست ن یا او یو آرزو ندک یمه یتنب، ح دھدیرا بر آن دو ترج

از آنچه ه ک ج امبریپاصحاب ر یپس خداوند از او و سا .ندکھمچون اعمال عمر مالقات 
، مبـرا ھسـتند دھنـد، ینسـبت مـھا  آن و خوارج به یان رافضیعیبدعت اعم از شاھل 
  باد! یراض

و  یان رافضـیعیشتش در برائت از یفرزندانش و اھل ب یھا گفته یعل سخنان بعد از
 یا ن گوشـهیـداللت دارد. اده اھل سنت یاز عقھا  آن ه بر دفاعک است شان آمده دهیعق

 :ھاست آن یھا از گفته

 سیسخن حسن بن عل
پندارنـد  یان میعید: به حسن گفتم: شیگو یه مکاست  شده تیبن اصم روا از عمرو

دروغ ھـا  این هکـ !بـه خـدا قسـم: پاسـخ داد شـود یامـت مبعـوث میاز ق قبل یه علک

السنه  یعاصم در ف ی، و ابن اب٢/٥٦٢رده است. کعبدالله بن احمد در السنه آن را تخرج  -١
 آن را آورده است. ٢٩٨ص»الرافضه یالرد عل یف« یدر رساله  ی، و ابوحامد مقدس٥٦١ص

، و ٣٦٨٥ح  ٧/٤١ یل الصحابه، فصل مناقب عمر بن الخطاب) فتح الباریتاب (فضاکدر  یبخار -٢
 ) آورده است. ٢٣٨٩ح ٤/١٨٥٨ سل عمریل الصحابه، فصل من فضایتاب فضاکمسلم (
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 ، ھمسـرانش راشـود یه مبعوث مکم یدانست یستند، اگر ما میعه نیشھا  این ند ویگو یم
 ١.میردک یمم نیرا تقس اش ییدارام و یآورد یبه ازدواج در نم

ه شـما کـنـد یگو یگفته شد: مردم م سیه به حسن بن علکند ک یت میم روایابونع
خواسـتم  یمه کـعرب در دستم بـود بـا ھـر  یروھای: ند، پاسخ دادیخواھ یمرا خالفت 
مـن بـه خـاطر خـدا و ردنـد. ک یردم صلح مک یه صلح مکدند و با ھر یجنگ ی، مبجنگم

 ٢.ردمک کآن را تر سامت محمد یحفظ خونھا

 سیبن عل نیحسگفته 
داده و  یارکـوعده ھم به او و ردهک ینگار ه با او نامهکعراق ان یعیش  دربارهن یحس

ا اھل عراق یاد: (بار خدیگو یم رده بودندکم یتسل او را به دشمن و ردهکسپس او را رھا 
و  متفـرقرا ھـا  آن ایردنـد. بـار خـداکار را کب داده و گول زدند و با برادرم آن یمرا فر

 ٣)نکرا نابود ھا  آن یکایک
 یبتیشته شدن او مصک د.وباش  ھمه افراد خانوادهشھادت او و ھا  آن انتیخجه ینت

ت آن بـه یمسـئول وآورد  یرا به درد مـ یه دل ھر مسلمانکم بود یعظ یا فاجعه بزرگ و
و پـر از  یساختگ یھا یسوگوار ییسال با برپا ھره امروزه کاست  یانیعین شیھم عھده

خداونـد  .ننـدک یمـ یمانیپشـاظھـار ن یشته شـدن حسـک یبرا بدعت در روز عاشورا
انتھـا و یو چـه خار دروغگـو ھسـتند یبسـت چـه یت اھل بیوال درباره !ندکشان یرسوا

 !!    زند یسر مھا  آن از یبزرگ یھا لهیح

 نیالعابد نیزنظر امام 
د، یما را در راه اسالم دوست بدار !اھل عراق یا : است ه او گفتهکاست  ت شدهیروا

 ٤شده است. یل به ننگیتبدما  یاشما بر یدوست را ھموارهیزد، یو از ما بت نساز
ر و عمر و کابوب  دربارهش او آمدند و یاز اھل عراق پ یه گروھکاز او نقل شده است 

د: به یپرسھا  آن د ازیان رسیالمشان به پاکه ک یگفتند، وقت سخن یبه بد سعثمان

ز ین ٣/٢٦٢ر، یدر الس یآورده و ذھب ٢/١٧٥ل الصحابه یو در فضا ١/١٤٨امام احمد در مسند  -١
 آورده است. 

  ٢/٣٧ا، یه االولیحل -٢
 ٣/٣٠٢ یر ذھبیالس -٣
  ٤/٣٩٠ریالس یو ذھب ٣/١٣٧ه یم الحلیو ابونع ٧/١٣٩٨در شرح اصول اعتقاد اھل السّنة  یائکالل -٤
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شان رانده شدند و به  اموال از خانه وه کد یه ھستین اولیا شما از مھاجرید آییمن بگو
ت و بزرگداشت او یو به رضا ندردکدن به فضل و بخشش پروردگار ھجرت ید رسیام

صادقان ھستند؟ نند و آنان ھمان ک یم یاریامبرش را یاند و خداوند و پ چشم دوخته
را  انشیو خانه ھا اند مان آوردهیشتر ایپه کد یھست یسانکا شما از ید: آیپرس !گفتند: نه

 محبتداشتند و  یدوست م  ردهکھجرت ھا  آن یه به سوکرا  یسانکو  ردندکآماده 
ح یبر خود ترجگران را یدادند و د یشان راه نم در دل ردندک یم میه تقدکرا  ییزھایچ
ه از بخل نفس در امان باشد از رستگاران کداشتند و ھر  یاز میاگر چه بدان ن ،دادند یم

  دربارهه خداوند کد یستین ھمھا  آن ه شما ازکمن گواھم پس گفت:  !گفتند: نه ؟است

ِينَ ٱوَ ﴿ است: فرمودهھا  آن ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ� 
 ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]١٠[الحشر: 
قبل از ما ه کرا  برادرانمانند پروردگارا ما و یگو یم ندآمدھا  آن ه بعد ازک یسانکو «
ه کـ یسـانک نسبت بـه یا نهکیو در دل ما  مورد عفو و بخشش قرار بده اند آوردهن ایما

 ».یھست یفت و مھربانرأ تو با دیترد یباند قرار مده، پروردگارا  مان آوردهیا
 ١ند.کن و چنان یه خدا با شما چنک رونید بیبرو

 باقر  محمدنظر امام 
ه کـد: فرزنـدان فاطمـه اتفـاق دارنـد یگو یه مکاست  شده تیروا یاز محمد بن عل

 ٢ند.یرا گو سخنانن یر و عمر بھترکابوب درباره
گمـان در عـراق  یگروھ«: گفت یه به جابر جعفکاست شده ت یاز او روا نیھمچن

 نندک ینند و ادعا مک یم ییبدگو سر و عمرکابوب از یول ه ما را دوست دارند،ک نندک یم
و اظھـار  برم یمبه خداوند پناه ھا  آن بگو: من ازھا  آن به ام. دستور دادهھا  آن ه من بهک

ه جـان محمـد در دسـت کـ یسـکقسم بـه  مبراست.ھا  آن نم و خداوند ازک یبرائت م
جسـتم، اگـر  یمـ بخداوند تقـر نزدآنان  یھا خون ختنیر با به قدرت برسماوست اگر 

  ٣/١٣٧» هیحل«م در یابونع -١
 یدر (الرد عل یو مقدس ٤/٤٠٦ر) یدر (الس یو ذھب ١٥/٣٥٥خ دمشق) یر در (تارکابن عسا -٢

  ٣٠٢الرافضه) ص
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د یـترد یشوم. بـبھره  یب ج نم از شفاعت محمدکنآن دو طلب استغفار و رحمت  یبرا
 ١».نددشمنان خداوند از آن دو غافل

ر و عمـر کابـوبامـام بـاقر دربـاره د: از یـگو یه مکاست  شده تیروا یرفیاز بسام ص
شـان طلـب  یه مـن آن دو را دوسـت دارم و بـراکـ !پاسخ داد: به خدا قسـم .دمیپرس

 ٢داشت. یآن دو را دوست م ام دهیه دکتم یاز اھل ب دامکھر نم وک یم راستغفا

  ید بن علینظر امام ز
رگزاران بود، و سپس کر امام شکد: ابوبیگو یه مکاست  شده تیروا ید بن علیاز ز

ُ ٱَوَسَيۡجزِي ﴿ : ه را تالوت نمودین آیا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ   .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
  .»رگزاران پاداش خواھد دادکخداوند به شو «

 د:یـگو یمن یھمچن ٣است یاز عل برائت جستنر کاز ابوب برائت جستن سپس گفت:
ا آن را یـن ید ای، اگر خواستاست سیجستن از عل برائتر و عمر کجستن از ابوب یتبر«

 ٤»ن.کر یم و تاخیتقد

 نظر امام جعفر صادق
خواسـتند از  یمـھـا  آن هکـ یزماناست  شده تیروا یاز عبدالجبار بن عباس ھمدان

 انیکشما جزو نو گفت: ان شاء الله  آمدھا  آن شیپبه جعفر بن محمد  نندکنه سفر یمد
ه مـن کـه بپنـدارد کـس کـد ھـر ییـخود بگو یھا ی، پس به ھمشھردیھستشھر خود 

و  زاریـمـن از او ب دیـترد یاست باطاعت از من فرض  هکو واجب الطاعة ھستم معصوم 
از سالم . ٥زارمیزارم من از خود او بیر بکه من از ابوبک ندکگمان س کھستم و ھر  یبر

ر کابـوب دربارهو فرزندش جعفر  مام باقر: از ادیگو یمه کاست شده ت یحفصه روا یبن اب

تاب االعتقاد) کدر ( یھقی، و ب٧٥عن سب االصحاب) ص یدر (النھ یعبدالواحد مقدسمحمد بن  -١
  ٣٠٣الرافضه ص یدر: الرد عل ی، و ابوحامد مقدس٣٦١ص

ه و یر در (البدایثکب، و ابن ١٥/٣٥٥خ دمشق) یر در تارکو ابن عسا ٥/٣٢١ابن سعد در (الطبقات  -٢
  ٣٠٤الرافضه) ص یدر (الرد عل یابوحامد مقدس ٤/٤٠٣» ریالس«در  ی، ذھب٩/٣٢١ه) یالنھا

ب و ٦/٣٢٤خ دمشق) یر در (تارک، و ابن عسا٧/١٣٠٢در شرح ( اصول اعتقاد اھل السنه)  یائکالل -٣
  ٥/٣٩٠ر یدر الس یذھب

  ٧٥عن سب االصحاب) ص یدر (النھ یمحمد بن عبدالواحد مقدس -٤
 ٦/٢٥٩اعالم النبالء » ریالس«در  یذھب -٥
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زار باش، یآن دو را دوست داشته و از دشمنانشان ب !سالم یدم، پاسخ داد: ایو عمر پرس
؟ نـدک یمـا انسـان جـدش را لعنـت یآ !سالم یت بودند. سپس گفت: ایآن دو ائمه ھدا

باد اگـر آن دو را دوسـت نبم یامت نصیدر روز ق ج است، شفاعت محمدر جد من کابوب
 ید شفاعتیمن ھمان ام«د: یفرما یم نیو ھمچن. ١زار نباشمینداشته و از دشمنانشان ب

از «: دیـگو یمو  ».٢رسـد یمر کمن به ابوب ز دارم دو نسلیر نکدارم، از ابوب یله از عکرا 
از ھـا  آن هک یپرس یم یسانک دربارهده شد، گفت: تو از من یر و عمر پرسکابوب دربارهاو 
زار یـر و عمـر بکه از ابـوبکـ یسکخداوند از «: دیگو یمو  »؟اند ت خوردهبھش یھا هویم

ن خبر از جعفر یه اک معتقدم«: دیگو یمن خبر یابر ق یدر تعل یذھب ».٣زار استیب باشد
 یاش صادق بوده و بـرا در گفته ه اوکدھم  یصادق متواتر است و من به خدا شھادت م

  ٤.»ندکان را رسوا یخداوند رافض .ندک یمو نفاق ن یدو رنگ یسک
 ت و امامـتیـوال یان ادعایه رافضکھستند ت یاھل بو طاھر  کپاھا گفتار ائمه  نیا

 دربارهرا ھا  آن دگاهین اقوال دیدھند و ا ینسبت مھا  آن د خود را بهیو عقا  ردهکرا ھا  آن
د یـعقا ھمـهان و یاز رافضـھـا  آن یزاریـانگر بیح داده و بیشان توضیو باورھا انیرافض

ه کـنی. و ااسـتچسبانند  یھا م ه بدانکن یاز صحابه و امھات المومن ییز و بدگویفرآمک
اھـل سـنت   دهیـعق راساسب کیوچکبزرگ و  مسألهت ظاھرًا و باطنًا در ھر یائمه اھل ب

 یرویـاھـل سـنت بـوده و از آن پ  دهیـعق اسـاسبرھا  آن یدشمنو  یدوستبوده اند، و 
 هو بـ ستن نسبت داده باشد دروغگویر از ایغ یزیچھا  آن ه بهکس کو ھر  اند ردهک یم

ان را یع خود قرار داده و رافضـیرا مورد رحمت وسھا  آن خداوند رده است.کظلم ھا  آن
را مـورد ھـا  آن ار خـودکـن یـاند و چقدر با ا افترا بستهھا  آن بر اریه بسه چک ندکرسوا 

 اند.  ت و آزار قرار دادهیاذ

 ٧/١٣٠١» اصول اعتقاد اھل السنه«در شرح  یائک، الل٢/٥٥٨تاب (السنه) کعبدالله بن احمد در  -١
  ٦/٢٥٨ر یدر الس یو ذھب

ر کب ید: مادرش او فروه دختر قاسم بن محمد بن ابیگو یدر شرح حال جعفر بن محمد م یذھب -٢
ه کن سبب گفته است یر است، و بدکب یاست، و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن اب یمیتیال

در شرح اصول اعتقاد  یائکالل ٦/٢٥٥ر اعالم النبالء یرسم: س یق میر صدکمن از دو پشت به ابوب
  ٦/٢٥٩ر یدر الس ی، و ذھب٧/١٣٠١اھل السنه 

  ٦/٢٦٠ر اعالم النبالء، یدر الس یذھب -٣
  ٦/٢٦٠ر اعالم النبالء یس -٤
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 نیشیان امامان پیاز م ١عیافراد منسوب به تش یها ًا: گفتهیثان
  .مردکـه را مالقات یان اولیعی: من شدیگو یمه کم آورده یسل یث بن ابیاز ل یائکالل

 ٢ند.داد یمح نیر و عمر ترجکرا بر ابوب یاحدچ یھھا  آن از دامکچ یھ

 ن بارهیارانش در ایو  نجبهب بن ینظر مس
 یارین بسـیو ھمچن یب بن نجبه فزازیما با مس«: دیگو یمل آمده یھکاز سلمه بن 

 یه احـدکـدم ی، ھرگز نشنمیمجلس بود ست سال ھمین مسجد بیدر اگر، یان دیعیاز ش
و  یعلـ یفقط درباره برترند، و کاد ی یکیجز به ن ج اصحاب رسول خدا دربارهھا  آن از

: دیـگو یم هیمیت ابنخ االسالم یش »٣م.یاختالف داشتان آن دو یت میافضل یعنیعثمان 
انـد در  ا در آن زمان بودهیبوده و  یب عله از اصحاکه یان اولیعیه شکن علت است یبد«

و عثمان  ین علیل بیشان در تفض جدال امااند،  نداشته یچ نزاعیر و عمر ھکل ابوبیتفض
از متقـدمان و متـاخران بـوده اعـم عه یشـ یبار علمـاکن مورد اعتراف یبوده است و ا

 ٤.»است

 بن عبدالله یکشرنظر 
گفـتم: نظـر تـو  ٥یک: بـه َشـردیـگو یمه ک  ردهکت ین روایم بن اعیاز ابراھ یائکالل
ا یـن احمـق اسـت، آیـا«ست؟ گفت: یم چدان یمرا افضل ن یسکد یه بگوک یسک درباره

 ٦»؟اند شدهداده ن یر و عمر برترکابوب

ر و کن، ابوبیخیبر عثمان بدون تعرض به ش یم علیتقد یعنیع یسابق تش یدر اصطالح علما -١
ه داشتند و جود ک یین و تقواین با دین و تبع تابعین تابعیه: اکر شد کذ یو در سخن ذھب سعمر

 داشت.
 ٦/٢٥٥ر یدر الس یو ذھب ٧/١٣٠٢شرح اصول اعتقاد اھل السنه  -٢
  ٧/١٣٦٨در شرح اصول اعتقاد اھل السنه  یائکالل -٣
  ١/١٣منھاج السنه  -٤
 یاست، ذھب ٧٧سال  یابوعبدالله مشھور است متوفا ی، قاضیابن عبدالله نخع یکاو: شر -٥

ر اعالم النبال یاو وجود دارد. س یشگیطبق روال ھم کیع سبید: در او تشیگو یاش م درباره
٢٠٢-٨/٢٠٠  

  ٨/٢٠٥ر) یدر (الس ی، ذھب٧/١٣٦٩شرح اصول اعتقاد اھل السنه  -٦
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را  یکشـر یریـ: عبداللـه بـن مصـعب زبدیـگو یمه کـخ آمده یش یمان بن ابیاز سل
؟ ییگـو یسـخن م یبـه بـد و عمـرر کابـوب دربارهام  دهیو به او گفت: شن  ردهکمالقات 

چگونـه  م.نکـ یمـم نکـرا  یزیـر چیت زبیبه خدا قسم من از شخص :پاسخ داد یکشر
ه کـاسـت ت شـده یـروااث یـاز حفص بـن غ. ١اھمکب ر و عمرکت ابوبیاز شخص یزیچ
 هکـ ا رفـتیـاز دن یدر حال ج امبر خدایپ: «گفت یمه کدم یشن یک: من از شردیگو یم

برتر وجود  از او یفرد شان انیستند در مدان یمافتند و اگر ین یر را بھترکمسلمانان ابوب
ده و یـر عمـر را برگزکسپس ابوب اند. هدادب یما را فرد یترد یبدند یگز یاو را بر نمو  دارد

خالفـت د یرسفراه وفاتش ک یه مشھور است بپا داشت و ھنگامکآنچه از حق و عدالت 
انشـان ید در منسـتدان یم، اگـر ردندکه بر عثمان اتفاق ک سپرد نفره شش یشورابه را 

در نـد، ا هدادب یـپس مـا را فرد یترد یدند بیگز یو او را برنموجود دارد  یو بھتر یبرتر
 ٢»ست.ین نیچن هک یحال

ن را بـه یـث بـه مـن گفـت ایاز اصحاب ما از اھل حد یکید: یگو یبن خشرم م یعل
؟ گفـتم: یا دهین را از حفص شـنیس گفت: تو ایادر ردم. ابنکس عرض یعبداله بن ادر

ه او کـن سخن از زبان او خارج شـده اسـت بـه خـدا قسـم یه اکر خدا ک، گفت: شیآر
 ٣است. یعیز شین یکاست، اگر چه شر یعیش

ه در آن ان شـاء اللـه کـع ھمـان اسـت ین نمونـه تشـی: امیمعتقد«: دیگو یم یذھب
ه کـانـد،  دهیـجنگ س یه با علک یسانکبه  یریوجود ندارد، جز از نظر خرده گ یالکاش

 ٤»د ادب شود.یبافاعل آن 

  یصنعان عبدالرزاقگفته 
ه کـدم یشـن ١عبـدالرزاق: از دیـگو یمه کـاسـت شـده ت یـروا بیاز سلمه بن شـب

خداونـد ح دھـم. یتـرج سر کرا بـر ابـوب س یه علـک شد ی: دلم ھرگز آرام نمگفت یم

 ٨/٢٠٦ر) یدر (الس یذھب -١
 ٨/٢٠٩ھمان مصدر  -٢
 ٨/٢٠٩ر) یدر (الس یذھب -٣
 ھمان مصدر  -٤
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ن یبھتـر .ستیمن نؤم ،را دوست نداشته باشدھا  آن هکھر !ندکرا رحمت  یعثمان و عل
 ٢.ھاست آن یعمل من دوست

خـود دانـم چـون  ین را برتر میخیمن ش: «دیگو یمه کاست از عبدالرزاق نقل شده 
ه بـا کاست  یافکن یو حقارت ا یادب یاست و در ب داده یح میترجآن دو را بر خود  یعل
 ٣.نمکمخالفت  یعل

در  ی: روزدیگو یمه کآورده است  یالسائب عتبه بن عبدالله ھمدان یاز اب ییاکالل
شه یه از عاکبود  یبودم و در حضورش شخص )طبرستان(دعوتگر  ،دیحضور حسن بن ز

ن یا :ون به او گفتندی، علودنزه گردنش را بکبه غالمش دستور داد  ردک یماد ی یبه زشت
 ییبدگو ج امبریه از پکاست  ین شخصیا !پناه بر خدا :گفت .ستان مایعیاز ش

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ :دیفرما یمخداوند  .ندک یم  لطَّ
ّيِبَِ� وَ  ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ  ﴾٢٦لِلطَّ

 .]٢٦[النور: 
ند و زنـان ھسـتث یزنان خب یاث بریث و مردان خبیمردان خب یاث بریزنان خب«

 گران]ی[داز آنچه ھا  این ھستندزنان خوب  یمردان خوب و مردان خوب برا یخوب برا
 .»وجود دارد یارزشمند یو رزق و روز یشان آمرزش الھ یبرامبرا ھستند. ، ندیگو یم

 شـدهافر کـث اسـت، او یز خبین ه]اذ باللیالع[ ج امبریث باشد، پس پیشه خبیاگر عا
 ٤من حاضر بودم. هک یدر حال د، پس گردن او را زدندیا بزنرو گردنش  است

 ها  و عالمان پس از آن نیشیپ یثالثًا: نظرات و اقوال علما
 یان امـت ارزشـیـشان تا زمان مـا در م ه گفتهک ین و علما و مسلمانانیه ائمه دیبق

بعد از عصر از عھد  یبعد از نسل و عصر ینسل ھستندان امت اسوه و الگو یدارد و در م
اعـم شـان  تنوع مذاھب و علوم، یانکو م یدوران معاصر با وجود اختالف زمانصحابه تا 

د: او حافظ مصنف و یگو یم یاست، ابن جوز یر صنعانک، ابوبیریعبدالرزاق بن ھمام بن نافع حم -١
رب یوجود داشت. تق یعیشد و در او تش یینایمشھور شناخته شده بود و در آخر عمرش دچار ناب

 ٣٥٤ب صیالتھذ
 ٩/٥٧٤ر) یدر (الس یذھب -٢
 ھمان مصدر -٣
 ٧/١٢٦٩شرح اصول اعتقاد اھل السنه  -٤
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ھـا و مقـاالت بـر مـذمت  ن و محققـان در فرقـهیفقھا و مورخ ن وین و مفسریاز محدث
قـت ین مردم از حـق و حقیدورترھا  آن هکنیو ااند  ردهکد کیتأھا  آن یان و گمراھیرافض

ن و ید یابرتر و  یکفر و الحاد نزدکھا بوده و به  فرقهن ین و منحرفتریتر بوده و از گمراه
 .ندترکمردم خطرنا

در : نـدیگو یمه کـان مورد اتفاق اسـت ید رافضیعقا بارهن سخن محققان دریھمچن
تر و  تر و ظالم تر و نادان عقل یتر و دروغگوتر و ب منسوب به اسالم، جاھل یھا فرقه انیم

ان یرافضـاز ا و آخـرت، یـتـر در دن ننـدهک تر و خرد نندهکاروو خ یتر به حدود الھ گستاخ
از  ییھــا اســت. نمونــه شــدهمبــتال نھــا  آن بــه بــدتر از یوجــود نــدارد و امــت اســالم

 م: یآور یشان را میھا گفته

 ھـ) ٦٢( /یعخن سیقعلقمه بن  نظر
ان یعین شـیـ: ( ادیـگو یمه او کـرده کـت یاز علقمه روا یعبدالله بن احمد از شعب

مبالغـه م یبـن مـر یسـیدربـاره عان یحیه مسـک اند ردهکغلو  س یھمانگونه درباره عل
 ١).ردندک

 ھـ) ١٠٥( /یشعبعامر  نظر
 هکـاسـت  یسکن یاو بھتر هک[ ان از او نقل شده است یدر مذمت رافض یآثار فراوان

گـران از او یه عبداللـه بـن احمـد و دکـن آثار آنست یو از جمله ا ]٢شناسد یرا مھا  آن
: دیـگو یمو  »٣ام دهیـان ندیعیاز شـ تر احمق یمن قوم«ه گفته است : ک اند ردهکت یروا

 معـروف اسـت] یه بـه الشـخورکـ[ سکرکـبودند  یاز پرندگان م یرافضان یعی(اگر ش
ام  ردهکصحبت ھا  آن باو  تأمل ھا فرقهن یا در ھمه: (من دیگو یم نیھمچن ).٤ندشد یم
 ٥ام). دهیان ندیتر از چوب خرد یب یول

 ح استید: اسنادش صحیگو یو محقق م ٢/٥٤٨السنه عبدالله بن احمد  -١
 ١/٢٢رده است منھاج السنه کر که آنرا ذیمیت خ االسالم ابنیش -٢
 ٧/١٤٦١، شرح السنه  ییاکو الل ١/٤٩٧و خالل (السنه)  ٢/٥٤٩السنه ، عبدالله بن احمد  -٣
ر جز ھمراه با امام معصوم یگفتند ما با شمش یه مکه) بوده یان( خشبیان چوبیرافض یھا از نام -٤

 ١/٣٦د. منھاج السنه یم پس با چوب بجنگیجنگ ینم
  ٢/٥٤٨عبدالله بن احمد (السنه)  -٥
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 یبر عل یتا دروغنند کام را پر از طال و نقره  : (اگر بخواھم خانهدیگو یماو  نیھمچن
س و اگـر از کرکـنـد بود یمان از پرندگان یعیو اگر ش دھند یارھا را انجام مکن یاببندم 

 ١).شدند یم ند االغبود یموانات یح
انند، یرافضـھا  آن نیه بدترکدارم  یم گمراه برحذر ھا فرقه: من شما را از دیافزا یاو م

 یھا یگمراھه کنیتا ا  ردهکه لباس اسالم را به تن کھستند  یانیھودیھا  آن انیدر م رایز
خـود را ھـود یه ول بـن چـاول پادشـاه کـله زنده نگه دارنـد، ھمچنانیخود را بدان وس

: بـه خـاطر تـرس و دیـگو یمش را نگه دارد، سپس یھا یه گمراھکنیتا ا خواند یحیمس
ه بخـاطر انتقـام از مسـلمانان تظـاھر بـه اسـالم کـبل اند شدهد به خداوند مسلمان نیام
 ٢.اند ردهک

 ھـ)١١٢( /مصرفطلحه بن  نظر
و  درکـازدواج  دیـنباان یزنـان رافضـبـا ه گفته است: ک ندک یمت یابن بطه از او روا

 ٣.ھستندمرتد ھا  آن رایز شود یمخورده نھا  آن حهیذبگوشت 
: اگـر مـن اآلن بـا دیگو یمه او کت است یاز حسن بن عمرو از طلحه بن مصرف روا

 .ندیگو یمان چه یه رافضکم داد یمم به شما خبر بود یموضو ن

 ھـ) ١٥٠( /فهیحن ابوامام  نظر
فـه گفتـه یحن ام از ابـو دهیه شـنک ندک یمت یفه روایحن یابن عبدالبر از حماد بن اب

ر و بـتـر بـدان ررا ب یر و عمر و عثمان و علـکه ابوبکن است یده جماعت بر ایاست: عق
 ٤ن.کم یریخرده گ ج اران رسول خدایاز دام کچیھ

 ھـ)١٥٥( /دامکمسعر بن  نظر
گفـت:  ید و با او سـخنیدام را دکان مسعر بن یاز رافض یکی ندک یمت یروا ییاکالل

 ٥.یطان ھستیه تو شکمسعر به او جواب داد: از من دور باش 

 ٧/١٢٦٧(شرح السنه)  ییاکالل -١
 ١/٤٩٧خالل در (السنه)  ٨/١٤٦١ھمان منبع  -٢
  ١٦١ص یاالبانة الصغر -٣
 ١٦٣ل الثالثه االئمه الفقھاء صیفضا یاالنتقاد ف -٤
 ٨/١٣٥٧در (شرح السنه)  ییاکالل -٥

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ١١٢

 ھـ)١٦١( /یان ثوریسف نظر
ردنـد ک کان مرا تری: (رافضدیگو یمه ک ندک یمت یان روایل از سفیمومل بن اسماع

 ٢و١).منک یمنر کذرا  یل علیچون من فضا
 دربـارهان یاز سف یدم مردی: شندیگو یمه کت است یروا یابیوسف فریاز محمد بن 

ن یچنـبه خداوند قسم ه ک؟ پاسخ داد ندکرا لعنت  سر و عمر که ابوبکپرسد  یم یسک
 یچ احترامـیو ھـ !ھرگـز !م! گفـت: ھرگـزیاو نماز بخوانا بر ید: آیافر است. پرسک یفرد

 یسـانکاز  یکیاز ، شدجاد یا ین من و او مانعیاو رفته و ب یبعد از آن مردم بسو .ندارد
د یـگو ین را میه شھادتکبا او  :دمیپرس :: گفتدیگو یمردم چه کال ش بود سؤیکه نزدک
ه او کـنیرده تا اکند، با چوب او را بلند کیتان او را لمس نیھا گفت: با دست ؟مینکار کچ

 ٣د.یرا در قبر بگذار

 ھـ)١٧٩( /بن انس کمالامام  نظر
را  سامبر یـه اصـحاب پک یسکه او گفته است: ک ندک یمت یروا کخالل از امام مال

 ٤در اسالم ندارد. یچ سھمی: ھگفت یما یندارد و  نیاز د یأ چ بھرهی، ھندکلعن 
 ج اران رسول خـدایه کس کھر و رد، یگ یسه گروه تعلق من یبه ا ءیفَ ھمچنین  و

 ٥.) نداردیمت (فیدر غن یبیست و نصین سه گروه نیاز ا ندکرا لعن 
 ده شـد، پاسـخ داد: بـایان پرسـیدرباره رافض ک: از مالدیگو یمز یاشھب بن عبدالعز

 ١.ندیگو یمدروغ ھا  آن رایزن کت میرواز ینھا  آن و از سخن مگوھا  آن

ل یع در آن شھر منتشر بود و معتقد بود نشر فضایه رفض و تشکوفه بود کاز اھل  /انیسف -١
ه به او گفته کند ک یت میه عطاء بن مسلم از او رواکنیل ایبدل ھاست آنت بدعت یتقو سیعل

ر و کل ابوبیفضا یوفه ھستکه در ک ین و ھنگامکاد یرا  یل علیفضا یدر شام ھست یاست: (وقت
 .٧/٢٦٠ر االعالم النبال یعمر را) س

ت شود تا جلو غلو گرفته یح و درست روایل صحیه در ھر جا فضاکنست یاوست اما انصاف ا ین رأیا
 شود. (مترجم)

 ٧/٢٥٣ر اعالم النبال یس -٢
 ٧/٢٥٣ھمان منبع  -٣
 ١٦٢) صی، ابن بطه در (ابانة الصغر١/٤٩٣السنه خالل  -٤
 ١٢٦٩-٧/١٢٦٨شرح اصول اعتقاد اھل السنه  -٥

                                                   



 ١١٣  خش پنجم: دیدگاه اهل سنت درباره شیعیان رافضی و عقایدشانب

 ھـ)١٨٢( /وسفیابو یقاض نظر
و  یو رافضـ یه گفته است: من پشت سر جھمـک ندک یمت یوسف روایاز ابو ییاکلال

 ٢خوانم. یه) نماز نمیزله (قدرمعت

 ھـ)١٩٨( /یبن مھد عبدالرحمن نظر
ن یـه گفتـه اسـت: آن دو، دو دکـ نـدک یمـت یروا یاز عبدالرحمن بن مھد یبخار

 ٣.ان)یه و رافضی(جھم ھستندجداگانه 

 ھـ)٢٠٤( /یشافعامام  نظر
دروغگـوتر  را یچ گروھیھ ھا ان فرقهیمه گفته است: من از ک اند ردهکائمه از او نقل 

 ٤.ام دهیان ندیاز رافضبدتر ت به دروغ دادن خود و شھاد یدر ادعا

 ھـ) ٢٠٦( /ھاروند بن یزی نظر
صـاحب : از ھـر گفـت یمه کـدم ید بن ھـارون شـنیزی: از دیگو یممومل بن واھاب 

 ٥.ندیگو یمه دروغ کان یجز رافض شود یم تیروا ندکه به بدعت خود دعوت نک یبدعت

 ھـ)٢١٢( /یابیفر وسفینظر محمد بن 
ھـا  قیزند جزوان را یان و جھمیه گفته است: من رافضک ندک یمت یاز او روا ییاکالل

 ٦.مدان یم
 یسـک دربـاره یانیـدم از فری: شـندیگو یمه کاست شده ت یبن ھارون روا یاز موس

ا بـر او یآ :دیپرس …افر استک؟ گفت: او دھد یرا دشنام مر و عمر کابوب هکده شد یپرس

 یبرکال ۀه ابن بطه در ابانکد: یگو یر نموده و مکذ ١/٦١ه در منھاج السنه یمیت خ االسالم ابنیش -١
 دم.یه من در جز چاپ شده آنرا ندکآورده 

 ٤/٧٣٣(اصول اعتقاد اھل السنه) شرح  -٢
 یالشاد و عماد الطالب یسام یشده عل یگرد آور» عقائد السلف«خلق افعال العباد (جزء مجموعه  -٣

 ١٢٥ص
 ٧/١٤٥٧در (شرح السنه)  ییاکو الل ٢/٥٤٥) یبرکابن بطه در (االبانة ال -٤
ه در جزء چاپ کو آنرا به ابن بطه نسبت داده است  ١/٦٠ه منھاج السنه یمیت خ االسالم ابنیش -٥

 س باشدیه در قسمت دست نوکد یدم شایشده آن ند
 ٨/١٤٥٧شرح اصول اعتقا اھل السنه  -٦

                                                                                                                             



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ١١٤

او ال الـه اال  هکـ یدر حـالرد کد یار باکبا او چ ددنی؟ گفت: نه، پرسشود یمنماز خوانده 
 د ویـنکه با چوب او را بلنـد کبلد ینکبا دست خود او را لمس ن؟ پاسخ داد: دیگو یمالله 

 ١د.یاو را در قبر بگذار

 ھـ)٢١٩( /یدیحمریزبر عبدالله بن کابوب نظر
صـحابه را  ترام و بزرگداشـتحا به وجوکنیتاب خودش (اصول السنه) بعد از اکدر 

را ھا  آن هکم. ھر یندار یگریفه دیوظھا  آن یا: (ما جز به استغفار بردیگو یم  ،ردهکر کذ
 نبوده، او بر سنت ندک ییبدگوھا  آن از یکیا از ی ندک یریگ خردهھا  آن ا بریدشنام دھد 

 ٢.دارد)ن ی) حقیمت (فیو در غن

  ھـ)٢٢٤( /سالماسم بن ق نظر
قاسـم بـن سـالم  هدید: من از ابوعبیگو یمه ک ندک یمت یروا یخالل از عباس دور

 امـا …الم سـخن گفـتم، و کـو بـا اھـل  ردمکـشرت ا: با مردم معگفت یمه کدم یشن
ه یام، من مسئول قوه قضائ دهیان ندیتر از رافض تر و احمق لیدل تر سست تر و زشت فیثک

ردم و کرا از آنجا دور  )یرافض یکو  یدو جھم(م، سه نفر، شدجھاد (ثغور)  یدر مرزھا
 ٣.ردمکرا اخراج ھا  آن ن شوند وینش د با مجاھدان مرزھا ھمینبا گفتم امثال شما

 ھـ)٢٢٧( /ونسیاحمد بن  نظر
ه کـدم یونس شـنیـه گفته است: از احمد بن ک ندک یمنقل  یاز عباس دور ییاکالل

 ٤من مرتد ھستند. ر نظردھا  آن م، ویخور یمرا ن یحه رافضی: ما ذبدیگو یم

 ھـ)٢٤١( /بن حنبل احمدامام  نظر
اسـت، از آن جملـه اسـت: از   ردهکـان نقل یمذمت رافضت از او در یخالل چند روا

س کـھـر  :گفـت یمدم ابوعبدالله یشن :گفت ه کت است یرواد یبن عبدالحم کعبدالمل
، سـپس افر باشـدکـه کـم آن دارم یرسول خدا را دشنام دھد، باصحاب ان یمانند رافض

 ١٦٠) صیابن بطه در (االبانة الصغر ١/٤٩٩خالل (السنه)  -١
 ٤٣ص یدیاصول السنه الحم -٢
 ١/٤٩٩السنه، خالل  -٣
 اعتقاد اھل السنه  شرح اصول -٤

                                                   



 ١١٥  خش پنجم: دیدگاه اهل سنت درباره شیعیان رافضی و عقایدشانب

از عبداللـه  .١ن خارج شـده اسـتیاز د دشنام دھدس اصحاب رسول خدا را کگفت: ھر
اران یـاز  یکـیه کـدم یپرسـ یسـک دربارهپدرم  ه گفت: ازکاست شده ت یبن احمد روا

ل بن اسـحاق یاز اسماع ).٢منیب یماو را بر اسالم ن :پاسخ داد دشنام دھد،رسول الله را 
بر  ایآاست سوال شد  یه او رافضیه ھمساک یفرد درباره مام احمداست از اشده ت یروا

 ٣و اگر سالم نمود جواب داده نشود. !ریند؟ گفت: خکاو سالم 

 ھـ)٢٥٦( /یبخارامام  نظر
و  یه پشـت سـر جھمـکـدھم  یت نمی: من اھمدیگو یمق افعال العباد خلتاب کدر 

و نـه  شود یمنه سالم داده ھا  آن بر .یحیو مس یھودیا پشت سر ینماز بخوانم،  یرافض
، و دیـنکرا قبـول نھـا  آن و شـھادتد یـنکازدواج نھا  آن با، دیبروشان  ضیمرادت یبه ع

 ٤د.یخوررا نھا  آن حهیذب

 ھـ)٢٦٤( /یرازعه رابوز نظر
اران رسـول یـاز ه ک یدیرا د یسک: (اگر دیگو یمه کاست رده کت یب از او روایخط

حـق اسـت و  ج امبریـدر نـزد مـا پ رایز، استق یه زندک، بدان ندک یم ییبدگو ج خدا
ھـا  آن انـد، و به ما رسـانده ج ن قرآن و سنت را اصحاب رسول خدایقرآن حق است و ا

تر شـیبھـا  آن ، وننـدکتاب و سـنت را باطـل کتا   ردهکخواھند شاھدان ما را باطل  یم
 ٥.ھستندق یبطالن بوده و زند سزاوار
درباره عه ر: از پدرش و ابوزندک یمت یحاتم روا یق عبدالرحمن بن ابیاز طر ییاکالل
افر ھسـتند و کـه یـدر ضمن جـواب گفتنـد: جھمآن دو  …د، یرسه پیان وجھمیرافض

 ٦.ردندک) کرافضه اسالم را رفض (تر

  ٤٩٣و١/٤السنه الخالل  -١
  ٤٩٣و١/٤السنه الخالل  -٢
  ٤٩٣و١/٤السنه الخالل  -٣
 ١٢٥خلق االفعال العباد ضمن اعتقاد السلف ص -٤
 ٤٩ه صیفاکال -٥
 ١/١٧٨شرح اصول اعتقاد اھل السنه  -٦

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ١١٦

 ھـ)٢٧٦( /بهیعبدالله بن قت نظر
در ھا  آن الم و روشکث) بعد از سخن درباره اھل یل مختلف الحدیتابش (تاوکاو در 

ر یتفس ،رین تفسی: و شگفت تر از ادیگو یم ندک یمھا  آن ه داللت بر جھلکر قرآن یتفس
ه کـانـد  ه جفر نام نھـادهک، و آنچه ھاست آنعلم باطن  یادعا، و استقرآن  ازان یرافض

ه کاز را و ھمه آنچه را یھمه علم مورد نھا  آن شان بر ه امامکاست  یآن پوست گوسفند
از ھمـه اھـل بـدعت ھـا  آن :دیـگو یمه کـنیامت رخ خواھد داد نوشته اسـت! تـا ایتا ق

م یسـراغ نـداررا  یسک ھا فرقهان اھل بدعت و یو در م ھستندتر  دسته تر و دسته متفرق
 یدعـاا یعلـ یبـرا. عبدالله بن سبا باشد  ردهک ییخدا یاادع یبشر یبراھا  آن جزه ک

 و گفت:  اران او را با آتش سوزاندی ی. علدرکت یربوب

ـــــراً  ـــــر أم ـــــت األم ـــــا راي ـــــراً  مل منك  
 

ـــــربا  ـــــوت قن ـــــاري و دع ـــــت ن  أجج
 

مختـار  رایـز، باشد  ردهکنبوت  یاادعخود  یه براکم یرا سراغ ندار یسکھا  آن جزو 
 ١…نمود یامبریپ یدعااخود  یبرا هدیعب یبن اب

 )ھـ٣٢١( /یامام طحاو نظر
و  میـدار یمـرا دوست  ج ما اصحاب رسول خدا«: دیگو یمده خود یتاب عقکدر او 

م ینک یماظھار برائت نھا  آن دام ازکچیم و از ھینک یمن یرو ادهیغلو و زھا  آن در محبت
، بغـض ننـدک یمـاد یھا  آن از یکیر از نیغ یزیداشته و به چھا  آن ه بغضک یسانکو از 
مـان و یا ،نیـدھـا  آن رد و محبـتکـم یاد نخواھیھا  آن از یکید و جز با نیم ورزیخواھ

 ٢.»است انینفاق و طغ فر،کھا  آن و بغض است احسان

 ھـ):٣٢٩( /یبن خلف بربھار یحسن بن عل نظر
و بـدتر و  ننـدک یر مـیبد بوده و دعـوت بـه شمشـ ھا فرقهه ھمه کبدان «: دیگو یم

ل صـفات یـتعط یمـردم را بسـو رایـز .ھستنده یافرتر از ھمه رافضه و معتزله و جھمک
 .٣»دھند یسوق م هو زندق یالھ

 ٧٩-٧٦ث صیل مختلف الحدیتاو -١
 العز  یه با شرح آن از ابن ابیده الطحاویالعق -٢
 ٥٤شرح السنه ص -٣

                                                   



 ١١٧  خش پنجم: دیدگاه اهل سنت درباره شیعیان رافضی و عقایدشانب

 ھـ): ٣٨٥ن (ینظر ابوحفص عمر بن شاھ
ر و عمـر و کابـوب ج ن افراد بعد از رسول خـداید: بھتریگو یف...) میتاب (اللطکدر 

ان ھستند، و مـن یکھا و ن نیاز بھتر یھمگ ج اران رسول خدایھستند و  یعثمان و عل
ا گمراه دانسته و یو   ردهکرا لعنت ھا  آن هک یسانکمعتقد بوده و از ھا  آن به محبت ھمه

ه از ھمـه کـم، ھمچنانیجـو یم یداشته باشند، تبـرھا  آن فر...کانت و تیا اعتقاد به خی
 یت) و اعتـزال تبـریـبـا اھـل ب یو ارجاء و رفض و نصب (دشـمنه یبدعتھا مانند: قدر

 ١».میجو یم

 ھـ) ٣٨٧( /بطهنظر ابن 
شتر تفرقـه، اخـتالف و دو یان از ھمه بید: اما رافضیگو ی) میبرکتاب (االبانة الکدر 
و   ردهکشان لعن  و مخالفان  ردهکار یاخت یخودش مذھب یبرا یکداشته، و ھر  یدستگ

ه نماز، روزه، جھـاد، کند یگو یند، و ھمه مک یر میفکند، تکن یرویپھا  آن ه ازکرا  یسک
سـت، ید و فروش جز با وجود امام درست نیاح، طالق و خرکن، نیدینماز جمعه، نماز ع

 …ن نداردیس امامش را نشناسد دکن ندارد، و ھر یه امام نداشته باشد دکس کھر 
اش را بـاال بـرده و ارزش آن را  رجـهه خداونـد دک یاگر ارزش علم نبود، ھمان علم

 ح و مـذاھب فاسـدیقب یھا رده تا گفتهکگمراھان حفظ  یھا داشته و از نجاست یگرام
ھـا از  شـود و جـان یراسـت م یر آن مو بر تـن آدمـکه از ذکخته نشود، یبا آن آمھا  آن
نند از ک یخود را از آن حفظ م یھا و گوش ھا زبان شود و عاقالن یشان میدن آن پریشن

 ٢بود. یعاقالن پند و عبرت م یه براکردم ک ینقل م ییزھایشان چیھا گفته

 ھـ): ٣٧٨( /یقحطاننظر امام 
 د:یگو یمھا  آن درباره

 إن الشـــــيعه رش مـــــن وطـــــيء احليصـــــ
 

ـــــاطق او جـــــان  ـــــس ن ـــــن كـــــل ان  م
 

 مـــــدحوا النبـــــي و خونـــــوا آلصـــــحابه
 

ـــــــوهم  ـــــــدوان و رم ـــــــالظلم و الع  ب
 

 ٢٥١-٢٥٢ف لشرح مذھب اھل السنه صیاللط -١
 ٢/٥٥٦ یبرکاالبانة ال -٢
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ـــــــحبه ـــــــبوا ص ـــــــه و س ـــــــوا قرابت  حب
 

ــــــــد اهللا منتفضــــــــان   ١جــــــــدالن عن
 

ن گذاشـته اسـت بدترنـد، یزمـ یه قدم بـر روک یان از ھر انسان ناطق و جنیرافض
زننـد.  یتھمـت ظلـم مھـا  آن دانند و بـه یرده و اصحاب او را خائن مکامبر یش پیستا
ن دو موضوع نزد خداوند ینند. اک یارانش را لعن میدارند.  یامبر را دوست میان پیکنزد

 متعارض و متناقض ھستند.

 ھـ)٥٣٥( /مشھور به قوام السنه یمحمد اصفھان بنل ینظر ابوالقاسم اسماع
ه معتقـد بـه کان یان و رافضید: نماز خواندن در پشت سر آن عده از خارجیگو یاو م

دانم و  یز نمینند، جاک یر میفکشان را ت ه مخالفانکه را یز قدریر صحابه ھستند و نیفکت
ه معتقد بـه ک یسانکم و یشمار یرا ظالم مھا  آن را قبول نداشته وھا  آن انیقاض امکاح
شـان مـورد قبـول  ه مخالفان و مباح دانستن خون ھستند شـھادتیدن اسلحه علیشک
 ٢ست.ین

 ھـ):  ٥٤٣(  /یبن العرب رکابوبنظر 
ان در اصـحاب یـھودیان و یحید: ھرگـز مسـیگو یتاب (العواصم من القواصم) مکدر 

 ج ان دربـاره اصـحاب محمـدیه رافضـکـند چنانیگو یآنگونه سخن نم یسیو ع یموس
 ٣اند. ردهکفر و باطل اتفاق کبر  یه ھمگکنند ک یند و ادعا میگو یسخن م

 ھـ) ٥٤٤( /اضیع ینظر قاض
ه کـن گفتـه شـان یـرا بـه خـاطر ا یان غالیعین ما قاطعانه شید: و ھمچنیگو یاو م

 ٤م. یدان یافر مک» ا برترند.یائمه از انب«ند یگو یم

 ھـ)  ٥٩٧( /یالجوزنظر ابن 
 یث فراوانیرا واداشته است تا احادھا  آن سیان در محبت علید: غلو رافضیگو یاو م
بـه ضـرر او بـوده و او را آزار  یث سـاختگیـن احادیثر اکه اکنند ک لت او جعل یدر فض

  ٢١ص  یة القحطانینون -١
  ٢/٥١١ان الحجة لقوام السنة یب یالحجة ف -٢
  ١٩٢العواصم من القواصم ص -٣
  ٢/١٠٧٨ص یف حقوق المصطفیالشفا بتعر -٤
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ھسـتند  یخرافـات یو دارا  ردهکه آن را ابداع کدارند  یدر فقه مذھبھا  آن دھد... و یم
شـد، بـا ک یه شرح آن به درازا مـک یاریه مخالف اجماع امت است... و در مسائل بسک

اسـت   ردهکـن یشان مز یس اعمالشان را برایه ابلکاند  ردهکاجماع مسلمانان مخالفت 
دث است قبح و ع و حوایل آن وقایه دلکست بلین یاسیت و قیچ اثر، روایه مستند به ھک

 ١ست.یان قابل شمارش نیرافض یھا یزشت

 ھـ) ٧٢٨( /هیمیت ابن االسالمخ یش یھا گفته
گاھتریمیت خ االسالم ابنیش دشان اسـت. در یان و عقاین افراد نسبت به رافضیه از آ

ر اسـت ینظ ینه بین زمیه در اکبنام (منھاج السنه) است  یمیتاب عظک یداراھا  آن رد
 یه او داراکـن اثر او ھستند. ھمچنانیون ایان مدیاز او در رد بر رافض سندگان بعدیو نو

ھـا،  ل آنیـان و اباطیرافضـ یھا ه در بطـالن شـبھهکاست  یگرید دیم مفیرسائل عظ
خواھم اجر و پاداشش را به بھترین وجھـی کـه بـه یـک  یه از خداوند مکنوشته است 

 مدافع سنت می دھد به او بخشد.
شان یھا ییان و رسوایاز سخنان او در مذمت رافض یا است شمهن یخواننده محترم ا

 کیتابنـا ین تـابع سـنت چـون گوھرھـاین سخنان اید با آب طال نوشته شود] ایه باک[
و  ینـیه بکـاسـت  یان شالق عمریرافض یرا شناخته و براھا  آن ه شدت خطرکاست 

 مالد. یم کند و به خاک یرا قطع مھا  آن یھا لهک

ه در ھمه کان است ین داناید: خداوند دانا است و او بھتریگو یم(منهاج السـنة) او در 
از  یا چ فرقـهیه دارنـد، ھـک ییھا یھا و گمراھ منسوب به اسالم با ھمه بدعت یھا فرقه
فـر و فسـق و گنـاه و دور از کتر بـه  یـکتر و نزد تر و دروغگوتر و ظـالم ان جاھلیرافض
  ٢ست.یمان نیق ایحقا

ا یـ یو جھمـ یا جاھل ھستند. رافضـیا منافقند و یان ین رافضید: ایگو ین میھمچن
ھـا  آن انیـنازل شده است در م ج امبریه بر پکا جاھل و نادان به آنچه یمنافق است و 

ھـا  آن مان به او وجود نخواھد داشت. مخالفـتیامبر نازل شده و با ایعامل به آنچه بر پ

 ١٣٦و١٣٧س ص یس ابلیتلب -١
 ١/١٦٠السنةمنھاج  -٢
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 یسـکشـان ھرگـز بـر یبر اھا  آن نازل شده است و دروغ بستن ج امبریه بر پکبه آنچه 
 ١غرق شده باشد. یپرست یه در جھالت و ھوک یسانکده نخواھد بود جز بر یپوش

اسـت و ھـر  یا ش از ھر فرقـهیان بیان رافضید: نفاق و زندقه در میگو ین میھمچن
 میابی یب درمین ترتیبه اد ویگو ی. و م٢از نفاق گرفتارند یا ز به شعبهیناگرھا  آن دام ازک

ھـا  آن ثـر ائمـه [مراجـع]کن ایھا ھسـتند... و ھمچنـ ن فرقـهین و شـرورتریبدترھا  آن
 ٣نند.ک یع] مییاسالم تظاھر به رفض [تش یه به خاطر نابودکھستند  ییھا قیزند

ن افراد از راه راست یتر فه گمراهین طاید: ایگو یز مینھا  آن و درباره جھالت و ضاللت
ن افراد در علوم یتر گمراهھا  این است، و یا عقلیو  یا نقلیرا ادله یم ھستند. زیمستقو 

به  یسکش از ھر یبھا  آن ھستند وھا  آن ر اقوالیمعقول و منقول و در مذاھب و تقر

ۡو َ�ۡعقُِل َما ﴿ فرموده است:ھا  آن ه خداوند دربارهکھند یشب یافراد
َ
ْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ َوقَالُوا

ۡصَ�ِٰب 
َ
ِع�ِ ٱُكنَّا ِ�ٓ أ  .]١٠[الملك:  ﴾١٠لسَّ

 ».میبود یان نمیم از دوزخیردک یم و تعقل میدیشن یاگر ما م«
ات ھسـتند، از ین افراد در عقلیتر ات و از جاھلین افراد در نقلیاز دروغگوترھا  این و

ندارنـد،  کیشھا  آن ه علما و دانشمندان در باطل بودنکنند ک یرا باور م یات امورینقل
ن تواتر نسل یتر ان امت به صورت بزرگیامًال واضح و روشن است و درمکه کرا  یو امور

  ٤نند.ک یب میذکبه نسل منتقل شده است، ت
ان در اصل نه اھل علم ھسـتند و نـه اھـل تخصـص از راه ید: رافضیگو ین میھمچن

ھا  آن نید، ھمچنیآ یر، مناظره و شناخت ادله و آنچه از راه منع و تعارض به دست منظ
ف یح و ضـعین صـحیز بـییـث و آثـار و تمین افراد در شناخت منقوالت و احادیجاھلتر

 ٥ھستند.
مشـھور  یان علمـایه در مکواضح است  ییھر عاقل و دانا ید: برایگو ین میھمچن

ان یل رافضـیل و تضـلیـمتفق بـر تجھ یه ھمگکوجود ندارد، بل یرافض یمسلمان، فرد

 ١/١٦١منھاج السنة  -١
  ٢/٤٦ھمان منبع  -٢
  ٤٨٣ـ٢٨/٤٨٢ یمجموع الفتاو -٣
  ١/٨منھاج السنة  -٤
  ١/٥٨منھاج السنة  -٥
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ن مـورد یھا در ا دھد و آثار ھمه فرقه یم ین امر گواھیبر ا یشان ھمگیبوده و نوشته ھا
ھـا  آن ر جھالت و ضاللتکر رافضه و ذکرا به ذھا  آن یسکچ یبه وضوح سخن گفته و ھ

 یفراوانـ یاوکـنجک، بحـث و یریگیه من با پکداند  یرده است و خداوند مکرا مجبور ن
 ییه بـه راسـتگوکـرا  یسـکان امت یھا و مذاھب دارم. در م شهیه درباره شناخت اندک

آن  ه باطنـاکه گفته شود، کنیافتم مگر ایه منسوب باشد نیمشھور باشد و به مذھب امام
 ١باور داشته است.را 

 یسـک، کو احمد و اصـحاب مالـ یاران بزرگوار شافعیان یا از میآ«د: یافزا یسپس م
ح یرا تقب یگر یدًا رافضیشدھا  آن ه ھمهکم یابی ید درمیترد یه بکبوده است؟ بل یرافض

 یسـکاعتـزال داشـته باشـند. امـا  یل به نـوعیروان ائمه میاز پ ید بعضیاند، شا  ردهک
از ع یرفض تشـ ین امر دوریمتھم به رفض باشد، و علت اھا  آن از یکیه کده است ینشن

 ٢روش اھل علم است.
د اتفـاق یت و اسـانیـنقـل، روا یعلمـا«د: یگو یم ییبه دروغگوھا  آن درباره شھرت

دار  شـهیم و ریقـدھا  آن انیدر م ھا ھستند و دروغ ن فرقهیان دروغگوتریه رافضکدارند 
گـر یفـراوان از فـرق د ییرا بخـاطر دروغگـوھـا  آن ل ائمه اسالمین دلیاست، و به ھم

 ان امت آورده است.ینیشین مورد از پیدر ا یسپس آثار» ٣ند ا ردهکز یمتما
ه کمتفقند  یم علما و دانشمندان ھمگیه بدانکن است ید: منظور ایگو ین میھمچن

ان فـرق یـد: در میـگو یو م ٤ه فـرق اسـالم اسـتیشتر از بقیان بیان رافضیدروغ در م
تر بـه  ننـدهک بیذکـبه خداوند و ت نسبتھا  آن تر و دروغگوتر از افترا منسوب به اسالم پر

غلـو و  یا فـهیچ طایان ھـیـل در مین دلیع وجود ندارد. به ھمیحق از منتسبان به تش
   ٥وجود ندارد.ھا  آن به اندازه یرو ادهیز

ان را یرافضـ یھا ھا و گفتـه س آثار و نوشتهکه: ھر کنیخالصه ا«د: یگو ین میھمچن
و  ٦ن مخلوقـات خداونـد ھسـتندیاز دروغگـوترھـا  آن هکابد ی یرده باشد درمکمطالعه 

 ١٣٠-٤/١منھاج السنه  -١
 ٤/١٣٥منھاج السنه  -٢
 ١/٥٩منھاج السنه  -٣
 ١/٦٦منھاج السنه  -٤
 ٢/٣٤منھاج السنه  -٥
 ٢/٤٦٧منھاج السنه  -٦
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د: یـگو یان مکفـار و مشـرکبـا ھـا  آن یارکـبـا مسـلمانان و ھمھـا  آن یدرباره دشـمن
اند و  ش داشـتهین گـرایـشـه بـه دشـمنان دیان ھمیه رافضـکدانند  یشناسان م اسالم
 یشـان گـاھ رانیـومت مصـر را در دسـت داشـتند وزکان] حی[فاطمھا  آن هک یھنگام

 یسـاھایلکت شـده و یـن سبب تقویان بدیحیبود و مس یارمن یحیمس یو گاھ یھودی
ه ھـر کـدادنـد  یان دو قصر شعار میان منافق ساختند و در میدر زمان آن رافض یادیز
 ١».ردیگ یزه مینار جاید یکند و دشنام دھد کر و عمر را لعن که ابوبکس ک

را یـرا دوست داشـتند ز شان ومتک، مغولھا و حیان رافضیعیش«د: یگو ین میھمچن
ان یعینداشتند و شـ یان دولت اسالمیه در مکفراھم شد  یشان عزتیبراھا  آن لهیبه وس
از ھـا  آن ردنـد.ک یم یارکه مسلمانان ھمیان علیحیان و مسیھودیان و کبا مشر یرافض

خراسـان، عـراق وشـام  ین مشـرق از سـویھا به سـرزم ن عوامل دخول مغولیمھمتر
، ین اسـالمیمغـوالن بـر سـرزم یالیش از ھمه مردم جھـت اسـتین بیھستند. ھمچن

ن یـردنـد و داسـتان اک یمـ یارکشان با آنان ھم حرمت زنان کشتن مسلمانان و ھتک
ر آن شھر چنان مشھور اسـت یدر حلب با امھا  آن انیفه و جریو امثال او با خل یالعلقم

 ٢».دانند یآن را م یه ھمگک
ت یان علیه اھل بکان و مشریھودیان، یحیبا مس یان رافضیعیش«د: یگو ین میھمچن

ھـا در بغـداد و  ان و مغولکـه با ترکنند. ھمچنانک یم یارکوامت مومنش ھم ج امبریپ
عبـاس و  یبن یعنـیو خانـدان رسـالت  ج امبریـت پیگر در قتل عام اھل بید یشھرھا

ان یزبان از به کردند ک یم یارکھم یرانیو و یجاد خرابیت و ایاز اھل ب یگریمومنان د
 ٣».اسالم قاصر و ناتوان است ین گروه برایان ایشر و ز
 یم عقلـکـو  یه بر شـدت گمراھـکآنان  یھا از حماقت یر برخکبا ذ /هیمیت ابن

 ه ازکاست  یسانکردن که یتشبھا  آن یھا از جمله حماقت«د: یگو یداللت دارد مھا  آن
نجه کء را آنگونه شیا آن شیوان یآن حه کوانات یا جمادات یزارند به حیمتنفر و بھا  آن

را  یخواھند با فرد مورد تنفرشان انجام دھند. مثًال گوسفند قرمز رنگـ یه مکدھند  یم
ننـد ک ینند و آرزو مک یرفتار م یا نامند و با آن به گونه یراء (قرمز رنگ) میشه، حمیعا

 ٢٨/٦٣٧ یالفتاومجموع  -١
 ٥٢٧-٨/ ٢٨ یمجموع الفتاو -٢
 ٢٥/٣٠٩ یمجموع الفتاو -٣
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ننـد و ادعـا ک یا مـش رینجه داده و موھاکل آن را شین دلینند. به ھمکن یه با او چنک
و   ردهکـرا پـر از روغـن  یه پوسـتکنیا ایدھند.  ینجه مکشه را شیار عاکن ینند با اک یم
خورنـد و گمـان  یشـود سـپس آن را م یرده و روغـن از آن خـارج مکمش را پاره کش
 م عمر و خوردن خون او است!!کردن شکن ھمان پاره یند اک یم

و سـپس آن دو را  یر و عمر نامگـذارکبه نام ابوب دو االغ راھا  آن از یه بعضکنیا ایو 
 دھند. یر و عمر را آزار مکار ابوبکن ینند با اک ینند و گمان مک ینجه مکش

ام به کاز ح یه بعضک ییسند تا جاینو یخود م یف پاکرا بر ھا  آن یھا ز نامین یبرخ
ر و کابـوب گفتند شـما یزدند و م یشدند شالق م یم یارکن یب چنکه مرتک یسانک یپا

 م.ین ببریھا را از ب م تا اثر آن نامیزن یتان را میز پاھاید و ما نیا عمر را زده
 نند.ک یرا لعنت مھا  آن نامند و یر و عمر مکشان را ابوبیھا سگھا  آن از یبعض
ن امـر ناراحـت یـدنـد او از اینام یر) مکید او را (بینام یر مکسگش را ابوب یسکاگر 

گفت چـرا مـرا بـا نـام  یشد و م یر میرد درگک ین خطاب میاو چنه ک یسکشد و با  یم
 د؟یزن یان صدا میدوزخ

ه عمـر را بـه کـره بن شعبه بود یه غالم مغکافر را کو  یاز آنان ابولولؤ مجوس یبعض
 ید. آنان فـردیزیابولولو به پاخ یخونخواھ یند برایگو ینند و مک یم میقتل رساند تعظ

را عمر را بـه قتـل یپرست است. ز افر و آتشکجماع مسلمانان ه به اکدارند  یرا بزرگ م
 ١».رسانده است

شـه یه با آن با عاک ج امبریه عورت پکند یگو یمھا  آن از یبعض«د: یگو ین میھمچن
شـان  الیـد تـا بـه خید آتـش بـدان خواھـد رسـیـترد یاست، ب  ردهک یکیو حفصه نزد

 ٢».شود کفار پاکبا  یکیله از گناه نزدینوسیبد

تـاب کن یـآنچـه در ا«د: یگو یم السنۀه در منھاج یمیت خ االسالم ابنین وجود شیبا ا
از  یام مشت آوردهھا  آن و جھالت ی، نادانییان دروغگوی، بیان رافضیعیدرباره مذمت ش

ل یه تفصـکـدارنـد  یفراوانـ یھا شرارتھا  آن دانم. یمھا  آن ه من دربارهکخروار است 
 ٣».ستیبر من روشن نھا  آن ھمه

 ٥٠-١/٤٩منھاج السنه  -١
 ٢٨/٤٨١ یمجموع الفتاو -٢
 ١/١٦٠منھاج السنه  -٣
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ه امـت کـه را مورد رحمت گسترده خـود قـرار دھـد یمیت خ االسالم ابنیخداوند ش
را با بزرگـان اسـالم بـرای ھمگـان بیـان  یان رافضیعیحت و دشمنی شیرا نص یاسالم

بعد از خود بـه  یھا نسل ینه زحمات زیادی متحمل شده است و براین زمینمود و در ا
گـذار  فروھـا  آن یھا ن فرقه و بطالن شـبھهیاوھش کا مختصر درباره نیصورت مفصل و 

را از  یان رافضـیعیوھش شکه اقوال علما را درباره نکشدم  یرده است. اگر متعھد نمکن
بـه سـخن  یازیـردم و نکـ یالم او بسـنده مـکـنم. به نقل کر کآغاز تا دوران معاصر ذ

 گر نبود.یدانشمندان د

 ھـ)٧٤٨( /ینظر امام ذھب
 س یل علـیدربـاره فضـا یو سـاختگ یث جعلـیـاز احاد یبر برخـ یا هیاو در حاش

له یه مـردم بـه وسـکـنیم الشان است و خداوند او را از ایعظ یسرور س ید: علیگو یم
 یان رافضـیعیرده است. امـا شـکاز ین ینند بک، مناقب او را ثابت یدروغ و امور ساختگ

 یه بـراکـرا  یلیننـد و فضـاکه فقط به امور باطل استناد و اسـتدالل کاند  ردهکعادت 
 یھمواره به امور سـاختگھا  آن لین دلیرند و به ھمیده بگیگران اثبات شده است نادید

 کیننـد واگـر انـدک یب مـیذکـح را تیث صحیو احاد  ردهکن استناد و احتجاج یو دروغ
دارنـد و  ین و سـنت را بـزرگ میحیرند و صـحیگ یش میه در پینند تقکاحساس ترس 

ردن خودشـان کـن ینند. آنان بـا نفـرک یح میع را لعنت و آن را تقبیو تش یگر یرافض
نه تنھا  ینند و انواع جھالت و نادانک یان با خود نمیان و مجوسیھودیه کنند ک یم یارک

 ار فراوان است.یبسھا  آن ن فضال ومراجعیه در بکان عوامشان بلیدر م

 ھـ ٧٥١ /میقنظر ابن 

و در   ردهکـفـر تظـاھر کبـه الحـاد و یان رافضـیعیسد: شـینو یم (إغاثة اللهفان)در 
اران یـنسبت بـه بزرگـان صـحابه و ھا  آن یپوشش عشق به خاندان رسول خدا و دوست

 ١نند. ک یم ییان او بدگوی, و دوستان و حامج رسول خدا
ل یدربـاره فضـا یان رافضـیعیه شـکـ ید: اما اموریگو یف) میتاب (المنار المنکدر 

د: یـگو یتاب (األرشاد) مکدر یلیخل یعلیشمار است. حافظ ابو یاند ب ردهکجعل  سیعل

 ٢/٧٥اغاثة الھفان  -١
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انـد  ردهکث جعل یبًا سه ھزار حدیت تقریو اھل ب س یل علیدرباره فضا یان رافضیعیش
ه کـ یابی یدرم ینکق یتحق ھاست آنه نزد کرا اگر تو در آنچه ید ندان، زین امر را بعیو ا

  ١د. یگو یم او راست
 یبراھا  این د:یگو یم یه درباره مھدیعه امامیده شیر عقکتاب پس از ذکاو در ھمان 

 ٢خندد.  یمھا  آن به یه ھر عاقلکاند  شده یل به ننگ و امر خنده داریت تبدیبشر

 ھـ  ٧٧٤ /ریثکنظر ابن 
ه بـه کـل ھسـتند یپست و رذ یا فرقهھا  این د:یگو یم یان رافضیعیدر شرح حال ش

ده یمسلمان ثابت شده است ناد یه نزد علماکرا  یمکامور محامور متشابه چنگ زده و 
 ٣رند.یگ یم

ظھـور خواھـد  یسد : مھدینو یپردازد و م یدگاه اھل سنت میاز د یان مھدیاو به ب
ه جـاھالن کن مشرق خواھد بود نه از سرداب سامرا چنانیسرزم یرد وظھور او از سوک
الن در آنجا بوده و آخـر زمـان منتظـر ه او اکنند ک یال میپندارند و خ یم یعه رافضیش

اثبـات آن از  یه بـراکاست  یطانیب بزرگ شیان و فرین نوع ھذیه اکخروج او ھستند 
 ٤ندارند. یل و برھانی، دلکچ مدریتاب، سنت، عقل و استحسان ھک

 ھـ ٨٨٨ /یمقدسنظر ابوحامد 

د: ھـر یـگو یدشـان میاز عقا یان بعضـیـبعـد از ب الرافضـة) ی(الرد علـتابشکاو در 
د فرقـه رافضـه بـا یـن فصـل دربـاره عقایه در اکداند  یم یشمندیر و اندکمسلمان متف

م یـح آوردیح ، عنـاد و جھـل زشـت و قبـیفر صـرکل یه با ھم دارند، از قبک یاختالفات
گاھیه ھکشود  یموجب م ن اسـالم و یـاز دھـا  آن م خروجکر و حیفک، در تیچ انسان آ

 ٥باشد.د نداشته یشان ترد یگمراھ

 ١٠٨ف صیالمنار المن -١
 ق عبدالفتاح ابوغدهیچاپ اول: تحق ١٥٢ف صیالمنار المن -٢
 ٥/٢٥١ه یه و النھایالبدا -٣
 .١/٥٥الفتن والمالحم  یة فیالنھا -٤
 ٢٠٠ص یالرافضه ابو حامد المقدس یالرد عل یرساله ف -٥
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 ھـ ١٢٠٦ /عبدالوھاب بننظر محمد 

د: یـگو یمھـا  آن ده رجعت در نـزدیق بر عقیدر تعل الرافضـه) ی(الرد علاو در رساله 
جعـل  ییزھـایه چکـن نادانـان، یـو حماقـت ا یـیرأ کانسان مومن! بنگر به سـب یا«
گفتـه ن یـدھد، و الزمه ا یم یو نقل درست به بطالن آن گواھ یھیه عقل بدکنند ک یم

را  یعقل داشـتند سـخنانھا  آن ث است، و اگریو احاد یات قطعیب ثوابت و آیذکآنھا, ت
شـان را زشـت  ن سـخنانیقـیان قرار گیرنـد و اھـل کودکه مورد مسخره کگفتند  ینم

نسـبت  ییرا به بـدگوھا  آن و  ردهکرده و مسخ کرا سلب ھا  آن شمارند، اما خداوند عقل
 یش بـرایه از پکاست  ین امر شقاوتیه علت اکرده است کن بندگانش گرفتار یبه بھتر

 ١»مقدر شده است.ھا  آن
زن و عمـه آن  یـکز بودن ازدواج ھمزمان فرد بـا یدرباره جاھا  آن یه رأکنیبعد از ا

جـزو  یان رافضیعیه شکشود  یھا روشن م ن مثالیبا ا«د: یگو یرده است مکر کزن را ذ
ز از ھمـه مـردم یـانـد و ن ردهک کرا تـر یامر الھـش از ھمه مردم یه بکھستند  یافراد

از نطفـه ھـا  آن از یاریصـتر ھسـتند و بسـیاست حر  ردهک ینسبت به آنچه خداوند نھ
ھـا  آن انیـانـد. لـذا درم ه در رحم حرام [متعـه] قـرار گرفتهکاند  ث به وجود آمدهیخب

ه ھـر کـم گفته شده اسـت یدارند. و از قد یدیه اعتقاد و اعمال پلک ینیب یرا م یافراد
 ٢»گردد. یم  به اصل خود باز یزیچ

جـدا و بـه زنـا گرفتـار  یه از امـت اسـالمکه از سنت و بلیامام«د: یگو ین میھمچن
 اند. پـس ردهکه باب زنا را از ِقُبل(جلو) و از ُدُبر (عقب) بر خود باز کار یاند. چه بس شده

 ٣».ندریه اوالد زنا نام گکار سزاوارند یچه بسھا  آن

 ھـ١٢٥٠ / ٤یانکشو محمدسخنان امام 
ن عواقب و یبدتر یان رافضیعید شیح و بدعت پلین عمل قبیه اکبدان «د: یگو یاو م

بلنـد  یتاب و سنت با صداکه کافتند یه درک یه زمانکنیدارد و آن ا یا نندهک رانیآثار و

 ٣٢خ محمد بن عبدالوھاب صیالرافضه ش یالرد عل یرساله ف -١
 ٣٩خ محمد بن عبدالوھاب صیالرافضه ش یالرد عل یرساله ف -٢
 ٤٢خ محمد بن عبدالوھاب صیالرافضه ش یالرد عل یرساله ف -٣
از  یکیده آنان دست برداشته و به یه بوده و سپس از عقیدیان زیعیخود از ش یانکامام شو -٤

 ل شده است. (مترجم)یمجتھدان بزرگ در روش و منبع اھل سنت تبد
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و  سردند و بعد از طعن نسبت به صحابه ک یزنند با سنت دشمن یاد میفرھا  آن هیبر عل
 یبه سـنت را دشـمن کھا، تمس درباره آن ییدرباره سنت و حامالن آن و بدگو کیکتش

جه ھمه سنت را باطل دانسته و درمقابل آن یشمردند. در نتھا  آن روانیت و پیبا اھل ب
 یزشـت یھـا ه شامل افتراھـا و دروغکچنگ زدند  یساختگ یھا آن به دروغ یو به جا

ت شـدند و یله آن ھـدایه بـه وسـکـاست  یسانکدرباره صحابه و ھمه حامالن سنت و 
روان تابعـان را یـن و پیان مردم از جمله تـابعیو ناشران آن در م یعامالن به سنت نبو
بـا  یاتھـام دشـمنھـا  آن دنـد و بـهینام یرا ناصـبھـا  آن لین دلیمتھم ساختند به ھم

ان یشه رافضـیردند. خداوند رکو فرزندانش را وارد  س طالب یبن اب ین علیرالمؤمنیام
 ١»ن ببرد.ینده و از بکرا 

 ھـ١٢٣٩ /یالله دھلو یولز بن ینظر امام عبدالعز

ان یعیه آن را در رد بر شک ٢ة)يعرش ی(التحفة االثنم خود یتاب عظکان یاو در پا
شده است له آن مشھور یرده است و به وسکآن را خالصه  ینوشته و آلوس یرافض

را بشناسد ھا  آن یامدھایث و پید خبیه عقاکس کھر «د: یگو یم یان رافضیعیدرباره ش
شود و  یش ثابت میبراھا  آن فرکندارند، و  یا از اسالم بھرهھا  آن هکداند یابد و می یم در
ه یر امور اولکمنھا  آن هکشود  ید و مطمئن میخواھد د یبیب و غریار عجکھر ھا  آن از

ند و به عذاب و ک یھستند و سرزنش و عتاب به ذھنشان خطور نم یھیو بد یحس
نند و چنانچه ک یده و قبول مینند آن را پسندیرا بب ینند، اگر باطلک یر نمکعقاب ف

ِيٱَمَثلُُهۡم َكَمَثِل ﴿ د:یفرما ینند. خداوند مک یب و رد میذکنند آن را تیحق را بب َّ� 
َضآَءۡت َما َحۡوَ�ُ  ۡسَتۡوقَدَ ٱ

َ
ٓ أ ا ُ ٱَذَهَب  ۥنَاٗر� فَلَمَّ بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهۡم ِ� ُظلَُ�ٰٖت �َّ  �َّ

ونَ  ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعونَ  ١٧ُ�ۡبِ�ُ  .]١٨-١٧[البقرة:  ﴾١٨ُصمُّ
ه اطـرافش را کـ یرده و ھنگـامکـه آتش روشـن کاست  یسکمانند ھا  آن و مثال«

 را نبینند. یزیه چکند ک کتر یکیرا در تارھا  آن رد ویبگ خداوند نورشان راند کروشن 
 ».نندک یگردد و توبه نم یش برنمیور و الل ھستند و از گناھان خوکر، کھا  آن

 ٣٠٥و٦ص یانک، شویث الولیالحد یعل یقطر الوال -١
 است و چاپ و منتشر شده است. (مترجم) یتاب فارسکن یاصل ا -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ١٢٨

ـا شـنوند.  یفھمند ونـه م یشان را پوشانده است نه میھا دل یدیو پل کچر انّـا هللا و إنّ

اند  ور شـده ن به فسق وگناه آلوده و در آن غوطـهی. آنان در اصول و فروع ده راجعونيإل
س یرو ابلـیـامبرش دور و پیـمسـلط شـده و از خـدا و پھـا  آن س بریابل یھا یوگمراھ

اند و در شـبھات واوھـام  ار بـه اسـالم صـدمه رسـاندهیه چه بسکھا  آن بر یاند، وا شده
 ١سرگردانند.

 عربستان یبار علماک ئتیه یاقوال اعضا
و افتاء در ضمن پاسـخ دربـاره  یعلم یھا پژوھش یته دائمیمک یاز فتواھا یکیدر 

ا در فـروع، یـچـه در اصـول  یعه امـامیمذھب شـ«آمده است:  یان رافضیعیاعتقاد ش
ان یعیشـ«آمـده اسـت :  یگرید یدر فتوا» ٢در اسالم است یو بدعت یساختگ یمذھب

ه عثمـان بـن کـ یانـد قرآنـ ردهکتب خود از ائمـه خـود نقـل که در یعشر یه اثنیامام
م و کـف و یتحر یرده است داراکق حافظان قرآن از صحابه آن را جمع یاز طر سعفان

ف شـده یـاز سوره ھـا تحر یلمات و جمالت آن، حذف و بعضکاز  یاست است و بعضک

ه مؤلـف آن کـرا  تاب رب األربـاب)كف يحتر ی(فصل اخلطاب فتاب ک یسکاست، و اگر 
ن امـر را یف قرآن نوشته است بخواند ایدرباره تحر یطبرس ینور ین بن محمد تقیحس
نوشته شده  یان رافضیعیدفاع از مذھب ش یه براکتاب کن یند، از امثال اک یق میتصد

ل یـح سـنت از قبیه در آن از منابع صـحکاست  یرامه ابن المطھر حلکاست، منھاج ال
ده و فقـه بـدان یـام عقکـاح رده و در استدالل بهک یگردان یو مسلم رو یح بخاریصح

رجـوع ھـا  آن ن بـهیل نبـوده اسـت. ھمچنـیـآن ارزش قا یرده است و براکمراجعه ن
خود  یرا برا یرده و اصول نادرستکف یخود تأل یبرا یثیحد یھا کتاب هکنند، بلک ینم

خودشـان]  یگر [به ادعـایدیکح از یف و صحیث ضعیص احادیه در تشخکاند  قرار داده

 ٣٠١-٣٠٠ه صیعشر یلتحفه االثنمختصر ا -١
 ین فتوا به امضای)، و ا٩٤٢٠شماره ( یفتوا ٢/٢٦٨ش ی، جمع احمد درویته دائمیمک یفتوا -٢

س یب رئی(نا یفیخ عبدالرزاق عفیته)، شیمکس یز بن باز (رئیخ عبدالعزیل است: شیذ یعلما
 ته).یمکان (عضو یخ عبدالله بن غدیته)، شیمک

                                                   



 ١٢٩  خش پنجم: دیدگاه اهل سنت درباره شیعیان رافضی و عقایدشانب

نند، و از جمله اصول خود رجوع به اقـوال امامـان معصـوم [بنـا بـه ک یبدان مراجعه م
 ی... الخ فتو١اند شان] را قرار دادهیادعا
ھـا  آن ن قبـل ازیھـا، ھمچنـ پـس از آن ین وعلمـایشیاز اقوال امامان پ ین برخیا

ق آن نصـوص یـرده و از طرکـقـت اقـرار ین حقیبه ا یه ھمگکبود  ستیامامان اھل ب
اند  ان داشـتهیده است و آن را بیان به دست ما رسیدر مذمت رافضھا  آن ه ازک یمتواتر

اند و موضع واحد خود را درمقابل آنان  ردهکف یتوص یرا با ھر گونه شر و رذالتھا  آن هک
 یلتیر و ھـر فضـیـن افـراد مـردم بـه خیجزو دورتـرھا  آن هکاند  اند و گفته ردهکاعالم 

ان و شـدت خطرشـان ھشـدار یـسـبت بـه خطـر زگونـاگون ن یھا ھستند. و با عبارت
شـناخت ھـا  آن ار نسـبت بـهیه بسـکـ  /هیمیت خ االسالم ابنیه شک ییاند. تا جا داده

و مـرد « د: یگو یمھا  آن ند در مذمتک یوھش مکرا به شدت نھا  آن هکنیداشت. پس از ا
 »  مسلمانان و اھل اسالم را بشمارد. یتواند شرارت وضررشان برا یوا سخن نمیش

ه مـردم را نسـبت بـه کـر علما ین ائمه و سایه سابقا گذشت خداوند به ھمه اکچنان
سـته امـت را یبـه طـور شاھـا  آن ر دھـد،یـدادند پـاداش خ یھشدار م یان رافضیعیش

بر مردم  یشان به حجت یھشدارھا ھا و ه گفتهکنیردند تا اکن راه تالش یحت و در اینص
عت یاز فھـم وشـناخت شـر یا ن بھـرهیترکوچکـه ک یسکھر  یل شده است و برایتبد

قـت ین مـردم از حـق و حقیدورتـر یان رافضـیعیه شـکـداشته باشـد، روشـن اسـت 
عت مخالفـت یش از ھمه مردم با شریبھا  آن ِن مردم به ظلم وجور ھستند ویتر یکونزد

خ یننـد و مسـلمانان درتـارک یمـ یتوز نـهکیلت یر و فضـیعت و اھل خیو نسبت به شر
 اند.  ن مبتال نشدهید یبراھا  آن تر از کبدتر وخطرنا یا چ فرقهیومعاصرشان به ھگذشته 

ھـا  آن تش شامل حالشان شود و مسـلمانان را از شـریه ھداکم یخواھ یاز خداوند م
را ھـا  آن را به خودشان بازگرداند و به دسـت خودشـانھا  آن رکرنگ و میند و نکحفظ 

 ن, او شنوا و پاسخگوست.ک کھال
 

 سابق است. ین فتوا ھمان امضاھایا ی) و امضاھا١١٤٦١شماره ( ٢/٢٦٩ یته دائمیمک یفتواھا -١
                                                   





 

 

 بخش ششم:

 شیها تابکف یبر مؤلف و روش او در تأل یلک ینقد

ثـم «تـابش کن یه مؤلـف آن را در اولـکـ یبر مسائل یلیقبل از پرداختن به رد تفص
ه در ک یدرباره روش و اسلوب یمکد یرده است، باکر کذ» شدمت یآنگاه ھدا» :«تیاھتد

زان صداقت و امانـت و ین میرد و ھمچنکش گرفته است تأمل یش در پیھا کتاب فیتأل
ن نقد، خودش نسـبت بـه یم تا خواننده قبل از شروع به خواندن اییعلم او را روشن نما

گاه شود.   او آ
از گمـان  یرویـدر گفتار، پ ییگو ب و تناقضی، غرور، دروغ، فریان نادانین امر با بیا

ه مورد اعتمـاد و اسـلوب اھـل کف یق در نقل، مخالفت با اصول تألیام، عدم توثکدر اح
ش گـرفتن آن یه خود متعھد به در پـک ین مخالفت با اسلوبیف بوده است و ھمچنیتأل

 شود.  ی، روشن میان رافضیعیده مشھور شیز تضاد آن با عقیبوده است و ن
ق بـا اقـوال و یـالم او و تطبکـ یاسـتدالل بـه اجـزا یبر مبنا ین امور ھمگیان ایب

ب یـل بـه ترتین امر به تفصـیرد. ایپذ یند، انجام مک یر مکور ذکتب مذکه در ک یمسائل
 ر است: یز

 یجانیت یاوًال: جهل و نادان
ه او کـدھـد  یرده اسـت نشـان مکـر و اعتـراف که مؤلف درباره خودش ذکآنچه را 

 از یا در عـراق مجموعـه یان رافضـیعیه شـکـنینداشته اسـت تـا ا یخانه شخص بتاک
ه قبـل از کـ یفراوانـ یھا کتاب من از«د: یگو یاند. او م ردهکشان را به او اھدا یھا کتاب

ار خشـنود یبسـ …را دانستم ھا  آن ر شدم و منبعیده بود غافلگیدنم به منزلم رسیرس
 ١».خانه نام نھادم تابکقرار داده و آن را  یتب را در اتاق مخصوصکشدم و 

و مسـلم و مسـند امـام احمـد و  یح بخاریتخت رفتم و صحیبه پا«د: یگو یسپس م
دم و منتظر بازگشـت بـه یتب مشھور را از آنجا خرکه یو بق کو موطأ مال یح ترمذیصح

  ٨٦/٨٧ت ص یثم اھتد -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٢

را ورق  یتاب بخـارک ین تونس و قفصه در اتوبوس عمومیان راه بیمنزل نشدم و در م

رغم یـابم. امـا علیـه آن را نکردم ک یو آرزو م  ردهکرا جستجو  »سية اخلمـيرز«زدم،  یم
  ١».ردم...کدا یلم آن را پیم

گذاشـته و آنجـا  یانکھا را در م تابک«د: یگو ید! او مینکتأمل  یمک یخواننده گرام
ن یرد و اکتابخانه را در خانه اختراع که کاست  یسکن یا او اولیگو» دمیتابخانه نامکرا 

رده اسـت. و کـار را نکـن یـقبـل از او ا یسکه کاسم را بر آن گذاشته و پنداشته است 
را ھـا  آن را قـبالً یـرده اسـت. زکث یتب مشھور حدکن و یحید صحیسپس اقدام به خر

 شناخته است. یرا نمھا  آن یا حتینداشته و گو
 ھا کتاب نیاز ا یارکوتازه  یچ طالب علم مبتدیتابخانه ھکه کاست  ین در صورتیا
آورد و بـه بحـث و  یبه شمار م ه خود را در زمره علماک یسکست، چه رسد به ین یخال
 بپردازد. ین موضوعات اعتقادیتر کن مسائل و خطرنایتر قینه دقیف در زمیتأل

رده کـمؤلـف اعتـراف » ت شدمیآنگاه ھدا»: «تیثم اھتد«تاب کاز  یگرید یدر جا
اش  یعت نداشته است و بـه علـت شـدت جھـل و نـادانیاز علوم شر یه شناختکاست 

 ندارد. یازیه بحث درباره احوال صحابه بدان علوم نکپنداشته است 
 یتـوان یگفـت: نم«د: یـگو یم یعـالم سـن یـکن او و یب ییاو در ضمن نقل گفتگو

ر، لغـت، نحـو، صـرف، یجز با داشتن ھفده علم و از آن جمله علـوم تفسـ ییاجتھاد نما
 .کرذلیخ و غیث، تاریبالغت، احاد

ان مـردم اجتھـاد یـم ام قرآن و سـنتکاح یو گفتم: من برا  ردهکسخن او را قطع 
ه چـه کـخـواھم بـدانم  یم یشوم. ھرگز! ولـ یمذھب یه در اسالم داراکنینم، تا اک ینم
ا یـبر حق اسـت  یه مثًال امام علکه بدانم کنیبر باطل است و ا یسکبر حق و چه  یسک

دام و کـھـر  یه خوانـدن زنـدگکـبه احاطه به ھفده علم ندارد، بل یازین نیه ؟ و ایمعاو
 ٢ند.ک یت میفاکقت یافتن حقی یاعمالشان برا

بر طلبـه  یه حتکدچار شده است  ییھا ن سبب مؤلف به اشتباھات و جھالتیبه ھم

وا أَهلَ الذَّ «تاب کن گفته او در یماند مانند ا ینم یز مخفین ییمرحله ابتدا از « »:ركفَاسألَ
گاھان بپرس ھا  آن ه وصفکن منافقان یه اک ینک[اھل سنت] سؤال ھا  آن اگر از» : «دیآ

  ٨٨ت ص یثم اھتد -١
  ١٥٠ت ص یثم اھتد -٢

                                                   



 ٤٢٣  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

ھسـتند :  یسـانکة در دو سوره توبه و منافقون نازل شده است چه یآ ١٥٠شتر از یدر ب
بعـد از آن دو سـلول بـوده و  یو عبدالله بن أبـ یه عبدالله بن أبکدھند  یبه تو پاسخ م

 ١ابند.ی ینم یچ اسمیھ
ه در کـ یسلول و عبداللـه بـن أبـ یچگونه نفاق فقط به ابن أب«د: یگو ین میھمچن

   ٢».شود یاند، محدود م ان عموم مسلمانان مشھور بودهیم
 شده است: ینجا گرفتار اشتباھات فاحشیدر ا
)  ١٥٠شـتر از(یمنافقـان بد: در دو سوره توبه و منافقون درباره یگو یه مکن یا اوَال:

ات دو سوره توبـه و منـافقون یه مجموع آک یة نازل شده است، اشتباه است در صورتیآ
ات دو یـه ھمه آکنیه ھستند، عالوه بر ایآ ١١ه و منافقون یآ ١٢٩ستند، توبه یة نیآ ١٥٠

ات سـوره توبـه یاز آ یارین و بسیر سوره منافقیه اخیست، سه آین نیسوره درباره منافق
 ن نازل نشده است.یدرباره منافق

ن فقـط ینازل شده درباره منافق یھا هیه آکرساند  ین مفھوم را میالم او اکن یھمچن
 یگرید یھا هیرا آیاست ز یگرین اشتباه دیه اکشود. حال آن ین دو سوره محدود میبه ا

آل  یھا ه در سـورهکـسـت. چنانین سـوره نیـه در اکـدرباره منافقان نازل شده اسـت 
 ٣نازل شده است. یاتین آیگر، درباره منافقید یھا عمران و نساء و مائده و سوره

 ًا: غرور مؤلف یثان
ن ین فقط به اینازل شده درباره منافق یھا هیه آکن است ینجا ایمفھوم سخن او در ا

نـازل  یگـریات دیـاست. درباره منافقان آ یگرین اشتباه دیشود. ا یدو سوره محدود م
ه یـه در سوره و آل عمران و نساء و مائده و بقکست، چنانین سوره نیه در اکشده است 

 ن نازل شده است.یھا درباره منافق سوره

  ١١٩ر ص کفسألوا أھل الذ -١
 ١١٩ر ص کفسألوا أھل الذ -٢
-٦٦، ٧٢-٦٠آل عمران  ١٢٠و  ١٥٤بقره،  ٢٠٦-٢٠٤،٢٠-٨ات یتوان به آ یات مین آیاز جمله ا٣- 

 رد. کمائده اشاره  ٥٣،٥٢،٤١نساء، ١٤٦-٧٣، ١٣٨

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٤

ر از عبدالله بـن سـلول اسـت و آن دو، یغ یفرد یند عبدالله بن أبک یگمان م ًا:یثان
 امل او عبداللـهکه نام کنفر ھستند  یکه آن دو کھستند حال آن یمتفاوت یھا تیشخص
 ١نه است.یبن سلول، رھبر منافقان مد یبن أب

نـد دو تـا ک یه او گمان مـک -ن دو اسمیر از ایه اھل سنت غکند ک یاو ادعا م ثالثًا:
ن امر نشان دھنده جھـل مفـرط و یابند. ای ینم یگرینام د -است یکیاست و در واقع 

ق یـتحق ار گسـتاخ و پرروسـت و بـدونیه او بسکند ک ین ثابت میب اوست. ھمچنکمر
ف یتـأل ج امبریره پیه درباره سک ییھا کتاب نین فرد به مشھورترید. اگر ایگو یسخن م

ه مؤلـف در جلـد کـد ید یرد، مک یره ابن ھشام است، مراجعه میه ھمان سکشده است 
نـد. ک یر مـکـاز منافقان و پدرانشـان را ذ یاریصفحه نام بس ١٠ش از یتاب در بکدوم 

ر از آن ین غیا ٢آنان نازل شده است. یکایکه درباره کپردازد  یم یاتیان آین به بیھمچن
 اند. ردهکر کر ذیتفس یھا کتاب گر و مفسران دریه مؤرخان دکاست  یزیچ

ه مرتـد کـو آن عده از صحابه را «ر است: یز یمفرط مؤلف ادعا یھا یاز جمله نادان
عـب کرمـه، کره، عیرة بـن شـعبه، ابـوھریـه، عمرو بن عاص، مغیشده بودند مانند معاو

و  یگمراھـ یه داراکـنیرغم این ادعا علیا ٣»دند.یرگذار نامکگر را شیاألحبار و صحابه د
م ینـده بـه رّد بـر آن خـواھیه در صـفحات آکـاسـت  یباطل فراوان یسخنان و ادعاھا
عب األحبار را جزو که او کنیاست و آن ا یاشتباه فاحش ین وجود دارایپرداخت، اما با ا

ه پـس از وفـات کـن اسـت یه او جـزو تـابعکـرده است حال آنکامبر قلمداد یاصحاب پ
ان اھـل علـم یـن امـر در میـ. ا٤نه آمدیبه مد سمان آورد و در دوران عمر یا جامبریپ

شـده  ین اشـتباه بزرگـیمفرط گرفتار چن یمشھور است اما مؤلف به علت جھل و نادان
 است.

مفرط اوست.  یسواد ینده جھل و بتوان گفت: اشتباھات مؤلف نشان دھ یعمومًا م
ھـا  آن ه بـه رد مفصـل بـرکـم بدون آنیپرداختھا  آن از ییھا ر نمونهکنجا فقط به ذیدر ا

 م.یپرداز ین نوع اشتباھات میاز ا یشتریبه تعداد بھا  آن م و در خالل رد بریبپرداز

مراجعه  ٦٢٠، ٤٦٩، ٥٥٥ص ٢ره ابن ھشام جینامه او و شرح حالش به س یخواندن زندگ یبرا -١
 ند. ک

 . ٥٥٧-٥٤٨ص ٢ره ابن ھشام جینگاه: س -٢
 . ١٥٨ت ص یثم اھتد ٣-
 . ٣/٤٨٩ر اعالم النبالء،یس -٤

                                                   



 ٤٢٥  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

ن امـر در یـه اکـ مفـرط ھمـراه اسـت،  یت مؤلف توأم با غرور و خودپسـندیشخص
تب او روشن اسـت و کاز  یمتعدد یه نفسش در جاھاکیسخنان او درباره خودش و تز

ن ید: بـدیـگو ینـد، مک یف میان سفر حج خودش را تعریه جرک یبه عنوان مثال ھنگام
و   ردهکـت خود مرا احاطه یه خداوند مرا ندا داده است و با عناکردم کسبب من گمان 

دن به آن ھستند و چنانچه ید رسیبه حسرت و امھا  ه جانکمرا به آن مقام آورده است 
   ١رند.یم یبدان نرسند م

ه مـرا کـدام از حجـاج کـه ھر کن است یگر اید یت ربانیعنا یکد: یگو ین میھمچن
ن دربـاره ی. ھمچنـ٢خواسـت یاتبـه مکم یداشـت و آدرسـم را بـرا ید دوستم مید یم

د چـه یمجـاور رسـ یشھرم گذشت و به شـھرھا ید: آوازه من از مرزھایگو یخودش م
داد و در شھر  یآمد و به حلقه درس من گوش م ینماز جمعه م یبرا یه مسافرکار یبس

  ٣گفت. یخود از آن سخن م
خ یه صـاحب الزمـان [و قصدشـان شـکـد: و به من بشارت دادنـد یگو ین میھمچن

او باشـم، قلـب مـن از  ده است تـا از خـواصین ھمه مردم برگزیل بود] مرا از بیاسماع
ه ھمچنـان مـرا ک یت ربانیر عناید و از تأثیننده به شدت تپک ن خبر خوشحالیدن ایشن

 ٤ردم.که یداد، گر یتر ارتقا م یبه عال یباالتر و از عال یبه مقام یاز مقام
ن امر، یند و اک یه مکید و تزیه خودش را تمجکن شرح مؤلف درباره خودش است یا

است، خداوند  یافکن، علم و عقل او یمبود در دکانسان و  یکنقص  یخود برا

نُفَسُ�ۡمۖ ُهوَ ﴿ د:یفرما یم
َ
ٓواْ أ ۡعلَُم بَِمِن  َفَ� تَُز�ُّ

َ
 .]٣٢[النجم:  ﴾٣٢�ََّ�ٰٓ ٱأ

 »ن است.یان داناتریه او به متقکد یب جلوه ندھیع ید و بینکه نکیخود را تز«

لَۡم تََر إَِ� ﴿ د:یفرما یو م
َ
ِينَ ٱ� نُفَسُهم� بَِل  �َّ

َ
وَن أ ُ ٱيَُز�ُّ يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء َوَ� ُ�ۡظلَُموَن  �َّ

وَن َ�َ  نُظرۡ ٱ ٤٩فَتِيً�  ِ ٱَكۡيَف َ�ۡفَ�ُ بِيًنا ۦٓ َوَ�َ�ٰ بِهِ  ۡلَكِذَبۖ ٱ �َّ  .]٥٠-٤٩[النساء:  ﴾٥٠إِثٗۡما مُّ

 ١٤ت صیثم اھتد -١
 ١٤ت صیثم اھتد -٢
 ١٦ت صیثم اھتد -٣
 ١٧ت صیثم اھتد -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٦

ه کـس را کـه خداونـد اسـت ھـر کنند، بلک یه مکیه خود را تزکھا  آن ینیب یا نمیآ«
ظلـم نخواھـد شـد بنگـر  یا ذره یس حتـکـچ یدھد و به ھ یب جلوه میع یبخواھد ب

 »  ار و بسنده است.کآش یگناھ ن دروغ،یبندند و ھم یچگونه بر خداوند دروغ م
ارنامـه کز به یرا ن یگرین حرام بزرگ، گناه بزرگ دیچاره در این بیور شدن ا با غوطه

 یو سـفرھا یقیچـون موسـ یرده است و آن افتخار او بـه گناھـانکاعمال خود اضافه 
د: و از یـگو یفر وشناخت او از آنجا است. او درباره سفر به مصـر مکن یفراوان به سرزم

گفتنـد  یردنـد اگـر از ھنـر سـخن مک یاد من تعجب مـیجرأت و صراحت و معلومات ز
ه کگفتم  یمھا  آن گفتند به یه از زھد و تصوف سخن مخواندم، چنانچ یشان ترانه میبرا

ردنـد ک یه ھسـتم. چنانچـه دربـاره غـرب صـحبت مـیه و مدنیجانیقت تیرو طریمن پ
 یالت تابسـتانیه در ضمن تعطـکا یا واسپانیتالی، ھلند، ایکس، لندن، بلژیشان از پاریبرا

شـدند  یر میگ غافـلگفتنـد  یگفتم و اگر از حج سخن م یبه آنجاھا رفته بودم، سخن م
شـان سـخن یبرا ییه من به حج رفته و اآلن در راه رفتن به عمـره ھسـتم و از جاھـاک
شـناختند ماننـد  یه ھفت بار به حج رفته بودند آنجاھا را نمک ییآنھا یه حتکگفتم  یم

گفتند با ارقـام  یل، و اگر از علوم و اختراعات سخن میغار حرا و غار ثور و مذبح اسماع
گفتنـد  یاست سـخن میردم و اگر از سک یر میشان را سیاوکنجکو اصطالحات  و اعداد

   ١ردم.ک یت مکرا ساھا  آن خودم یبا آرا
ه احسـاس کـن اسـت یـام ا ن فصل گفتهیتر از ھمه آنچه در ا د: مھمیگو یه مکنیتا ا

ام. چـرا  ه حاال عالم شـدهکردم ک یشدم و گمان م یبر مکمت کیغرور من باال رفته و اند
ھا بـه مـن  یدادنـد و بعضـ یم یدانشـگاه االزھـر بـدان گـواھ یه علماک ینه؟ در حال

اد فخـر واعتمـاد بـه یـنجا در األزھر باشد، و آنچه باعـث ازدیت اید جایه: باکگفتند  یم
ن در قـاھره، یمسـئول مسـجد رأس الحسـ یه بر اساس ادعـاکن بود ینفس من شد، ا

 ٢ثار او را داده بود.دن آید یبه من اذن دخول برا ج رسول خدا
سـبأ،  شـدن در زمـره ابن یرافضـ یه او را بـراکـباد  کن افتخارات بر مؤلف مباریا
 گران قرار داده است.یو د ینیمطھر، خم ، ابنی) طوسکر (الشری، نصیعلقم ابن

 ٢٤ـ٢٣ت یثم اھتد -١
 ٢٤تیثم اھتد -٢

                                                   



 ٤٢٧  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

 یفرجـام یکت و نیبه ما، سالمت، عاف یرم و سخاوت الھکم یخواھ یما از خداوند م
 ند.کحفظ  یمسلمانان را از گمراھند ما و کت یعنا

 رنگ اویثالثًا: دروغ و ن
ش وجـود دارد، از آن یھا کتاب ر مؤلف دریس و تزویاز دروغ و تدل یفراوان یھا مثال

 جمله است:

ه گذشـت کد: ھمچنان یگو یم» یاھل سنت واقع« »الشيعة هم أهل السنة «تاب: کدر 
ه قائـل بـه کـھسـتند  یسانکاند  ه اسم اھل سنت و جماعت بر خود گذاشتهک ییھا آن

 یزیـن چیـھستند ا س یر، عمر، عثمان و علکن [چھار گانه] ابوبیراشد یخالفت خلفا
 سطالـب  یبن ابـ یه علکن است یقت دردآور ایدانند اما حق یه امروزه مردم مکاست 

ننـد ک یت مشروع او اعتراف نمست و به خالفین نیراشد یدر نزد أھل سنت جزو خلفا
ردنـد و آن در سـال کگانه) ملحق  ثالثه (سه یان دراز او را به خلفایه پس از سالکنیتا ا

عه] خلفـا، یر شـیـدر زمان احمد بـن حنبـل بـوده اسـت، امـا صـحابه [غ یھجر ٢٣٠
چ یاند، ھ م راندهکر تا زمان معتصم، بر مسلمانان حکه از دوران ابوبک ییپادشاھان و امرا

او را لعن ھا  آن از یه بعضکاند. بل ردهکطالب ھرگز اعتراف ن یبن اب یبه خالفت عل دام ک
ز اسـت ین صورت چگونه جـایر ایآوردند. در غ یو او را جزو مسلمانان به شمار نم  ردهک

  ١نند و دشنام دھند.کمنابر لعن  یاو را رو
پـس  یان درازیالم اھل سنت و جماعت سـیل گفتین دلید: به ھمیگو ین میھمچن

ه احمـد بـن کـردند، درسـت اسـت کاعتراف  یاز دوران احمد بن حنبل به خالفت عل
ث آن را یه گذشـت اھـل حـدکـرد. امـا چنانکـه آن را اعالم کاست  یسکن یحنبل اول

 ٢رو عبدالله بن عمر بودند.یرا پیرفتند. زینپذ
بعـد از  یان طـوالنیو سال  ردهکاعتراف ن یه اھل سنت به خالفت علکاو  ین ادعایا

داشتند  ین اعتقادیه صحابه چنکنیدانستند و ا یو قانون یاحمد ابن حنبل، آن را شرع
بـر  یار زشـتیار بزرگ و دروغ بسـیبس یردند، افتراک یر میفکرا ت یعلھا  آن از یو برخ

او و اعتقاد بـه صـحت خالفـت او  س یاھل سنت و جماعت است. محبت و مواالت عل

 ٤٥عه ھم أھل السنة صیالش -١
  ٤٩ـ ٤٨عة ھم أھل السنة صیالش -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٨

فه چھارم مسلمانان است، مـورد اجمـاع و اتفـاق یه او خلکنیگانه، و ا سه یبعد از خلفا
ھـا از دوران صـحابه تـا  نیمختلف و در ھمـه سـرزم یھا ھمه اھل سنت در ھمه زمان

از  یکـیه بـه کـن عوام و خواص مشھور و متواتر است ین مسأله چنان بیامروز است و ا
غـرق  ینـادان یایـه در درکـ یسـکل شده است و فقط یتبدھا  آن ات و مسلماتیضرور

 ند. ک ید و منازعه میا به دام دروغ و بھتان گرفتار است، درباره آن تردیشده است و 
ل بـر یـن شواھد و دالیتر ین و قویتر باره از روشن نیدر ا ین رافضیا ین ادعایبنابرا

 اوست.  یو افترا ییگو زان دروغیم
ت یآنگـاه ھـدا»: «تیثم اھتد«ش تابکاو در  یھا رنگیھا ون ن از جمله دروغیھمچن

از  یرویـه بدان چنگ زدم و مـرا بـه پک یثید: از جمله احادیگو یه مکن است یا» شدم
 ج و بر صحتیرا تخرھا  آن ح اھل سنتیتب صحکه کبود  یثیدرآورد احاد س یامام عل

به  بر طبق عادت] من فقط ن برابر آن را دارند اما [یان چندیعیاند و ش ردهکد کیتأھا  آن
ه ھر دو مذھب و فرقه بر صحت آن اتفاق واجماع کنم ک یاستناد و استدالل م یثیاحاد

 .١دارند
 عبارتند از:ھا  آن از یه بعضکث آورده است ین حدیسپس چند

 »  در آن است یمن شھر علم ھستم و عل: «»أنا مدينة العلم وعيل باهبا«ث: یحد

د یـترد یب« »:فاسمعوا لـه و أطيعـواإن هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعدي «ث: یحد
د و از او اطاعـت یفه بعد از من اسـت، سـخن او را بشـنویو خل ی] برادر و وصین [علیا
 ».دینک

ه أن حييا حيايت و يموت ممايت و يسكن جنة عدن غرسها ريب فليوال عليـاً «ث: یحد من رسّ

و به مثل مرگ   ردهک یه دوست دارد مثل من زندگکس کھر « »:من بعدي و ليوال وليـه
ن شـود، کاشـته اسـت سـاکه خداوند آن را کن [جنت عدن] یرد و در بھشت بریمن بم

 ٢».شود و دوستان او را دوست بدارد... یبعد از من دوستدار عل
ح اھـل سـنت یتب صـحکور نه در کث مذیرا احادیست. زیش نیب یبین دروغ وفریا

 ه ھمهکدانند، بل یح نمیرا صحھا  آن تنھااند و نه  ح دانستهیرا صحھا  آن وجود دارد و نه

 ١٧٢ت صیثم اھتد -١
 - ١٧٦-١٩١-١٧٢ت ص یثم اھتد -٢
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باره سخن  نینده در رد بر مؤلف در ای. درصفحات آ١اند و باطل دانسته یرا ساختگھا  آن
 نم.کش روشن یاو را در ادعاھا یخواھم دروغھا یم ن جایم گفت. اما در ایخواھ

حجـاج  نه منوره سـربازان بـهیند در مدک یه ادعا مکن است یش ایھا از جمله دروغ
ستاده بودم و بر ارواح اموات یردم و اکارت یع را زید: قبرستان بقیگو ینند، مک یحمله م

اش  هیست و از گریگر یه مکستاده بود یا یرمردینار من پکردم. در ک یه میت گریاھل ب
 یرد. ناگھـان سـربازکرد و شروع به خواندن نماز کعه است. رو به قبله یه شکدم یفھم

ه او را لگـد کرمرد در سجده بود یر نظر داشت. پیاتش را زکه حرک ییبه سرعت آمد. گو
ھوش شد و آن سرباز شروع بـه یب یا قهیچاره چند دقیرمرد بیزد و به پشت انداخت و پ
ردم مـرده اسـت. کـرمرد سوخت. گمان یآن پ یرد، دلم براکزدن و فحش دادن به او 

ست. چرا او را در حالت یسته نیاز سرباز بپرسم: شامرا واداشت تا  یو دلسوز یاوکنجک
ز ین و گرنه با خودت نکت شو، مداخله نکد و گفت: سایشکاد ی؟ بر سرم فریزن ینماز م

 ٢نم.ک ین رفتار میچن
 یه بـراکـ یار است و ھـر مسـلمانکن داستان بر ھمگان آشیاو در ا یدروغ و افترا

ار یو تعدادشان چه بسـ –رده باشد کارت ین را زین سرزمیا یگریار دکا ھر یحج، عمره 
ت و احتـرام بـه یـشـاھد امن یرسـد، ھمگـ یھا نفر م ونیلیھر ساله به م -فراوان است

 یق خـدماتیـاز طرھـا  آن یو روحـ یگر آرامـش جسـم ن بوده و نظارهیحجاج و معتمر
خـدمت بـه حجـاج  ینـد و بـراک یارائه مـھا  آن به یه دولت عربستان سعودکھستند 

 یشـور بـراکرا در  یانسـان یرویـار گرفته اسـت و نکھا به  نهیرا در ھمه زم ینولوژکت
جاد ین منظور ایا یرا برا یدان آورده و مؤسسات مختلفیالت به میم ھمه نوع تسھیتقد

بـا حجـاج  ینان و مأموران سعودکارک یو مھربان ین عالوه بر خوشرفتاریرده است. اک
ه حجـاج و عمـره گـذاران ک یت فراوانیوامن و آرامش یه به علت راحتک ییاست تا جا

ًا تالش دولت عربستان است، سـفر حـج و عمـره بـه یو ثان یدارند و آن اوًال به فضل الھ
 رده است.کدا یشباھت پ یستیسفر تور یک

ص  یشکث المشتھره: الزریاالحاد یرة فک، التذ١/٣٥٧ یالموضوعات البن الجوزمراجعه شود به:  -١
خ ی، شی، مجموع الفتاو١/٢٠٣ یشف الخفاء العجلونک، ١٦٩ص یالسخاو یالمقاصد الحسن ١٦٣

 کالمستدر یص، الذھبیالتلخ ٣٥٤ ٧/٢٩٩ه یمیت ، منھاج السنة: ابن٤/٤١٠ه یمیت االسالم ابن
  ٣/١٣٩م کللحا

 ٨٢ـ٨٣ت صیثم اھتد -٢
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ام حـج اھـل فتنـه و جنجـال یـژه در ایبه و یان رافضیعیه شکدانند  یم یاما ھمگ
 یبرد و بـد ین میرا از بھا  آن ن راه شریبه آسانترن وجود دولت عربستان یھستند و با ا

فـه آن در برابـر خداونـد و یه وظکـن را ین سـرزمیـت ایـجـواب داده و امن یکیرا با ن
 ند.ک یمسلمانان است، حفظ م

گاھیه بر ھکاست  ین امریا  یھا حـاج ونیلیست، و مخصوصا میده نیپوش یچ فرد آ
ن دروغگـو و یـدانند. پـس ا یم یآن را به خوبروند  یه ھر ساله به آنجا مکو عمره گذار 

 یبـد؟] در حـالیفر یرا م یسکچه ھا  آن کو دلق یان رافضیعیپرورده ش گر دست آشوب
 دانند.[ یقت را مین حقیز ایخود ن یحت یان رافضیعیه شک

 گفتار مؤلف دررابعًا: تناقض 
بًا ھر یتقر ند وک یم ییگو رد تناقضیگ یمھا  آن ه ازک یجیمؤلف در سخنان و نتا

ن امر به مشخصه بارز یند. اک یگر آن را نقض مید یند در جاک یر مکه ذکرا  یا مسأله
ھا  بارز فرقه یھا ن خود از نشانهیرا ایتعجب ندارد. ز یل شده است. جایتاب تبدکاو در 

افراد  یھا آرا و خواسته یبر مبناھا  آن امکرا اقوال و احیباطل و اھل بدعت است. ز

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿د: یفرما یاست. خداوند م ْ �ِيهِ  �َّ  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا
 یم ید در آن اختالف فراوانیترد یبود ب یر خداوند میغ یاگر قرآن از سو« .]٨٢[النساء: 

 ».افتندی
 ھا:  ن تناقضیو از جمله ا

ن مورد ید: در ایگو یم» یاھل سنت واقع: « »السنهعه هم أهل يالش   «تاب کدر  -١
ه گذشت اھل سنت و که حجت بالغه است چنانکاست  یافکما  یل برایدل یک

ه کان یعیدر مقابل ش یالعمل سکبه عنوان ع یجماعت جز تا قرن دوم ھجر
ردند، شناخته شده نبودند. ما ک یرویپھا  آن ت بوده و فقط ازیدوستدار اھل ب

گردد  یامبر برمیشان به سنت پ م. ھمه اعتقاداتیابی ینم یزیچھا  آن در فقه
 ١ت شده است.یت روایق اھل بیه از طرک

م بـه یو اگـر بخـواھ«د: یـگو یه مکـتاب اسـت کاش در ھمان  ن در تضاد با گفتهیا
 یه بـه رھبـرکـھسـتند  ییھا د گفت: اھل سنت و جماعت آنیم باییل سخن بگویتفص

 ٣٠٠عه ھم أھل السنة صیالش -١
                                                   



 ٤٣١  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

د و یـل اگـر در عقاین دلیردند. به ھمکام یت قیبه جنگ با اھل ب یو عباس یام اموکح
، و ینـیب یت در آن نمیـاز فقـه اھـل ب یرکـز قابـل ذیـچ یبنگـرھـا  آن ثیتب حدک

   ١»ت منسوب است.یبه دشمنان اھل بھا  آن اتیه ھمه فقه و رواک یابی یدرم
ت یـب ه ھمه اعتقادات و فقه اھل سـنت بـه اھـلکشده است  یدر عبارت اول مدع

د و ادعـا یـگو یامًال در تضـاد بـا مطالـب قبـل سـخن مکگردد. و در عبارت دوم  یبازم
ت یـه اھل سنت ھمه اعتقادات و فقه خـود را از دشـمنان و مخالفـان اھـل بکند ک یم

 .یابی ینمھا  آن ت در نزدیرا از فقه اھل ب یا چ اثر قابل مالحظهیگرفته و ھ
تاب و سنت ک یعنیعت یبه منابع شران یعیه شکر است کان ذید: شایگو یم -٢

 یاز سو یافکفزودند. علت آن وجود نصوص یرا به آن ن یزیبند ھستند وچیپا
  ٢از باشد.یه مورد نکاست  یا درباره ھر مسالهھا  آن امامان

نـون سلسـله کاز آن زمـان تـا «د: یـگو یه مکـاش است  ن سخن در تضاد با گفتهیا
ا چنـد یـ یک یانقطاع ادامه داشته و در ھر عصر و بدون یمجتھد به طور متوال یفقھا

ام که ھر مرجع احک یا هیعلم یرده است ومردم براساس رساله ھاکعه ظھور یمرجع ش
نند. امـا درامـور ک ید میتقلھا  آن رده است در عمل ازکآن را از قرآن و سنت استنباط 

به وجود آمـده اسـت، اجتھـاد  ینولوژکشرفت علم و تین قرن به سبب پیه در اکد یجد
  ٣نند.ک یم

بند ھستند و بخـاطر یتاب و سنت پاکان به نصوص یعیه شکد یگو یدر عبارت اول م
انـد.  فزودهیتـاب و سـنت نکبه  یزیچ یا در ھر مسالهھا  آن در نزد یافکوجود نصوص 

ادامـه  یعه در ھـر عصـریمجتھـد شـ یه سلسله فقھـاکسد ینو یدر عبارت دوم م یول
از دارنـد از نصـوص اسـتنباط یـد نیـه دربـاره مسـائل جدکـرا  یامکـاحھا  آن داشته و

 نند.ک یم
ه از دوران ک ییعه و خلفا و پادشاھان و امرایر شیاما صحابة غ«د: یگو یاو م -٣

 یاند ھرگز به خالفت عل ردهکومت کمعتصم ح یفه عباسیر و تا دوران خلکابوب

 ٢٩٥عه ھم أھل سنةصیالش -١
  ١٣٨عه ھم أھل السنةصیالش -٢
 ١٤٤عه ھم أھل السنة صیالش -٣
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ردند و او را جزو ک یاو را لعن م یه برخکلرده و بکطالب اعتراف ن یبن اب
  ١».دانستند یمسلمانان نم

را تـا  یخالفت علـ م اھل سنت و جماعتیل گفتین دلیبه ھم«د: یگو ین میھمچن
ن بـاره یـدر ا یاریو نصـوص بسـ». ٢انـد رفتهیپس از احمد بن حنبل نپذ یطوالن یمدت

عت یله بیبه وس یاما خالفت عل«د: یگو یاش م ی. سپس در تعارض با گفته قبل٣آورد یم
عـت بـا او بـه یبـر ب یمبن یا راه انجام شد ونامهکمھاجران و انصار با او و بدون جبر و ا

ه در شــام او را بــه خالفــت یــان جــز معاویــھــا نوشــته شــد و ھمــه وال نیھمــه ســرزم
 ٤».رفتندیپذ

رو یه پکاز ابن عمر و آن گروه از اھل سنت و جماعت  یسکا یآ«د: یگو ین میھمچن
ــپرســد  یاو ھســتند. م ــار یجــاکه در ک ــیت ــاعیخ چن ــرا ین اجم ــهیخل یب ــز  یا ف ج

 ٥طالب به وجود داشته است. یبن اب ین علیرالمومنیام
ه مسلمانان ک یعت با علیه او از بکنم یب یم«د: یگو یم سن درباره ابن عمر یھمچن

 ٦».ندک یم یبر آن اجماع داشتند، خوددار

  ٤٥ص» یاھل سنت واقع«عه ھم أھل السنة یالش -١
 ٤٨ص »یاھل سنت واقع«عه ھم أھل السنةیالش -٢
 ٢٣٠ ٢٢٩ـ ١٥٢ـ٤٩ـ٢٤ص» یاھل سنت واقع«عه ھم أھل السنة یالش -٣
 ٢٣٢ص» یاھل سنت واقع«عه ھم أھل سنة یالش -٤
  ٢٣١ص» یاھل سنت واقع«عه ھم أھل السنة یالش -٥
 ٢٣٢ص »یاھل سنت واقع«عه ھم أھل السنةیالش -٦
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ه اھل سنت تا زمـان کاو  ین ادعایم، اینکق یاش را تصد فتهدام گکه کم یدان یما نم
 د:یـگو یه مکگر او را یه گفته دکنیا ایاند،  ردهکاعتراف ن یاحمد بن حنبل به خالفت عل

اذعـان و دربـاره آن اجمـاع  یبـه خالفـت علـ یھمگـ یراھکاز روز اول بدون جبر و ا
 اند!! ردهک

بطور  یه امام علکرده است کما ثبت  یخ برایباره تار نیدر ا«د: یگو یم یجانیت -٤
ل مھم به او مراجعه یدر مساھا  آن از ھمه صحابه داناتر بود و ھمه یلک
د: یگو یر مکند ثابت نشده است ابوبکمراجعه  یسکه او به کنیردند، و اک یم

د: یگو یه ابوالحسن در آنجا نباشد، عمر مکتنھا نگذارد  یلکخداوند مرا در مش
 ١شد. یم کد عمر ھالیترد یب بود ینم یاگر عل

طالب را طـرد  یبن اب یعلھا  آن د:یگو یه مکن ادعا در تناقض است ین مطالب با ایا
ت کشـان شـر ومـتکسـال او را در امـور ح ٢٥ردند و در مـدت ک یاش زندان و در خانه

در مـدت  س ینند ومـردم را از او دور نگـه دارنـد. علـکر یل و تحقیندادند. تا او را ذل
ر او یــدر تحق ین شــده بــود و ھمگــینشــ ر، عمــر و عثمــان عمــًال خانهکخالفــت ابــوب

 ٢نگه داشته بودند. یل ومناقب او را مخفیدند و نورش را خاموش و فضایوشک یم
ل ین دلیش قرار نگرفت به ھمین امر مورد پسند قریو ا«د: یگو ین میھمچن -٥

ردند کن بردن ھمه عترت تالش یاز ب یردند و براکام یق ج امبریپس از وفات پ
شد و از حقش  یم نمیتسل س یدند و اگر علیزم چیو گرد خانه فاطمه را با ھ

شدند و  ینابود م یگرفت، ھمگ یش نمیگذشت و مسالمت در پ یدر خالفت نم
 ٣»افت.ی یان میاسالم در ھمان روز پا

ه ادعـا کـاسـت  یامل با جـواب سـوالکو تضاد  یلکارزش در تعارض  ین سخن بیا
ت تـن در داد و بـا جماعـت یـبه واقع یا امام علید: آیگو یش آمده و میش پیند براک یم
ت کت موجود تن در نـداد و سـایبه واقع یامام عل» ھرگز!«دھد:  یعت نمود؟ پاسخ میب

عـت یبھا  آن دیرغم تھد یرد وعلکاستناد و استدالل  یزیبه ھر چھا  آن هیه علکنشد. بل
رد کـ یدا مـیـپ یه فرصتکت نشد و در طول عمرش ھر زمان کسا یرفت. ... علیرا نپذ

 ١٧٣ص»ت شدمیآنگاه ھدا« ت یثم اھتد -١
 ٢٥٢ر ص کفاسالوا اھل الذ -٢
 ١١-١١٠ص» یاھل سنت واقع« عه ھم اھل السنهیالش -٣
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رد. وجـود خطبـه کـ یان میه از او غصب شده بود، بکرا  یه بر او رفته و حقکرا  یظلم
 ١است. یافکباره گفته است  نیاثبات آنچه درا یباره برا نیه در ایقیمشھور شق

ت اتفاق یاھل بدرباره مودت  یچ اختالفید: مسلمانان بدون ھیگو ین میھمچن -٦
 ٢گر با ھم اختالف دارند.یو در مورد امور د  ردهک

ن سبب اسـت یبه ھم«د: یگو یه مکت تضاد دارد ین گفته با سخنش درباره اھل بیا
، و در یابیـ یان اھل سـنت و جماعـت نمـیت] را در می[اھل بھا  آن از یه شما وجودک

 ÷ت یـنفـر از ائمـه اھـل ب یـکننـد ک یاقتدا مھا  آن ه بهک ییفھرست امامان و خلفا
   ٣».وجود ندارد

ه خالفت را بر عھده ک یھنگام ین، امام علیعالوه بر ا«د: یگو ین میھمچن -٧
ه بدان دست زد ک یزین چیگرداند و اول یبازم یسنت نبو گرفت مردم را به

 سطالب  یبن اب یه علکاست  یافکو «د: یافزا یو م» ٤ت المال بود...یع بیتوز
 سعمر  یھا ه به بدعتکه صحابه کنیبازگرداند تا ا یمردم را به سنت نبو

 ٥».نندکام یرده بودند بر او قکعادت 
ش مردم را بـه یپ یھمانند خلفا س ین علیر المومنید امیترد ید: بیگو ین میھمچن

چ یرا ھـھـا  آن بند بـود ویام قرآن وسنت پاکرد. اما به احکعت مجبور نیرو به بیزور و ن
 ٦ری نداد.ییتغ

د: اگرچـه یـگو یه مـثًال مکـگـر اسـت ید یدر تضاد و تعارض با گفته ھاھا  این ھمه
بازگشت مردم بـه  یام خالفتش برایدر ا یوشش فراوانکه با کبود  یتنھا مخالف سیعل

را ینداشت ز یا جهیار نتکن یرد اما اکتالش  ج امبریام پکو اح یو قول یسنت فعل یسو
 ٧ردند.کمشغول  یطوالن یھا جنگ مخالفان، او را به

گاھان بپرس« ر کفاسالوا اھل الذ -١  ٢٥١-٢٥٠ص » دیاز آ
 ١٦٤ر صکفاسالوا اھل الذ -٢
 ٢٣٨عه ھم اھل السنه صیالش -٣
 ١٨٩عه ھم اھل السنه صیالش -٤
 ١٩٠عه ھم اھل السنه صیالش -٥
 ١٩٨عه ھم اھل السنه صیالش -٦
 ٢٦٠عه ھم اھل السنه صیالش -٧
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د ییـمـا را تأ یه صـحت ادعـاکـ ھاسـت آنتب و صـحاح کن یا«د: یگو ین میھمچن
و بازگردانـدن مـردم بـدان  یسنت نبو یایدر اح یبا تمام تالش، سع سه او کند ک یم

ز یـو ن.» ١نـدارد یـیه از او اطاعت نکند، رأک یسکنمود، اما چنانچه خود او گفته است 
ل یان و خوارج بر او تحمیه اھل جمل، شامکن یخون یھا خالفتش را با جنگد: یگو یم
 یه او بـراکـ یرد، در حالکدا یپ ییرھاھا  آن ان رساند و فقط با شھادتش ازیردند به پاک

 ٢خورد. یافسوس م ج امبریامت پ
تب او آمده است، و اگر ھمـه که در کاست  یاز تناقضات و تعارضات یھا ھا نمونه نیا

 یمطلـب را طـوالنھـا  این شـتر ازیب یلـیتوانستم خ یردم مک یر مکتناقضات مؤلف را ذ
ان یه بکمان  ینشود و به ھدف اصل ینم تا مطلب طوالنک یتفا مکاھا  این نم. اما من بهک

شـود بـه نقـل او  یه موجـب مکـم یاست برسـ یجانید تیو ترد کو ش یشانیتناقض، پر
 م. یریم او را نپذکم و حینکنان نیاطم

 م دادنکنفس و حدس و گمان در ح یاز هوا یرویخامسًا: پ
، ماننـد یحیند اساس درسـت و روش صـحک یان میه بک یلیام و مساکمؤلف در اح

ش یق، درپـیـل و تحقیاستدالل به نصوص و اسـتفاده از سـخنان علمـا در بحـث مسـا
عبـارت اصـل ه کـن باره اسـت یمنحصر به فرد است در ا یروش یرد. اما او دارایگ ینم

ن یـا یله ظن و گمان محض ثابت نمی شود و حتـیل تنھا به وسید مساییقراردادن و تأ
ه بر اساس غلبه ظـن و کشود  یز مین یخیتار یھا تیو روا یث نبویروش او شامل احاد

ا یـه معقـول و یـچ مبنـا و توجیه ھکند ک یا اثبات میو  یرا نفھا  آن محض یگمان و رأ
مثـال  ینجـا بـرایش است، و مـن درایھا کتاب ن روش او دریا ندارد، و یمنقول درست

 نم:.... ک یر مکرا ذ ییھا نمونه

گاھان بپرس: «»ركفاسالوا اهل الـذ«تاب کدر  ه بر مـردم ک یانیامو«د: یگو یم» دیاز آ

چگاه معتقد یقرار داشت، ھ سان یسف یه بن ابیمعاوھا  آن ردند و در راسک یومت مکح
مبعوث شده است و  یامبریاز طرف خداوند به پ ج محمد بن عبداللهه کنیاند به ا نبوده

 ١٨٢عه ھم اھل السنه صیالش -١
 ٨١ن صیالصادقون مع کال -٢
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ه او سـاحر کـمعتقـد بودنـد ھـا  آن هکـامبر خداست و گمان غالب آن اسـت یاو واقعًا پ
 ١».است
ن آمـده و یراشد یه بعد از خلفاکاست  یام مسلمانکدرباره ح کخطرنا یمکن حیا

ھـا  ن قـرنیه بھترک یدھد. قرن یل مکیتشھا  آن ومتکرا ح ج امبریبخش اعظم قرن پ
ھـا  آن باشد و در دوران یه قرن برتر مکن شامل ثلث اول قرن دوم یبوده است و ھمچن

روان آن به وجـود آمـد یبه پ کمکسنت و  ییفتوحات، و عزت اسالم و مسلمانان و برپا
و بر عـدالت، تقـوا  یمبنھا  آن و اخبار ھاست آنندار بودن یمان و دیل بر صدق ایه دلک

ان خاص وعام امت در طول زمان و گردش دوران منتشر شـده و بـه یدر مھا  آن صالح
 یان و تابعیسف یبن اب هیبزرگوار معاو یژه آنچه درباره صحابیده است. به ویحد تواتر رس

ذاب و مجـرم در کـ ین افتراگویه اکنیثابت شده است. تا ا سز یبزرگ عمر بن عبدالعز
ام ھرگـز بعثـت کن حیه اکرده است کم گستاخ را صادر کن دوران ظاھر شده و آن حیا

 یه عـارکاست  یمکن حیاند، ا رده و معتقد به صدق رسالت او نبودهکق نیرا تصد ینبو
ر یـرده اسـت و بھتـان و تزوکـد نییـآن را تا یتـیچ روایبـوده و ھـ یل و برھانیاز ھر دل

صادر و  یگریم دکدوباره حو   ردهکتفا نکز این امر نیبه ا یذاب حتکاست. آن  یارکآش
ھا  آن هکد: و ظن غالب آنست یگو یم یه سند او غلبه ظن است، وکرده است کح یتصر

ن یدگان ایگونه درباره برگز نین مجرم ایا یبوده است. ... آر یساحر ج امبریمعتقدند پ
 یه خداوند او را به سـزاکند و سند او غلبه ظن است ک یرا صادر م یامکن احیامت چن

 مالش برساند. اع
ه معتقدان بـه شـورا در کن است یو ظن غالب ا«ن گفته اوست: ین مطلب ایه ایشب

قـت آن در یه نـازل شـدن آن دربـاره حقکھستند  یسانکخالفت و موسسان آن ھمان 
 ٢»ردند.کف یر خم را تحریروز غد

ر یـه او به امکو ظن غالب آن است «د: یگو ین درباره عبدالرحمن بن عوف میھمچن
تـاب خـدا و کبراسـاس ھـا  آن انیـه در مک  ردهکشنھاد یطالب پ یبن اب ین علیالمومن

 ٣»شنھاد را رد نمود.ین پیند و او اکومت کن حیخیسنت ش

 ٤١ر صکفاسالوا اھل الذ ١
 ٧١ن صیون مع الصادقکأل -٢
 ١٧٩عه ھم اھل السنه صیالش -٣
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از متعـه و  یاز صحابه نھ ین سبب من شخصًا معتقدم بعضیبد«د: یگو ین میھمچن
ه یـاو را توج یاند تا موضع عمـر بـن خطـاب و را نسبت داده ج امبریم آن را به پیتحر

 ١».نندک
اسـاس دربـاره اصـحاب  یباطـل و ب یھـا و تھمت یین افترا، زشـت گـویدر مقابل ا

او در  یه مبنـاکن یمسلم ین امت اعم از امامان و علماین ایشیدگان پیو برگز جامبریپ
ه کـم ینیب یاست در مقابـل مـ ل بودهیاز دل یو ھوس خال ین افتراھا گمان ،ھویھمه ا

 ند.ک ید میف و تمجیشان تعر و از مذھب  ردهکرا مدح و ثنا  یان رافضیعیش
در حـال طـواف  یان رافضـیعیارت عراق و نگاھش به شیدر ضمن سخنش درباره ز

نگـاه  یا سـالخورده یرمردھـایبه پ«د: یگو ینند، مک یرا مسح و لمس مھا  آن هکقبرھا 
آثـار سـجده ھـا  آن یشانیبر سر داشتند و در پ یدیاه و سفیس یھا ه عمامهکردم ک یم
د، بـر یرسـ یاز آن بـه مشـام م ییخوشبو یه عطرھاکبلند  یھا شیشد و آن ر یده مید
وارد مقبـره ھـا  آن از یکیداشتند. ھر گاه  یتند یھا نگاهھا  آن افزود و یمھا  آن بتیھ
ھـا ھمـه  کن اشـین است اکا ممیه آک دمیگرفت و از خود پرس یم ه او را فرا یشد گر یم

 ٢؟.»!ن بزرگساالن ھمه در خطا باشندیشود ا یا میدروغ باشد؟ آ
شـان بـه علمـا مـرا  ھا، نماز، دعـا، اخـالق، احتـرام عبادت«د: یگو یگر مید یدر جا

 ٣».باشمھا  آن اش مانندک یه اکردم ک یه آرزو مک یمجذوب خود ساخت تا حد
ر کـه فکـاسـت  یب و اسـتثنائیث، عجیضعف احاد م به صحت وکاما روش او در ح

 ین مـواردیه در چنـکـ ییھا آن یرده باشد، حتکن عمل یچن یسکنم قبل از او ک ینم
ه کـسـنجند و آنچـه را  یث را با عقل خـود میاند و احاد ش گرفتهیدر پ یاسلوب عقالن

ن یـا ننـد. امـاک یمـ کف و تریشان باشد تضعموافق آن باشد قبول و آنچه مخالف عقل
خواھد  یه مکرده است و ھر جا کث برخورد یو ھوس خود با احاد یشخص براساس ھو

 یـکاز  یبخشـ ینـد. حتـک یاد مـیم و زکث را یف و متن احادیا تضعیح و یآن را تصح
بر اساس ھـوس و گمـان و بـدون  راھا  این دارند. ھمه یف میا ضعیح و یث را صحیحد

ه کـث ابن عمـر را یدھد. از آن جمله حد یانجام مام صادره کنان از احیاستدالل و اطم

 ١٥٩ان صین : ھمراه با راستگویون مع الصادقکال -١
 ٣٧-٣٦ت صیثم اھتد -٢
 ٤٣ص» ت شدمیآنگاه ھدا« ت یثم اھتد -٣
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شه خارج شـد یاز خانه عا ج امبریپ«د: یگو یآورد و م یرده است مکت یمسلم آن را روا
د، از یـآ یرون میطان از آن بیه شاخ شک ییشود جا ینجا خارج میفر از اکو گفت: راس 

 ١».مشرق
 یا اضـافه«د: یگو یاز مشرق] م یعنیر آن [یث و حذف عبارت اخین حدیبعد از نقل ا

بودن آن واضح است  یندارد و ساختگ یچ اعتباریاز شرق] ھ یعنیاند [ ه بدان افزودهک
ن تھمـت را از او دور ینند و آن را از دوش او بردارند اک کن را سبیتا گناھان ام المؤمن

 ٢».نگه دارند
آن را  یه بخارکت اس یحیث صحیاست حد  ردهکطعن وارد ھا  آن ه بهک یثیاز احاد

م و روز یـآورد یحـج را بـه جـا ج امبریـبا پ«د: یگو یه مکرده است کت یشه روایاز عا
امبر دچـار یـه ھمسر پیم] پس صفیم [طواف حج را به جا آوردیردک] افاضه یقربان نحر[

خواھـد.  یه مـرد از ھمسـرش مکرا خواست  یزیاز او چ ج امبریانه شد و پیعادت ماھ
 ٣».برد یانه به سر میاو در عادت ماھ ج خدا امبریپ یگفتم: ا

ه کـ یامبریـد دربـاره پیـخـدا بـه حسـابش برسـد! با«د: یـگو یدر ادامـه م یجانیت
رد. کـند تعجـب ک یکیگرش با ھمسرش نزدیخواھد در مأل عام و با اطالع ھمسر د یم

نظر ه زن مورد ک یانه است در حالید: ھمسرت در عادت ماھیگو یم ج امبریپس او به پ
 ٤».داند ینم یزیباره چ نیدر ا

ح یه مسـلم در صـحکـشه و عثمـان یث عایب نسبت به اسلوب در حدین ترتیبه ھم
اجـازه  ج ر از رسـول خـداکابـوب«رده است: کرده است طعن وارد کت یخود آن را روا

شه را به ی] عایه به عبایده و پارچه [شبیشکه او در بستر دراز ک یورود خواست در حال
ارش را انجـام داد و کـر اجـازه دخـول داد، کن حالت بـه ابـوبیده بود در ھمیچیخود پ

ارش کـز اجـازه داد، و یبازگشت. سپس عمر اذن دخول خواست در ھمان حالت به او ن
  امبر[یـپ د: من ھم اجازه ورود خواستم. ]یگو یبازگشت. عثمان م زیرا انجام داد و عمر ن

 رده استکت یرواآن را  ٢٩٠٥ح  ٤/٢٢٢٨…) تاب فتن فصل الفتن من المشرق کمسلم در  -١
 ١٠٥ر صکفاسالوا اھل الذ -٢
 رده استکت یآن را روا ١٧٣٢ح  ٣/٥٦٧وم النحر) یادة یتاب حج (فصل زکدر  یبخار -٣
 ٢٦٦ر صکفاسالوا اھل الذ -٤
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ــه عا ــت و ب ــع ینشس ــود جم ــر خ ــت ب ــت: لباس ــه گف ــش ــن! ک ــام دادم و ک ارم را انج
 ١ثیحد».بازگشتم...
گر چـه ین دیا«د: یگو یث میبودن حد یه و تمسخر نسبت به جعلیناکش و یبعد از ن

ده یچیشه را به خود پیھمسرش عا ه لباسک یه به اصحاب خود در حالکاست  یامبریپ
ه کـنیمبتذل نشسته است تـا ا یلباس نار او باکدھد و ھمسرش در  یاست اجازه ورود م

ه کـدھـد  یامبر بـه ھمسـرش دسـتور میـن ھنگـام پیند و در اینش ید و میآ یعثمان م
 اعمالش برساند.  یرا به سزا یمفتر ین دروغگویخداوند ا ٢»ند.کلباسش را مرتب 

ت یه مـرتبط بـا شخصـکـ یگریث دیث و احادین دو حدیطعن و تمسخر او درباره ا
ح وارد یث صـحیـه دربـاره احادکـ یبیذکـاست و از نقل آن به علت قـبح و ت ج امبریپ
ار در واقع طعـن نسـبت بـه کن یند اک یمتھم مھا  آن امبر را به جعلیاران پیند و ک یم

ه یـناکش و یع آن بزرگـوار و نـیف و اخالق رفیبه مقام شر یاحترام یو ب ج امبریخود پ
اسـتن از مقـام کن گونه افتراھا و یاجماع امت افه اوست به یوعف کزدن به ھمسران پا

 یسـانکفـر کاجماع علما را بـر  /هیمیت خ االسالم ابنیح است و شیفر صرک ج امبریپ
شان را  نند و سخنانک ییجو بیا از او عیرا دشنام دھند و  ج امبریه پکاست   ردهکنقل 

 رده است.کر کباره ذ نیدرا
نـد خـواه کا او را مـذمت یـرا دشنام دھـد  ج امبریه پک یسکد: یگو یاحمد م امام

د او را بدون درخواست توبه از یم او قتل است و من معتقدم باکافر حکا یمسلمان باشد 
 او به قتل رساند.

را دشنام دھد  ج امبریس پکد: ھر یگو یه مکرده است کنقل  کقاسم از امام مال ابن
 یسـکرده است: اگر کقاسم اضافه  ست. ابنیبه طلب توبه از او ن یازیشود و ن یشته مک
شـود و خداونـد  یشته مکق یند، مانند زندک ییجو بیا از او عیرا دشنام دھد  ج امبریپ

 رده است. کرا واجب  ج امبریاحترام پ
 ج امبریـد: لباس پیس بگوکد: ھر یگو یه مکرده است کنقل  کوھب از امام مال ابن

 القتل است. شود و او واجب یشته مکباشد  ییجو بیف است و قصد او عیثک

 ٢٤٠٢ح  ٤/١٨٦٦ سل الصحابه فصل من فضل عثمان بن عفان یتاب فضاکح مسلم یصح -١
 ٢٦٧ر صکفاسألوا أھل الذ -٢
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ا یـنـد کراد وارد یـا ج امبریـه بر پک یسکه کاند  ارانش گفتهیفه و ین ابوحنیھمچن
 ند، مرتد است.کب یذکا او را تیم یجو ید من از او برائت میبگو

ا یـتعـرض و  ج امبر خـدایـس به پکھر  اند:  ن گفتهیچن /یاران شافعین یھمچن
افر اسـت چـون اھانـت بـه کـه او را به صراحت دشـنام دھـد کنیند از جمله اکاھانت 

 فر است. ک جامبریپ
 یھا و نصوص علما د: عبارتیگو ین اقوال میر اکبعد از ذ /هیمیت خ االسالم ابنیش

اسـت  یفرک ج امبریاز پ یریگ ه و خرد ییبجویه عکن امر اتفاق دارد یھمه مذاھب بر ا
ب آن اخـتالف دارنـد. در کـطلب توبـه از مرتند و علما در مورد ک یه خون را مباح مک
ه کباشد  یگریاز او باشد و اما منظور او امر د ییجو بیه قصدش عک یسکان یباره م نیا

و مـزاح  یه بدون قصد و فقط با ھدف شوخکنیا ایآن است،  یھا امدیدشنام و ناسزا از پ
 ١ب آن شود.کمرت یگریز دیا ھر چیو 

رده اسـت و کـن امـر اجمـاع مسـلمانان را نقـل یـاض در بـاره ایع ین قاضیھمچن
ن یا دیا به او در نسب یند و ک ییجو بیا عیو  ییبدگو ج امبریه از پکس کد: ھر یگو یم
ق یـا از طریـند کتعرض  ج امبریا به پیھا و صفات او نسبت نقص دھد  یژگیاز و یکیا ی

بـه  ایـبشمارد،  کوچک یا او را در ھر صورتیند کر یه و تحقیتشب یزیدشنام او را به چ
 ین فـردیم چنکند در واقع به او دشنام داده است و حک ییرد و از او بدگویتمسخر بگ

ست چـه آنچـه صـراحتًا ین یم مستثنکن حیور از اکدام از موارد مذکچ یقتل است و ھ
دن یرسـ یا آرزویـنـد که او دعـا یـا علیه او را لعنت ک یسکن یه. ھمچنیناکا با یباشد 
وھش اسـت و کم ذم و نکه در حکدھد  یستیه به او نسبت ناشاکنیا ایند کبه او  یضرر

ند ک ییگو ھودهیا درباره آن حضرت بین است یز چنیست، او نیسزاوار مقام آن حضرت ن
ده اسـت یشـکه کـ ییھاھا و رنج بتیا او را به خاطر مصید یر بگوکا اقوال زشت و منیو 

ھا  این قرار دھد. ھمه ییجو بیاو را مورد ع زیجا یاز امور بشر یا بخاطر بعضیر و یتحق
تـا دوران معاصـر  شان مسـلمان از زمـان صـحابه یـمورد اجماع علما و امامـان و مفت

 ٢است.

 تاب مراجعه شودکن یبه ھم ٢٥٢و  ٥٢٦، راجع به نقل قولھا ص٥٢٧المسلول صالصارم  -١
 ٢/٩٣٢ ج یف حقوق المصطفیالشفاء بتعر -٢

                                                   



 ٤٤١  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

 ها تابکف متعارف در نگارش یاز اصول تأل ردنکن یرویسادسًا: پ
بنـد یان پژوھشگران و مؤلفان پایمعمول در م یش به اسلوب علمیھا کتاب مؤلف در

ا از نظـر یـو ھـا  آن ردنکـل ومرتـب یاست چه از لحاظ اسلوب پرداختن به مسـانبوده 
بـر  یمبتنـ یح علمـیق صحین به تحقینان از صحت معلومات در منابعش. ھمچنیاطم

 هکـند وفادار نبـوده اسـت. بلک یر مکتابش ذکه درک یمسائل و موضوعات یاستدالل برا
 است.  ین امر خالیش از ایھا کتاب

چ ید معمول است او در پرداختن به موضوعات از ھـیق جدیروش تحق ه درکاما چنان
ل موضوع مورد بحث را به یه مساکنیرده است، مثًال اکن یرویپ یاسلوب درست و روشن

 ١ند... .کم یداشته باشد، تقس یا ابواب متناسبیفصول  یکه ھر ک یمباحث
ا ابواب یل تحت عنوان فصول ینه پرداختن به مسایان در زمینیشیه از روش پکنیا ای

ه کـرده اسـت. بلکن یرویردن موضوعات پکو مرتب  ین دقت در بررسیھمچن یمستقل
ارتبـاط ھسـتند و در  یش و پس از خود بیه با پکاست  ینیوضع عناو یروش او بر مبنا

ن امر یه اکرار شده است، کتاب تکجا در یکش از یموضوع در ب یکعنوان در  یکضمن 
 یب جمـع آوریـم و ترتیه بدون تنظکاست   ردهک یا روزنامه یھا ه مقالهیتابش را شبک

 شده است.
است  یمطالب یل موضوعکم مسائل به شیعدم ارتباط موضوعات و تنظ یھا از نمونه

دربـاره شـورا تحـت عنـوان » انیھمراه با راستگو« »:نيون مع الصادقكأل«تاب که در ک
ن مسـأله را قـبًال یـه او اکآن است  یایعنوان گون یآورده است. ا» بر شورا یا هیحاش«

 یده است در حالیبر آن فرا رس ییگو هیق و حاشیزمان تعل کنیداده و ا مورد بحث قرار
) یت علیبر وال یگریبه عنوان (شواھد د ین عنوان بعد از بحثیه اکست، بلین نیه چنک

را آورده اسـت. » نیاخـتالف در ثقلـ«عنوان: » بر شورا یا هیحاش«آمده است و پس از 
آورده » یدر سـنت نبـو یاخـتالف مـذاھب سـن«تحت نام  یگریتر تازه دیبعد از آن ت

متعدد  یھااست چون آن را به فصل ین قاعده مستثنیر از اکتاب: فاسالوا اھل الذکروش او در  -١
 یر و بررسکدر ذ یعلمرو اسلوب یتبش پکه یرده است اگر چه ھمانند عادت او در بقک میتقس
 ل تحت آن نشده است.یمسا
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قضا و قـدر نـزد «تحت نام  یمنتقل شده است و مبحث یا است و دوباره به موضوع تازه
 ١ند.ک یرا مطرح م» دیتقل«و  »خمس«و از آن دو موضوع » اھل سنت

ه کـبل رده اسـتکـن یرویـپ یروش علمـ ب مؤلف در موضـوعات خـود ازین ترتیبد
ا چھار صفحه در آن موضوع سخن گفته یو سپس سه و   ردهکرا ادغام  یمباحث مختلف

درنـگ دوبـاره بـا ھمـان  یاست. سپس ب یق علمیاز ھر گونه تحق یه غالبا عارکاست 
 پردازد. یم یگریروش به موضوع د

اھـل : «»عة هـم اهـل السـنهيالش«تابش کن یاز عناو یگذشته بعض یھا عالوه بر نمونه
 تفاوت دارد امـا یلیگر خیدیکبا ھا  آن یھاموضوع نمک یر نقل میه در زک» یسنت واقع

ت نـزد اھـل یـد و مرجعیـتقل«ب عبارتنـد از: یرده است به ترتکر کذ یدر پ یرا پھا  آن
 ج امبریـپ» «ن نـزد اھـل سـنتیراشـد یخلفـا» «عهین نزد شیراشد یخلفا» «سنت

اھـل  یدشـمن» «سـتیر نینـاگز یھشدار» «ردیپذ یسنت و جماعت را نمع اھل یتشر
 ».ھاست آنقت یانگر حقیت بیسنت با اھل ب

 انیـم یچ ارتبـاطیزده صفحه و بدون وجود ھیھا فقط در سن ھمه موضوعیدرباره ا
 سخن گفته است.ھا  آن

الم ک«است: ب آورده ین ترتین را به این عناوین قرار است، ایز از ایگر نید یھامثال
نظـام «، »یمخالفت اھل سنت و جماعت با سـنت نبـو«و » م اصحابیآخر درباره تقس

 ٢»ه عدالت صحابه برخالف سنت است.ینظر«و » ومت در اسالمکح
فـراوان در پـرداختن بـه مسـائل، ھـر  یشـانین اضـطراب و پریـاش مؤلف با اک یا

 أله را در چند جا و در ھمـهس او ھمان مسکرد. اما برعک یر مکجا ذ یکرا در  یا مسأله
 ست.یبدان ن یازیه نکآورده است  ییآور و پرگو و مالل یرارکش به صورت تیھا کتاب

بـا آن را در ھا  آن مخالفت یو ادعا یدگاه اھل سنت درباره سنت نبویمثًال مسأله د
 رده است: کر کذ »یاھل سنت واقع» «عه ھم اھل السنهیالش«تاب کچند جا در 

 »با سنتھا  آن مخالفت«تحت عنوان  ٢٥در ص اول:
 ».شناسند یرا نم یاھل سنت، سنت نبو«تحت عنوان  ٤٥در ص  دوم:

آورده » انیھمراه با راستگو» «نیون مع الصادقکال«تاب ک ١٥٤تا  ١١١ن موضوعات را از صیا -١
 است، 

 ١٥٩-١٤٦عه ھم اھل السنه صیالش -٢
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 »ب سنتیاھل سنت و تخر«تحت عنوان  ٥٢در ص  سوم:
 »یمخالفت اھل سنت و جماعت با سنت نبو«تحت عنوان  ٢٨٧در ص  چھارم:

ه اقتدا به عتـرت دسـتور مسلمانان را ب ج امبریپ«تحت عنوان :  ٢٩٥در ص  پنجم:
 »اند. ردهکسنت با آن مخالفت  داده و اھل

» عه ھم اھـل السـنهیالش«تاب کف اھل سنت را در دو جا در ین موضوع تعریھمچن
 رده است. کمطرح » یسنت واقع اھل«

 »  ف اھل سنت و جماعتیتعر«تحت عنوان:  ١٦٤ص  اول:
 »شانامامان اھل سنت و شاگردان«تحت عنوان  ١٧٠در صفحه  دوم:

را در دو  ج امبریـدگاه اھل سنت دربـاره درود فرسـتادن بـر پین موضوع دیھمچن
 رده است. کر کتاب ذکقسمت مختلف از ھمان 

و  ج امبریـدرود فرسـتادن بـر پ یف چگـونگیـتحر«تحت عنوان  ١٦٤صفحه  اوًال:
 »  له اھل سنتیخاندانش به وس

 »اھل سنت و درود ناقص«ر عنوان: یز ٣٠٣ص  دوم:
ش سـخن یھا کتاب تاب است، اما اگر درباره ھمهک یکاز روش او در  ییھا ن نمونهیا
 شد.ک یم مطالب به درازا مییبگو

د گفـت، یـرده اسـت باکـه از مصادر و منابع نقـل ک ینان از معلوماتیاما درباره اطم
غالـب او بـوده و  ن روشیه اکابد ی یم وضوح در ش را خوانده باشد بهیھا کتاب هک یسک

 نم. ک یتفا مکا ییھار مثالکنجا فقط به ذیدر ا
ھـا  آن هکـشـده اسـت  یو مدع  ردهکراد یر را اکث مجعول و منیاز احاد یمثًال بعض

 ند. مثًال:کتب اھل سنت نقل کرا از ھا  آن ه مصادرکنیح ھستند. بدون ایصح

ھـا  آن ه قرآنکھستند  یانیار قاریچه بس«»: كم قاريء للقرآن والقرآن يلعنه« ث:یحد

عيل قائـد «» ٢اختالف امت من رحمت است» «رحمه یاختالف امت«، »١ندک یرا لعنت م

أصـحايب كـالنجوم «» ٣افران اسـتکاران و قاتل کویکرھبر ن یعل: «»الربرة وقاتل الكفـرة

  ١٨٠ت ص یثم اھتد -١
  ١٢٦ -٢٠ن ص یون مع الصادقکال -٢
  ٤٥ن ص یون مع الصادقکال -٣
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 یرویپھا  آن دام ازکه از ھر کھستند  ییون ستاره ھااصحابم چ: «»بأهيم اقتديتم اهتديتم

نسبت به مـن چـون  یمنزلت عل: «»عيل منّي بمنزلتي مـن ريب«، »١دیشو یت مید ھداینک

حـالل : «»حـالل حممـد حـالل إيل يـوم القيامـة«» ٢منزلت من نسبت به پروردگارم اسـت

 یرت بـرایـغ« »كفـر الغرية للرجل إيامن وللمرأة«، »٣امت حالل استیتا روز ق ج محمد
 ٤».فر استکزن  یمان و برایمرد، ا

سـت. ینھـا  آن گاهیسته جایه شاکاز سخنان به صحابه  ین نسبت دادن بعضیھمچن
ه او کشه ین مطالب به عایرده باشد: مانند نسبت دادن اکر کرا ذھا  آن ه منبعکنیبدون ا

از دفن  ن رایز حسینرده است، و بعد از آن ک یریجلوگ ج نار پدرشکاز دفن فاطمه در
ه کرا  یسکه سوار شتر شده و ندا داده است کنیرده و اکمنع  ج حسن در جوار جدش

 ٥د.ینکدوست ندارم در خانه من دفن ن
را بعـد از وفـاتش دور  سجسـد بـرادرش حسـن  سن یه حسکن ادعا ین ایھمچن

ردن اتھامـات و کـن وارد یوھمچنـ ٦طـواف داده اسـت ج مرقد قبر جدش رسول خدا
ام و یـه در آن اک ید: مورخان از اموریگو یبزرگ به ھمه صحابه از آن جمله م یافتراھا

ن شدند رخ داده اسـت مسـائل یمسلم یخلفا و امرا ج امبریه بعد از پک یاز آن اصحاب
د و زور یـردن مردم به زور ضرب، تھدکعت وادار ینند. مانند به بک یف میرا تعر یبیعج

ه او در پشـت آن بـود ک یاو و فشار دادن درب یستن پھلوکو ھجوم به خانه فاطمه و ش
رون آوردند و او را در صـورت یرا دست بسته ب یه علکنیرد و اکن یه او سقط جنکنیتا ا

ا، ارث و سـھم یز غصب حق فاطمه زھرا از ھـدایردند و نکد یعت به قتل تھدیامتناع از ب
 ین بـود و در ھـر نمـازیخشمگھا  آن ه ازکا رفت یاز دن یه در حالکنی، تا ایالقرب یذو
شتن کدر  یمحارم، و تجاوز به حدود الھ حرمت کن ھتیرد. ھمچنک ین میرا نفرھا  آن

ام خـدا و کر احییشان بدون احترام به عده و تغیردن با زنھاک یکیگناه، نزدیمسلمانان ب

  ١٦ن ص یالصادق ون معکال -١
  ١٦٢ن ص یون مع الصادقکال -٢
  ١٩٣ن ص یون مع الصادقکال -٣
  ٨٠ر ص کفسالوا اھل الذ -٤
 ١٦٥ت صیثم اھتد -٥
 ١٦٦ت صیثم اھتد -٦
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ه کــ یام اجتھــادکــبــه احھــا  آن لیان شــده و تبــدیــتــاب و ســنت بکه در کــرســول 
 رد.ک یرا برآورده مھا  آن یشخص یھا مصلحت

و دشـنام و لعنـت  ج نـه شـھر رسـول خـداید ابوذر و راندن او از مدین تبعیھمچن
 ١رده است.ک کرا پاھا  آن رده وکدور ھا  آن را از یدیه خداوند, پلک یتیردن اھل بک

چ یھـھا  آن یرده و براکر نکرا ذ یلیچ دلیھھا  آن ه در بارهکگر ید یاتھامات ساختگ
 اورده است.ین یسند، منبع و مصدر

و بدون  یشخص یردن بر اساس آراکم کل و حیو درست مسا یعلم یاما عدم بررس
 شود. به عنوان مثال:  یافت میش یھا کتاب ه به وفور درکاست  یل موضوعیداشتن دل

 ÷ یه امام علک یھنگام«د: یگو یم» ت شدمیآنگاه ھدا»: «تیثم اھتد«تاب کدر 
ر یـومت مسلط و امکرد بر حکه با امام حسن ک یه بعد از صلحید و معاویبه شھادت رس

اھـل سـنت و جماعـت  ین شد آن سال (عام الجماعه) نام گرفت پس نامگذاریالمؤمن
». ج ه و اتفاق بر آن اسـت، نـه سـنت رسـول خـدایاز سنت معاوھا  آن یرویل بر پیدل

ن مـورد وجـدانت آرام یـه در ایـعه امامیده شـیتنھا با شناخت عق«د: یگو ین میھمچن
ه خداونـد وجـود دارد یا تشـبیم و یه در آن تجسک یات قرآنیل آیشود و عقلت از تاو یم

ھـا یننـد نـه چنانچـه بعضـک یرا حمل بر مجاز و استعاره مـھا  آن هکماند  یدر امان م
چرا عمـر  یبدانه کن است یمھم ا«د: یافزا یو م». ٢قت و ظاھر الفاظیاند بر حق پنداشته
خواھنـد پـس از  یاز صـحابه م یه بعضکده بود یشن ییگو  داد؟ یر رأییعت تغیدرباره ب

 یه عمر ھرگز به آن راضکاست  یزین چینند و اکعت یطالب ب یبن اب یمرگ عمر با عل
 ٣»ست.ین

فـار بـا رد که از یعت گرفته و اخذ جزیه بر اساس شرک یاتکآنگاه با انتقاد از مقدار ز
ه اھـل سـنت و ک یاتکتواند به مقدار ز ینم یدولت اسالم«د: یگو یشرع اسالمی مم کح

ن یـ% اسـت، و ا٥/٢ن حالت مقدار آن یه در بھترکند کنند بسنده ک یجماعت خارج م
 یآمـاده، بنـا یروھـایتواند با آن قادر بـه داشـتن ن یه دولت نمکاست  یزیمقدار ناچ
 یحقـوق یھـر فـرد یه بـراکـنیچه رسد بـه اھا تا ھا و ساختن راهمارستانیمدارس، ب

 ١٦٠-١٥٩ر کفاسالوا اھل الذ -١
 ٢٧ن صیون مع الصادقکال -٢
 ٨٨ن صیون مع الصادقکال -٣
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خود به جنـگ یبقا یتواند برا ین نمیند. ھمچنکش را یت زندگیفاکه کند کمشخص 
شـتن انسـانکخود را بر اساس  یھاند و سازمانکشتن مردم اعتماد کن و یخون یھا
 ١»اند. نداشته یه به اسالم رغبتکبنا نھد  ییھا

و  یق علمیه مؤلف بدون تحقکاست  یامکل و احیاز مسا یاز بعض ییھا ھا نمونهنیا
او اعتقـادات  یان داشـته اسـت و مبنـایاز علما ب یکیا استناد به قول یو  یل شرعیدل

ام کـو به اح  ردهکب یذکرا ت یه نصوص شرعکاست  یمنحرف و گمراھ یو آرا یشخص
ه کـ نـدک یو ھوس ثابـت مـ یرا با ظن، گمان و ھو یخیپشت پا زده و حوادث تار یالھ
ن امت و محبـت و یدگان ایان و برگزینیشیه نسبت به پکاست  یدینه شدکیزه آن یانگ

اعمـالش  یدر دل دارد. خداونـد او را بـه سـزاھـا  آن دهیـوعق یان رافضیعیدفاع از ش
 برساند.

 رده استکش گرفتن آن یه خود را ملزم به در پک یردن از روشکن یرویسابعًا: پ
رده کـف و قواعد متعارف آن در نزد اھل علم عمـل یتالمؤلف نه تنھا برخالف اصول 

ر پا نھاده اسـت، در یش گرفته است زیش در پیھا کتاب ه خود درکرا  یروش یه حتکبل
ش یھـا کتاب ه خود قول داده است درکرد کر خواھم کرا ذ یاز قواعد و اصول یر بعضیز

 رده است: کند و سپس برخالف آن عمل کت یرعا
ند و انصاف و عدالت را ک یو تعصب دور یاز احساسات، ھو او وعده داده است -١

من با «د: یگو یم» ت شدمیآنگاه ھدا« »:تيثم اهتد«تاب کرد. در یش گیدر پ
طرفانه  ینم و بک یند از احساسات دورکت یه اگر مرا ھداکم عھد بستم یخدا

 ٢»نم.ین را برگزین گوش داده و بھتریبه نظرات طرف
تعصـب باشـم و بـه  یه با انصاف و بکم عھد بستم یبا خدا« د:یگو یتاب مکدر ھمان 

 ٣»ندھم. یتیر حق اھمیغ

گاھـان بپرسـ« »:ركفاسالوا اهل الذ«تاب کدر  د در یـد: پژوھشـگر بایـگو یم» دیاز آ
ن صـورت یر ایه در غکند کنجا از خدا بترسد و دچار احساسات نشود تا از حق عدول نیا

 ١٥٢ن صیون مع الصادقکال -١
 ٩٢ت صیثم اھتد -٢
 ١٠١ت صیثم اھتد -٣
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فـه او یه وظکـشـود. بل یخـدا گمـراه و منحـرف مشـود و از راه  یو ھوس م یرو ھویپ
ھا، احساسـات  دورتکگران باشد و خود را از یه تابع حق باشد اگر چه حق با دکنست یا

 ١ند.کآزاد  یو خودپرست
ا بـدان یاست. اما آ  ردهکر کق ذیه مؤلف درباره روش خود در تحقکاست  یزین چیا

 د.یآن را از خالل سخنان او بشنو بند و متعھد بوده است؟ خواننده محترم! جوابیپا
احتـرام ھا، نمازھا، دعا و اخالق وه عبادتکبل«د: یگو یان میرافض یاو در مدح و ثنا

 ٢»ه جزو آنان باشم.کردم که آرزو کنیرد تا اکشان به علما مرا مجذوب خود 
را خوانـدم، چنـد  ین موسـویالد د شرفیتاب مراجعات سکسپس «د: یگو یسپس م

دًا مجـذوب آن شـدم و جـز در یرد و شـدکفته خود یتاب مرا شکه کذشت نگ یا صفحه
 ٣»بردم. یآن را با خود به مدرسه م یگاھ یردم و حتک یھنگام ضرورت آن را رھا نم

اھـل سـنت قـانع  یگران را دربـاره آرایدانم چگونه خود و د ینم«د: یافزا یسپس م
 ٤»بنا شده است.ه یام یام بنکاقوال ح یه به گمان من بر مبناکنم ک

از متعـه و  یاز صـحابه نھـ یه بعضـکل من معتقدم ین دلیبه ھم«د: یگو یسپس م
 ٥»نند.که یو مواضع او را توج سعمر  یاند تا رأ نسبت داده ج امبریم آن را به پیتحر

 یسـکه عمر بن خطـاب ھمـان کدارد  ین وامین احتمال مرا به ایا«د: یگو یآنگاه م
از  یرده و وادار به نافرمـانکجاد ید ایتردھا  آن خته و دریبرانگه حاضران را یه بقکاست 

 ٦»است.  ردهک ج رسول خدا
ام کـردن احکو ھوس در صادر  یاز ھو یرویاز سخنان مؤلف در پ ییھا ھا نمونهنیا

د: (مـرا یـگو یه مکـند کسنده تأمل یور نوکمذ یھاد در عبارتیبا یاست. خواننده گرام
رد) (بـه گمـان مـن) (شخصـًا معتقـدم) (احتمـال کـخـود  فتهیرد) و (مرا شکجذب 

گاه شود.  یز از ھویه پرھکش یھا زان التزام به وعدهیدھم)... تا از م یم  و ھوس است، آ

 ٣٦ر ص کفاسالوا اھل الذ -١
 ٤٣ت صیثم اھتد -٢
 ٨٧ت صیثم اھتد -٣
 ١٥٠ن صیون مع الصادقکال -٤
 ١٩٥ن صیون مع الصادقکال -٥
 ٩٥ت صیثم اھتد -٦
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و ھـا  آن د فاسدشـان و سـتودنیـو عقا یان رافضیعید او نسبت به شیاما تعصب شد
 یشان ھمه ادعاھا ائمهده و یرن طعن بر اھل سنت و عقکشان و در مقابل وادار  دهیعق

 ند. ک یب میذکت یانه رویبه انصاف و م یبندیو پا یطرف یبر ب یاو را مبن
اما خالفت نزد اھل سنت و «د: یگو یرامون نظرش درباره خالفت نزد اھل سنت میپ

از  یچ فردیه ھکاند  ردهکرا باز  یق راھین طریجماعت بر اساس انتخاب شوراست و بد
به آن چشم  یفیر شریف و غیو ھر شر یو بزرگ کوچکببندد، و ھر  تواند آن را یامت نم

ان، یـرانیان ایـده و در میو بردگـان رسـ یش به مـوالیه از قرکنیطمع دوخته است، تا ا
 ١»ھا سردرآورده است.ھا و مغولک، تریکممال

ار یعه درباره خالفت چه بسیده شید: عقیگو یرامون خالفت میعه پیده شیدرباره عق
ه کـاسـت  ین قـرار داده اسـت. چـه نظـر مھمـیاز اصول د یکیه آن را کم است یعظ

م و کـمح ین نظـریـنـد، اک ین میه خداوند آن را معکاست  یند: خالفت منصبیگو یم
شـود و نصـوص  یم یرد و وجـدان بـه آن راضـیپذ یه عقل آن را مکاست  یدرست یرأ

نـد و ک ید مـیین آن را تایسالطتاتورھا و پادشاھان و یکرغم خواست دیقرآن و سنت عل
 ٢آورد. یت به وجود میدر جامعه استقرار و امن

ه درباره کد: آنچه یگو یم» هیف قرآن در نظر امامیتحر«در خالل سخنش درباره  یو
اسـت، و  ییو بزرگنمـا ییبـدگو شود، تنھا با ھدف یعه نسبت داده میف قرآن به شیتحر
م یعه دربـاره قـرآن را بخـوانیده شـیو اگر عق ندارد، یگاھیعه جایان اعتقادات شیدر م

ن یـد: ... ایـگو یه مکـنیم ... تا ایابی یف را میدرباره مبرا بودن قرآن از تحرھا  آن اجماع
ن یان و ایعیشتر مربوط است تا شیسنت ب ادت در قرآن) به اھلیتھمت (وجود نقص و ز

را ھرگاه بـه یرد. زکدر ھمه اعتقاداتم وادار  یه مرا به بازنگرکبود  ییھااز علت یکیامر 
برائـت خـود از آن را ھـا  آن ردمکھا  آن عه و خرده گرفتن بریدر انتقاد از ش یسع یعلت

نـد. وبـه مـرور یگو یراسـت مھا  آن هکردند، پس دانستم ک یبر من ثابت مآن را  ثابت و
 ٣م.یگو یق بحث و جستجو قانع شدم وخداوند را سپاس میزمان و از طر
 تیرفتن آن و برائت از صحابه و والیح به پذیان و در تصریده رافضیش عقیاو در ستا

عه یه شـکـه قـانع شـدم کـنیردم تا اکار مطالعه ید: بسیگو یمھا  آن ردنکو متھم ھا  آن

 ١١٢ن صیون مع الصادقکال -١
 ١١٢ن صیون مع الصادقکال -٢
 ٢٠٢-٢٠٠ن صیون مع الصادقکال -٣
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ت ینه اھل بیسوار بر سف یت الھکعه شده و به بریل شین دلیه بر حق است، به ھمیامام
از  یبعضـ یبـرا ینیگزیرا بحمداللـه جـایـچنـگ زدم، زھا  آن تیسمان والیشدم و به ر

افتند و بـه ینجات ن کیاند یافتم و جز اند مرتد شدهھا  آن م ثابت شده بودیه براکصحابه 
 رده وکدور ھا  آن را از یدیه خداوند, پلکردم کاقتدا  یت نبویبه ائمه اھل بھا  آن یجا
 ١رده است.کو مطھر  کرا پاھا  آن

ه نشـان دھنـده دور بـودن او از عـدالت و کـاز اقوال مؤلف اسـت  ییھا نمونهھا نیا
ش یم و ظلـم و دروغ در اقـوال اسـت، ماننـد مـدح و سـتاکـردن حکانصاف در صادر 

وتخطئـه اھـل سـنت بـه خـاطر ھـا  آن ح دانسـتنیدشان وصـحیو عقا یان رافضیعیش
ار کـا انیـن دربـاره آن یقیه با خود دارند. سخن او درباره خالفت و موضع فرک یقتیحق

ان از یه رافضـکـنیبـر ا یاو مبنـ یل ادعـایـاز قب یان رافضیعید زشت شیاز عقا یبعض
 یان علمـایـدشـان مشـھور و در میم و جدیقد یھا کتاب ه درکف قرآن یاعتقاد به تحر

به اھل سـنت  رنگ و بھتان آن رایمورد اتفاق است، مبرا ھستند و سپس با ظلم، نھا  آن
 دھد.  ینسبت م

ده اھل سنت یرفته و از عقیان را پذیده رافضیه عقکند ک یسپس با صراحت اعالم م
ه بعـد از کـنـد ک یامبر را به ارتداد متھم و ادعا میاران پیو صحابه برائت جسته است و 

فتـه و بـه یه جـاھالن و غـافالن را فرکـنیده است تا ایار رسکن افیبحث و جستجو به ا
و  یانصـاف یل بـر بیش و ھمه دلیبرخالف ادعاھاھا  این ند،کع دعوت یده منفور تشیعق

فـر و ضـاللت خـود کگر مردم را به ید یان رافضیعیه او ھمانند شکاوست. بل یطرف یب
 ند.ک یدعوت م

او آمده است خارج از حق  یھا کتاب ه آنچه درکنیبر ا یمؤلف مبن یادعا -٢
 عه است. یاق اھل سنت و شه مورد اتفکند ک یر مکرا ذ یلیست و فقط مساین

ن و یه بھتـرکـاز قـرآن ھسـتند  ییھاعنوان یاول و دومم دارا یھا کتاب د:یگو یم
اگـر حـق نباشـد  یام حتـ تاب گـرد آوردهکالم است و ھر آنچه در آن دو کن یتر صادق

عه و یو شـ یرا مورد اتفاق مسلمانان اعم از سنیقت است، زین سخنان به حقیتریکنزد
 ٢ن است.یقیفر حیث صحیاحاد

 ١٥٦ت صیثم اھتد -١
 ٨-٧ن صیمع الصادقون کال -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٥٠

ح یعه بـر آن اجمـاع دارنـد صـحیه اھل سنت و شـکد: اما آنچه را یگو ین میھمچن
ه خـود ملـزم کـرا بـه آنچـه ھـا  آن ن ثابت شده است ویرا صحت آن نزد طرفیاست. ز

 یـکاگـر در نظـر  یانـد حتـ ردهکه در آن اختالف کم، و آنچه را یینما یاند ملزم م شده
ه کنخواھد بود، ھمچنان یگر الزامیطرف د یبه آن برا ده و عملیطرف درست باشد عق

 ١ست.ین یطرف قبول و احتجاج به آن الزام یپژوھشگر ب یبرا
ن موضـوع بـه حـق یتریکتب او آمده اگر حق نباشد نزدکه آنچه در کاو  یاما ادعا
ن ادعـا یگزاران ھم ان و بدعتیاست. ھمه مدع یلیاز ھر دل یباطل و عار ییاست، ادعا

 نیتـر یش عـاریھـا کتاب هکنست یست, ایدر آن ن یا چ شبھهیه ھک یقتیدارند. حقرا 
دفـاع و  یرا بـراھـا  آن میست بـدانیافکن مدعا یاثبات ا یاز حق ھستند و برا ھا کتاب

ش یه بکاست  یدیجزو عقاھا  آن دهیه عقکان نوشته است یده رافضیدعوت مردم به عق
ن اجمـال یـدور اسـت، ا یمـانیق ایور و از حقـا غوطـه یفر و گمراھکگر در ید دیاز عقا

 ر خواھد شد.کل آن ان شاء الله در ھنگام رد بر او ذیمطلب بود اما تفص
عه مورد اتفاق است یان اھل سنت و شیه مکرا  یند فقط امورک یه او ادعا مکنیاما ا

مثـال نیـدروغ محض اسـت، و ا یکن یند، اک یرا بدان ملزم مھا  آن رده است وکر کذ
 یدر نزد علمـا«سد: ینو یند، او مک یاو م یه داللت بر نقض ادعاکاز اقوال اوست  ییھا
 ٢» نامزد خالفت بوده است. ج امبریپ یطالب از سویبن اب یه علکم مشھور بوده یقد

د: یـگو یاند م او فرسـتاده یند مـردم بـراک یه ادعا مک ییھادر ضمن پاسخ به سؤال
 یا فهیبعد از حجة الوداع خل ج امبریپ«د:یگو ین ننمود؟ مییتع یا فهیخل ج امبریچرا پ

ردنـد بـه عنـوان که بـا او حـج کرا  یطالب است، و اصحابیبن اب ین نمود و او علییتع
 ٣»رد و مرتد خواھد شد.کانت خواھد یه امت خکدانست  یشاھد گرفت، و م

دانسـت؟ پاسـخ  یوفـاتش را م زمـان ج امبریـا پیـد: آیـگو یه مکـ یدر جواب سوال
و قبـل از خـروجش  دانسـت ین میمعـ ید قبًال موعد وفاتش را در مدتیترد یدھد ب یم

 ٣٥ر صکفاسالوا اھل الذ -١
 ٣١٨ر صکفاسالوا اھل الذ -٢
 ٢٤٤ر صکفاسالوا اھل الذ -٣

                                                   



 ٤٥١  هایش و روش او در تألیف کتاب بخش ششم: نقد کلی بر مؤلف

ن ید، و بـدیـل آن را حجة الوداع نامین دلیحجة الوداع از آن اطالع داشت. به ھم یبرا
 »١دانستند. یاجلش را م یکیشتر صحابه نزدیسبب ب

ن یـیامامت نمـاز بـر مـردم تع یرا برا سر کابوب ج رمکا رسول ایدر جواب سوال: آ
ر را کابـوب ج رمکـه رسـول اکـم یابیـ یمتناقض درم یھاتید: از خالل روایگو یرد. مک

ه معتقد به گفته عمر بن خطاب کنیرده است مگر اکن نیینماز خواندن بر مردم تع یبرا
 ٢»افر است.کن معتقد باشد یچن یسکه اگر کم یباش امبریان گفتن پیدرباره ھذ

رد کـم یات را تحـرکـجنگ با مانعان ز ج امبریه پکنیرغم ایسوال: چرا علدر جواب 
ه از حجـة الـوداع و ک یاز اصحاب در حال ید: چون برخیگو یدند؟ میمردم با آنان جنگ

ر خم حضـور داشـتند یدر غد یعت با امام علیگشتنند و در ب یبرم ج امبریبا پ یھمراھ
ده یرسـھـا  آن از اخبار به ید بعضیترد یب ردند وک یر خوددارکات به ابوبکاز پرداخت ز

عـت امتنـاع یاز ب ین شده و علـیخشمگھا  آن رده و ازک یدشمنھا  آن ه فاطمه باکبود 
ت یه واقعکنیردند تا اکر امتناع کات به ابوبکاز دادن زھا  این لین دلیرده است، به ھمک

 ٣را بدانند.
تب او وجود کھا و سخنان باطل در ن نمونه جنجالیاز ا یفراوان یھان مثالیھمچن

ل یـام و آنچـه گذشـت دل  ردهک یخوددارھا  آن رکت اختصار از ذیه به خاطر رعاکدارد 
قت یند در حقک یتب خود ثابت مکاوست و آنچه را در  یذب ادعاکبر  یصادق و روشن

رار شـبھات و کـه تکبل وجود دارد. یان رافضیعیش یھا کتاب ه درکاست  یزیھمان چ
ن یـبا پاسخ اھل سنت بـه ا یھا چه تناسبن جوابین صورت ایر ای. در غھاست آناقوال 
ن خـدا بـر یانـد! نفـر ن اقـوال را گفتهیـاز اھل سـنت ا یسکچه  یھا دارد؟ و حتسؤال

 ان باد!یدروغگو
ح یاھل سنت صح ه در نظرکند ک یاستناد م یثیند فقط به حدک یاو ادعا م -٣

نم مگر به ک یه من استدالل نمکردم کبا خود عھد  یوقت: «دیگو یباشد و م

 ٢٤٣ر صکفاسالوا اھل الذ -١
 ٢٤٥ر صکفاسالوا اھل الذ -٢
 ٢٥٢ر صکفاسالوا اھل الذ -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٥٢

 یند. پس آن را عملک یعه از صحاح اھل سنت و جماعت اجتجاج میآنچه ش
 ١»ردم.ک

تاب که در ھمه مباحث کو من به نوبه خود و طبق عادت، ھمچنان«د: یگو یسپس م
ح در نزد اھل سنت و جماعت اسـتدالل یث ثابت و صحیه فقط به احادکام  متعھد شده

 ٢»نم.ک
عھـد بسـتم  و سخت با خود یدان طوالنین میھنگام ورود به ا«د: یافزا ین میھمچن

 ٣»نم.کعه اعتماد نیح و مورد اتفاق اھل سنت و شیث صحیه جز به احادک
اش بـر  یر و سـاختگکث منیمملو از احاد یھا کتاب هکاست  یدروغ یھا ادعاھانیا

ن آورده شـده و یشـیآن در صـفحات پ یھا دھد، ھمچنـان نمونـه یم یگواھ بطالن آن
 ست.ینھا  آن رارکبه ت یازین

ه از کـش یھـا کتاب از مؤلف و روش او در نگارش یو انتقاد عموم ین بررسیبعد از ا
 یق علمـیاو از تحق یاز گمان و دور یرویو پ یپرست یو ھو یسواد یخالل آن جھل، ب

ن باره سخن یل در ایم دادن روشن شد، به تفصکو عدالت در ح بر صدق در نقل یمبتن
اسـت » ت شدمیآنگاه ھدا»: «تیثم اھتد«ه کتاب او را کن یم گفت و در آغاز اولیخواھ
 نم.ک یم یبررس
قـت را یدن بـه حقیرسـ یاریـق، یـن مطلب است از خداوند توفینون زمان آغاز اکا

 م.یینما یمسألت م

 ١٧ن صیون مع الصادقکال -١
 ٢٣٢ن صیون مع الصادقکال -٢
 ٨٨ت صیثم اھتد -٣

                                                   



 

 

 ت شدم)یتاب (آنگاه هداکرد بر مطالب و سخنان مؤلف در 

 قت.یان مخالفت آن با حق و حقیتاب و بک ینامگذار
نـام نھـاده اسـت و مقصـودش » ت شـدمیآنگاه ھدا«»: تيثم اهتد«تابش را کمؤلف 

به آن اعتقاد داشتند  ١اش ه او و خانوادهکه) یجانیقت تیده سابقش (طریاو از عقانتقال 
نـد بـه ک یه گمـان مـکان است یده رافضیرده است به عقکر کتابش آن را ذکو در آغاز 

عه یه قانع شدم شـکنیردم تا اکار مطالعه یبس«د: یگو یت شده است . او میآن ھدا یسو
ت شدم و به یاھل ب یشتکسوار بر  یت الھکبه بر عه شدم ویه بر حق است، پس شیامام

 ٢»چنگ زدم.ھا  آن تیسمان والیر
ل و برھان دارد. خداوند یاز به دلیت است نیند ھداک یه گمان مکم: آنچه را ییگو یم

 .]١١١[البقرة:  ﴾١١١ُقۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ ﴿ د:یفرما یم
 ».دیاوریبرھانتان را بد ییگو یاگر راست م«

مان و یا یه ادعاکوجود دارند  یش و جباران معاندکافران سرکار یوگر نه چه بس
ه خداوند درباره کاند ھمچنان یفر و گمراھکرأس ھا  آن هک ینند، در صورتک یت میھدا

ْۗ قُۡل بَۡل ِملََّة ﴿ د:یفرما یان میحیو مس انیھودی ۡو نََ�َٰرٰى َ�ۡهَتُدوا
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا َوقَالُوا

 .]١٣٥[البقرة:  ﴾١٣٥لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَم َحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن  ۧإِبَۡ�ِٰ� 
رو[ ملـت یـمـا پ ه ]کـد بگـو بلیت شـوید تا ھدایشو یحیو مس یھودیند یگو یم«... 

 ».وده استان نبکه از مشرکم[ یھست ف ]یم حنیابراھ

َرٰى َوَمآ ﴿ د:یگو یباره م نیاز زبان فرعون در ا
َ
ٓ أ رِ�ُ�ۡم إِ�َّ َما

ُ
ٓ أ قَاَل فِرَۡعۡوُن َما

ۡهِديُ�ۡم إِ�َّ َسبِيَل 
َ
 .]٢٩[غافر:  ﴾٢٩لرََّشادِ ٱأ

نم و شما را فقط بـه یه خود ببکدھم مگر آنچه  یفرعون گفت من به شما نشان نم«
 ».نمک یت میراه راست ھدا

 ١١-١٠ت یثم اھتد -١
 ١٥٦ت یثم اھتد -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٢

وَ�ُهۡم َعِن ﴿ د:یفرما یخداوند در وصف گمراھان م ُهۡم َ�َُصدُّ بِيلِ ٱ��َّ َوَ�ۡحَسُبوَن  لسَّ
ۡهَتُدونَ  �َُّهم مُّ

َ
 .]٣٧[الزخرف:  ﴾٣٧�

 ».ت ھستندیاھل ھداھا  آن هکپندارند  یدارند و م یرا از راه بازمھا  آن دیترد یب«

ۚ ٱفَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَۡيِهُم ﴿ د:یفرما ین میھمچن َ�ٰلَُة ُهُم  لضَّ ْ ٱإِ�َّ َُذوا َّ� 
َ�ِٰط�َ ٱ ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  لشَّ

َ
ِ ٱأ ۡهَتُدونَ  �َّ �َُّهم مُّ

َ
 .]٣٠[األعراف:  ﴾٣٠َوَ�ۡحَسُبوَن �

خداونـد بـه  یھـا را بـه جـاطانینـان شـیگمراه شدند ا یت و گروھیھدا یگروھ«
 ».اند ت شدهیه ھداکپندارند  ینند و مک یگرفتند و گمان م یدوست

 ھا ھستند. ن فرقهیتر گمراه یان رافضیعیه شکنیاجماع محققان بر ا
ت شـده اسـت، یه به زعـم مؤلـف بـدان ھـداکان یده رافضید دانست عقین بایبنابرا

ھستند  یا ن فرقهیدورترھا  آن ھستند و یا ن فرقهیتر ان گمراهیده و رافضین عقیفاسدتر
بـدان و ھـا  آن نین فرقه از حق و از جاھلتریدورترھا  آن اند و ه به اسالم منسوب شدهک

ن امـر مـورد اتفـاق ھمـه یـن فرقه بدان ھسـتند و ایفر و مبتالترکن فرقه به یتریکنزد
ن افراد به مذاھب و فـرق ھسـتند، یترعالمھا  آن هکمسلمان و محققان در فرق  یعلما

اظھـار  یھمگـھـا  آن ر شـد.کـل ذیش به تفصـیشان در صفحات پسخنانه کباشد  یم
 یدر گمراھـھـا  آن نیدارتر شـهین و ریـن فرقـه ھـا از دیان دورتـریه رافضکاند  داشته

 ھستند.
وشـاتر و ک یردن اسـالم افتـرا زنـانکـن بردن و تباه یاز ب ید: ما برایگو یحزم م ابن

 ١م.یان در اسالم سراغ نداریر رافضکارتر از مکم
ه ابـن سـوداء (عبداللـه بـن سـبأ) کاند،  د: محققان اھل سنت گفتهیگو یم یبغداد

ن ببرد ، یو فرزندانش اسالم را از ب یالت خود درباره علیخواست با تاو یبود و م یھودی
 ÷ یسـیان دربـاره عیحیه مسـکنند کدا یتا مسلمانان درباره اسالم ھمان اعتقاد را پ

فر ھستند خـود را کن فرقه ھا در یدارتر شهیان ریدند رافضیه دک یه زمانیداشتند. سبائ
 ٢ردند.کبدان منسوب 

 ٤/٥٧الملل و االھواء و النحل ابن حزم  یالفصل ف -١
 ٢٣٥ص ین الفرق، بغدادیالفرق ب -٢

                                                   



 ٤٢٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

چ یھـھـا  آن د: االنیـگو یآنـان م یاز باورھـا یا ر رافضه و پـارهکبعد از ذ ینیاسفرا
ن سـخن محقـق شـدن موضـوع امامـت یـاز اھـا  آن از اسـالم ندارنـد و قصـد یا بھره

 ١از خودشان است.ھا  آن و اسقاط یف شرعیالکن بردن تیاز بھا  آن ه ھدفکبل ست، ین
فر، زندقـه کن امر یه اکوجود دارد. بل یان رافضیعیدر انتساب به ش یتیپس چه ھدا

ه کن بس یشان را فرا گرفته است، در مذمت او ھمیھاھا و عقله قلبکاست  یو الحاد
وصـا نجـا مخصیھـا، مـن در اده باطـل آنیـرفتن عقیبودن و اعالم پـذ یعالوه بر رافض

ور  ت و غوطـهیبر ھـدا یاو مبن یه نشان دھنده بطالن ادعاکنم ک یسخنان او را نقل م
 است.  یفر و گمراھکشدن او در 

ن فرقه یقت اعتقادات ایب خورده وحقین فرد فریه اکند کگمان  یسکم آن دارم یب
از  ییھا رد. خواننـده محتـرم نمونـهک یدا نمیھا انتساب پرا نشناخته باشد و گرنه بدان

 د: ییدھد. مالحظه نما یقت حال او خبر میه از حقکن یسخنان او را بب
 ست.ین یافکت مردم یھدا یتاب براکن یه اکنیطعن مؤلف درباره قرآن و ا

ت یـفاکت یھـدا یبـرا ییتاب خدا بـه تنھـاکچون «... د: یگو یم میرکدرباره قرآن 
در ھـا  آن هکـ یننـد در حـالک یتاب خـدا احتجـاج مـکبه  ییھا ند، چه بسا فرقهک ینم

�ـم مـن « ه فرمـود:کـت شده است یروا ج ه از رسول خداکھستند. ھمچنان یگمراھ
را ھا  آن قرآن یخوانند ول یه قرآن مک یسانکار یچه بس« »:قاريء للقرآن والقرآن يلعنه

م و متشـابه اسـت و بـر کـوجوه مختلف مح یت و داراکتاب خدا ساک». ندک یلعنت م
بـه  یر نبـوید به راسخان در علم و براسـاس تفسـیفھم آن با یآن و برار قریاساس تعب

 ٢»رد.کت مراجعه یاھل ب
ه از کنیا ایت است؟! یدارد از اھل ھدا ین اعتقادیتاب خدا چنکه درباره ک یسکا یآ

تابش خبر داده کح خود درباره یالم صرکه خداوند در که آنچه را کاست  یگمراھان
ند، ک یت میھا ھدان راهیتاب ] مردم را[ به بھترکه آن کنیآن او  ند، ک یب میذکاست، ت

 .]٢[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ۡلِكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿. د:یفرما یخداوند م
 ».شگانیتقوا پ یاست برا یتیست و ھدایدر آن ن یدیچ تردیه ھکاست  یتابکآن «

ۡقَومُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿ د:یفرما ین میو ھمچن
َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ٤١ص ینین اسفرایالد یر فیالتبص -١
 ١٨٠ت صیثم اھتد -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٤

 ».ندک یت مین راھھا ھدایبه بھتر  ن قرآن ] مردم را[یا«

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ د:یفرما ین میو ھمچن
َ
ٓ أ َ لَُهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱَوَما ِيٱإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ ٱ �َّ �ِيهِ  ۡخَتلَُفوا

 .]٦٤[النحل:  ﴾٦٤وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 
ه کـ ییان نمـایرا ب یزیشان چیه براکنیا یم فقط برایردکت نازل یتاب را براکما «

 ».آورند یمان میه اک یسانک یاست برا یت و رحمتیردند و آن ھداکدر آن اختالف 

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ د:یفرما یو م ٰى  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

 .]٨٩[النحل:  ﴾٨٩لِۡلُمۡسلِِم�َ 
ت و رحمـت و یھـدا ھمگـان یاسـت بـرا یانیه بکم یردکت نازل یرا برا یتابکما «
 ».مسلمانان یاست برا یبشارت

 گر.یات دیاز آ یاریو بس
ن یـد بدانـد ایـسـت، باین یافکـت خلق یھدا یه قرآن براکزند  یاد مین آقا فریاگر ا

ب یذکـفر و الحـاد اوسـت چـون بـه صـراحت قـرآن را تکو  یل بر گمراھین دلیبزرگتر
ه ک یسکد نسبت به آن جاھل باشند چه برسد به یه عوام نباکاست  ین امریند و اک یم

 ق است. یعلم و تحق یمدع
ن یه: خداوند در اکنست یو ضاللت اوست ا یدھنده گمراھ ه نشانک یگریمسأله د

ت است و اگر مؤلف گمان یشگان و مومنان ھدایتقواپ ین قرآن برایدھد ا یات خبر میآ
ه در کست[و به ھر حال او از خودش و آنچه را ین یافکت یھدا یتاب براکن یند اک یم

ن یتابش چنکه خداوند متعال در وصف کد بداند ید] بایگو یند سخن میب یخود م

ۚ وَ ﴿ د:یفرما یم ْ ُهٗدى َوِشَفآءٞ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ ٱُقۡل ُهَو لِ�َّ َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر وَُهَو  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
َ�نِۢ بَِعيدٖ  ُ�َناَدۡونَ َعلَۡيِهۡم َ�ً�� أ  .]٤٤[فصلت:  ﴾٤٤ِمن مَّ

گـوش آورنـد در یمان نمیه اک یسانکت و شفاست و یمومنان ھدا یه آن براکبگو «
دور نـدا  ییرا از جـاھـا  آن ییاسـت، گـو یورکـھـا  آن یاست و بـرا ینیشان سنگیھا
 ».دھند یم

ُِل ِمَن ﴿د: یفرما ین میھمچن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوُ�َ�ّ
ٰلِِم�َ ٱ  .]٨٢[اإلسراء:  ﴾٨٢إِ�َّ َخَساٗر� ل�َّ

ظالمـان  یاست و برا یمؤمنان رحمت یم شفا و براینک یآنچه را نازل مما از قرآن «
 »د.یافزا یجز خسارت نم



 ٤٢٥  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

يُُّ�ۡم ﴿ د:یافزا یخداوند در وصف منافقان م
َ
ن َ�ُقوُل � ٞ فَِمۡنُهم مَّ نزِلَۡت ُسوَرة

ُ
ٓ أ �ذَا َما

ا  ۦٓ َزاَدتُۡه َ�ِٰذهِ  مَّ
َ
ۚ فَأ ِينَ ٱإِيَ�ٰٗنا ونَ  �َّ ْ فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ ا  ١٢٤َءاَمُنوا مَّ

َ
ِينَ ٱَوأ َّ�  �ِ

َرٞض فََزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسِهۡم َوَماتُواْ وَُهۡم َ�ِٰفُرونَ   .]١٢٥-١٢٤[التوبة:  ﴾١٢٥قُلُو�ِِهم مَّ
 یـکدام کـمان یبر ا  سوره[ ن ]یند، ایگو یمھا  آن از ینازل شود برخ یا ھرگاه سوره«

 شـود و یشـان افـزوده ممـانیاند بـر ا مان آوردهیه اک یسانکاز شما افزوده است، و اما 
 یشان مرض وجـود دارد رجسـیھاه در قلبک ییھانند، و اما آنک یطلب بشارت مھا  آن

 ».رندیم یافرند، مکه ک یدر حالھا  آن شود یشان افزوده میھایدیبر پل
 ینـد قـرآن بـراک یه ادعا مکن شخص یا یبر ادعاھا  آن قیتطب ات وین آیق ایاز طر

ه جـزو چـه کـشـود  یخواننـده مشـخص م یت او بـرایست وضعین یافکت خلق یھدا
ا از یـد، یـافزا یمھـا  آن تیمان و ھدایه قرآن بر اکاست  یمانیا از اھل ایاست، آ یگروھ

 شود. یمھا  آن ور شدکھا افزوده و سبب یدیه بر پلکاست  یمنافقان
 ست یالت ما نکه سنت راه حل مشکنیبر ا یاو مبن یطعن مؤلف درباره سنت و ادعا

ن نخواھـد یـجز ا یزیز چیدگاه او درباره قرآن باشد، نظر او درباره سنت نین دیاگر ا
از بـه یـتاب خداونـد اسـت نکه کاگر قرآن «د: یگو یز خواھد بود. او میه بدتر نکبود وبل

اسـت و سـخن  یتکتـاب سـاکح آن بجنگند چون یر و توضیتفس یه براکدارد  یسانک
ت یاست و در آن ظاھر و باطن وجود دارد، پس وضـع یوجوه متعدد ید و دارایگو ینم

 ١؟.»د باشدیچگونه با یث نبویاحاد
 التکه بـر مشـکـسـت. بلیالت مسـلمانان نکحل مش یه سنت براکاست  یاو مدع

تاب و سنت که بعد از خود کنیبر ا یمبن ج رامبیاما سخن پ«د: یگو ید و میافزا یمھا  آن
ل مـا که بـر مشـکـل ما نخواھد بود بلکمش یبرا یرا بر جا گذاشته است راه حل معقول

 ٢».ندک ینم شه بریبازان را از ر د و منحرفان و فتنهیافزا ید آن میل و تعقیافزوده و بر تاو
ن ندارد. یبه شرح برائت و خروجش از د یازیدگاھش درباره سنت نین گفته و دیا

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ﴿ د:یفرما یرا خداوند میز ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�وَن لَُهُم 
َ
 .]٣٦[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ

 ١٢٨ن صیون مع الصادقکال -١
 ١٢٩ن صیون مع الصادقکال -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٢٦

 یردند داراک یمکرسول حه اگر خدا و کست یسته نیزنان و مردان مومن شا یبرا«
 ».ار خود باشندکدر  یاریاخت

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡينَُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ﴿ د:یفرما یو م فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥ِ�ٓ أ

شـان رخ انیـه در مکـه تو را در آنچه کنیآورند مگر ا یمان نمیم ھرگز ابه خدا قس«
 ».م آن شوندیامًال تسلکم تو نرجند و کدھد به عنوان داور قرار دھند وسپس از ح یم

 ند.ک یر میفکرا تھا  آن از کیامبر جز عده اندیمؤلف ھمه اصحاب پ
 یه علمـاک یث فراوانیاحادن یه در اک یسک«د: یگو یم ج امبریاما درباره اصحاب پ

ثـر صـحابه که اکابد ی ید درمیترد یاند، بنگرد ب خود آورده یسنت در صحاح و مسندھا
مرتـد ج امبریـه بعـد از پکـر داده و بلییـتغ  روش خود را[  ]ھا  آن از کیبه جز تعداد اند

 ١»است.  ردهکر یبه گوسفندان رھا شده تعبھا  آن ه ازکشدند 
ردم و در نزد من کدا یرا پ یصحابه افراد یالحمدالله من به جا«د: یگو ین میھمچن
بـه ائمـه ھـا  آن یاند و به جا افتهینجات ن کیاند و جز اند ه صحابه مرتد شدهکثابت شد 

و  کرا پـاھـا  آن و  ردهکـدور ھا  آن ھا را ازیدیه خداوند پلکچنگ زدم  یت نبویاھل ب
 ٢»رده است.کزه کیپا

خواھد او را براساس  ید و از خداوند میجو یسنت برائت ممؤلف از سنت و اھل 
 ند. کمحشور  یگر یده رافضیعق

 یو حتـ یر سـنت نبـوییـه از تغکـھستند  یھا چه اصحابنیا«د: یگو ین میھمچن
رشـان یحق یھـاو طمـع یمخفـ یھا نهکیدن به اغراض پست و یرس یبرا یام الھکاح

ن یـه مـرا از امثـال اکـاست  یلیاز دال یکیا ھنیا«د: یافزا یو م ٣»اند. ردهکن یخوددار
ه اعمـال یـتوج یو برا  ردهکل یه نصوص را تاوکرد کزار یشان بروانیصحابه و توابع و پ

 یھـاتیـگـران روایه، عمـرو بـن عـاص و دیـد، معاویر، عمر ، عثمان، خالد بن ولکابوب
ا مـن از ینم، بار خداک یو توبه م  ردهکا من طلب استغفار ینند، خداک یجعل م یا افسانه
و از حدود   ردهکتو را مباح  یاند و حرمتھا ردهکامت عمل که برخالف احکھا  این اعمال

 ٦٦-و ٦٥ت صیثم اھتد -١
 ١٥٦ت صیثم اھتد -٢
 ١٢٨ت صیدثم اھت -٣

                                                   



 ٤٢٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 یرا بـه عنـوان دوسـت و ولـھـا  آن ه قـبالً کنیبرم و از ا یاند به تو پناه م ردهکتو تجاوز 
 ١»ه من از جاھالن بودم.کام مرا ببخش  دهیبرگز
ه یـو بقھـا  آن وارد آورده و ج امبریـاصـحاب پ ه بـرکـاست  ییھال از طعنین قبیا

نه و بغض او نسبت به اسـالم و کین داللت بر یه اکرده است کر یفکان امت را تینیشیپ
ن یدگان امـت و بھتـریـدربـاره برگز ییه او را به بدگوکاوست  یروان آن و نفاق درونیپ
 شانده است.کن یو تابع ج امبریاران پی

ه کح است، ھمچنانیظاھر و صر یفرک، کید صحابه جز انده نظر او درباره ارتداکبل
د: یگو یه صحابه را دشنام دھد مک یسکم کل حیدر تفص /هیمیت خ االسالم ابنیش
 ج متر از ده نفر بعد از رسول خداکبه جز ھا  آن ندکه از آن تجاوز و گمان ک یسکاما «

ح یرا نص صریوجود ندارد، ز کیچ شیفر او ھکفاسق شده، در ھا  آن اند ھمه مرتد شده
را مدح ھا  آن ت ویاظھار رضاھا  آن را خداوند در چند مورد ازیند. زک یب میذکقرآن را ت

ز ظاھر و یفر او نکند ک کش ین شخصیفر چنکدر  یسکه اگر کرده است. بلکو ثنا 
اند  افر و فاسق بودهکتاب و سنت کان یه راوکن معناست یرا سخن او بدیروشن است. ز

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ د:یفرما  یه مکه ین آیا و
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ».دیا مردم خارج شده یه براکد ین امت ھستیشما بھتر«
ن یافر و فاسق باشند، پس بـدکن امت یاند اگر عموم ا ن آن در قرن اول بودهیو بھتر

، ھاسـت آنن ین امـت بـدتریـان اینیشـین امتھاسـت و پین امت بدتریه اکاست  یمعن
 ٢ن اسالم مشخص است.یفر او نسبت به دکد، ین بگویه چنک یسکضرورتًا 
نـد ک یه از اھل سنت برائت جسته و آرزو مکنم ک یاز مؤلف نقل م یان عباراتیدر پا

ه بـن یـار معاوکاگر سنت و جماعت ابت«د: یگو یرد و میبم یان رافضیعیده شیه بر عقک
یبـن ابـ یه علـکرم یان بمیه بر بدعت رافضکنم ک یاز خداوند آرزو مان است یسف یاب

 ٣»اند. ردهکجاد یت آن را ایطالب و اھل ب
 یش مبنیزان صداقت او در ادعایدگاه و میح از سخنان مؤلف دیصر ین عبارتھایبا ا
 شود. یخواننده روشن م یافتن برایت یبر ھدا

 ١٨٨ت صیثم اھتد -١
 ٥٨٧-٥٨٦ص ج شاتم الرسول یالصارم المسلول عل -٢
 ٨٧عه ھم اھل السنه صیالش -٣
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نم و آن کـاشـاره  یتـه مھمـکبـه ن خواھم ین قسمت میان سخن در ایاما قبل از پا
 ینبوده وسپس بـه سـو یعه رافضیه قبًال شکند ک یه: اگر چه مؤلف در آغاز ادعا مکنیا

ه نسـب او بـه کـرده اسـت کـح یاز سـخنانش تصـر یت شده است اما در بخشیآن ھدا
ب به اصـل خـود ین ترتیرسد و بد یرده بودند مکه از عراق فرار کاز سادات  یا خانواده

 د:یگو یبازگشته است. او م
ه کـ یا نامه م بر اساس شـجرهیله من به اصل خود بازگشتم، پدرم و عموھاینوسیبد«

ان از عراق یعباس یھا ه به علت فشارکھستند  یجزو ساداتھا  آن گفتند یشناسند م یم
 یه آثارشان تا امروز بـاقکاند  دهیقا رفته و در تونس اقامت گزیشمال آفر رده و بهکفرار 
 ١».است
ه کـده اشـاره دارد یـن عقیخته بودن نسبش از گذشته به ایاو و آم ین اصل رافضیا

ه در آن کـده اسـت یز رسـیـبه او ن یطوالن یھاآن بعد از سال یسپس نحوست و شوم
م با منت خـود بـه مـا سـالمت و یخواھ یاست. از خداوند م ی، عبرتیریھر پندپذ یبرا
 ت دھد.یعاف

ن یتر ق درباره احوال اصحاب از جمله مھمیه تحقکنیبر ا یسخن مؤلف مبن
 ند. ک یقت رھنمون میه فرد را به حقکاست  یموضوعات

ن ید: از مھمتـریـگو یم »ت شـدمیآنگاه ھـدا»: «تیثم اھتد«تاب ک ٨٩مؤلف در ص
رسـاند،  یقـت میه انسـان را بـه حقکـاست  یقاتیه مبنا و اساس ھمه تحقک ییھا بحث
ھـا  آن رایـاسـت. ز ج امبریـاحوال، اعمال، اعتقـادات اصـحاب پ، یق درباره زندگیتحق

 یام الھـکشناخت اح یم و برایا گرفتهھا  آن ن خود را ازیاساس ھمه امور ھستند و ما د
ن امـر یـاسـالم بـا اذعـان بـه ا یم و علماییجو یم یروشنھا  آن ھا از ظلمت یکیدر تار
ز ییـتم یأسد الغابة فـ«ند: از جمله ا نوشته یمتعدد یھا کتاب شان رهیو سھا  آن درباره

 یھـا کتاب و» زان االعتـدالیـم«تـاب ک، و »معرفة الصحابة یاالصابة ف«، و » الصحابة
رده کـ یل و بررسـیـدگاه اھل سنت و جماعت نقـد، تحلیصحابه را از د یزندگ یگرید

 است .
قات است ین تحقیاصحاب از مھمتر یق درباره زندگیه تحقکن سخن او یم: ایگو یم

الم مجمل است. اگر ھدف از آن ک یکشود  یقت رھنمون میحق یه انسان را به سوک

 ١٥٩ت صیثم اھتد -١
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ن سبب باشد در علم وعمل اقتدا یآن بد یشان برااحوال و شناخت اوضاع یبررس
تاب و سنت از کاند و  علم را به ما انتقال دادهھا  آن رایح است، زیار صحکن یشود، ا

اند. ھر  تاب و سنت را آموختهکفقه ھا  آن اھل علم از ده است ویبه ما رسھا  آن قیطر
 یسکو نجات گام نھاده است و  یند، در راه رستگارک یرویپھا  آن راه و آثار ه ازکس ک
دگان ید انیشدگان و ز کنباشد از ھالھا  آن رو راهیشان منحرف شود و په از راهک

ِمۢن  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ است:ن باره خبر داده یه خداوند در اکخواھد بود، ھمچنان
 ُ�َ َ ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱَ�ۡعِد َما تَبَ�َّ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت  ۦَما تََو�َّ

 .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا
 ینـد و راھـکامبر مخالفـت یاو روشن شد و با پ یت برایه ھداکنیس بعد از اکھر «

م و او را بـه جھـنم یگـذار یرد ما او را به راه خودش وا میش گیر از راه مؤمنان در پیغ
 ».است یه بد سرانجامکم یانداز یم

 ت و راهیه بـا ھـداکـس کن مؤمنان ھستند ھر یدگان و بھتریبرگز ج امبریاصحاب پ
 د خواھد بود. یند دچار ومستحق آن تھدکمخالفت ھا  آن

 یبرا یا ق درباره عدالت اصحاب بھانهیه تحقکن امر یان این ادعا و بیرّد بر او در ا
 .ھاست آنردن به کطعن وارد 

ات و یـدر قبـول روا یاز نظر عدالت و اظھـار رأھا  آن اگر ھدف او از بحث در احوال
دھـد و قـرار ھـا  آن گاهیدرباره جا ییطعن و بدگو یبرا یا تا آن را بھانه ھاست آناخبار 

ن نـدارد] و یـجـز ا یند [و در واقع قصـدکدار  هکن لیرا در دھا  آن یمقام و مرتبت عال
رده اسـت، کل یصحابه را نقد و تحل یرده است زندگکر که ذک ییھا کتاب ندک یگمان م
و خطـر را بـه جـان  یا بـاال رفتـه کیار خطرنـایبسـ یچاره! از جایب یم: ایگو یبه او م

و  یاز آن دار ییرھـا یبـرا یه نه قدرتک یا ردهکگرفتار  یا رطهوخود را به و یا دهیخر
 .ییه در آن دخالت نماکگاه توست ینه در شأن و جا

ــــــا ــــــاً ليوهنه ــــــخرةٍ يوم ــــــاطحِ ص  كن
 

ــــةً الوعــــلُ    فلــــم يرضــــها و أوهــــي قرنَ
 

ه در کـند کرا بشـ یا خواھد با شـاخش صـخره یه مک یھست یتو مانند بز شاخ دار
 ند.کش یه شاخ خود را مکرساند بل ینم یبه تپه ضررت گذشته از اینکه ینھا
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 ها توسط خداوند: م و عادل دانستن آنیرکمدح صحابه در قرآن 
ه انسان قدر و اندازه خودش را بداند. اگر بحث کن است یاز جمله سعادت بندگان ا
اسلوب مربوط به اھل علم و رجال شناسان باشد، ھا  آن لیدر احوال صحابه و نقد و تعد

ت کدان مسابقه شریدر م یه بتوانک یستین یسانکو از  یستیدان نین میار اکتو سوار
را خداوند صحابه را یاند، ز ن بحث را بستهیه علما باب اکن است یت ای. چون واقعینک

ستوده  یکیت و نیمان، ھداین مدح و ثنا ایرا به بھترھا  آن عادل دانسته و در قرآن
ح و یز صریدرباره اصحاب در سنت ن ج رسول خداش یه و ستاکین تزیاست. ھمچن
پرداخته است و امت را از تعرض ھا  آن ر فضائلکاز سنت به ذ یاریه بسکروشن است 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿د: یفرما یه خداوند مکنیرده است. از جمله اک ینھھا  آن ییدرباره بدگو  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  �َّ

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

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]١٠٠[التوبة: 
 یرویـپ یکـیبه نھا  آن ه ازک ییآنھاه از مھاجران و انصار و یرندگان اولیگ و سبقت«

 ییشـان باغھـایشـدند و برا یز از او راضـیـنھـا  آن و شده یراضھا  آن ردند خداوند ازک
 یشـگیاسـت و در آن جاودانـه و ھم یجارھا  آن ریدر ز ییھایه جوکرده است کفراھم 
 ».بزرگ یروزینست پیاند، و ا

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ د:یفرما ین میھمچن ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا َقِر�ٗبا لسَّ

َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

شان یشد و از آنچه در دلھا یرد راضکعت یر درخت با تو بیه زک یخداوند از مؤمنان«
گاه  را  یکـیفـتح نزدھا  آن رد و به عنوان پاداش بهکشان نازل یشد و آرامش را برابود آ

 ».داد...

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ د:یفرما ین میھمچن
َ
ۡن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡلَفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ُ
ۚ أ َوَ�ٰتََل

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن 
َ
ِينَ ٱأ ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا

َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ

 .]١٠[الحدید:  ﴾١٠َخبِ�ٞ 
دند ] با یفار جنگکردند و با کاتفاق   ه[که قبل از فتح ] مکست از شما آنان یبرابر ن«

ان کو بـا مشـر  ردهکـه بعـد از آن انفـاق کـ یسـانکاز  یدرجـات واالتـرھا  آن گران[ید
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گـاه یدھ یداده است، و خداوند از آنچه انجام م یکیدام خداوند نکدند و به ھر یجنگ د آ
 ».است

ٞد رَُّسوُل ﴿ د:یفرما ین میھمچن َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَيَۡنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن َفۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱتََرٮُٰهۡم ُركَّ َّ�  ۖ  .]٢٩[الفتح:  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
افران خشن و که با او ھستند بر ک یسانکمحمد فرستاده خداوند است و «

ه ک یدر حال ینیب یوع و سجود مکرا در حالت رھا  آن ان خود مھربانند،یر و میگ سخت
 ».ند...یجو یرا م یفضل و رضوان الھ

 فراوان است .ھا  آن وتعدادلت صحابه نازل شده یدرباره فض یگریات فراوان دیو آ

 :جامبریله پیبه وس صحابهمدح 
و مسـلم [ بـه  ین ] بخاریخینقل شده است. شھا  آن لیدرباره فضا ج امبریاما از پ

خـ� «فرمـود:  ج امبریـه پکـاند  ردهکت یروا ج امبریاز پ سن ینقل از عمران بن حص
ن امت در قرن من ھسـتند و سـپس یبھتر« »أميت قر� ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم

د: یـگو یعمران م ١ندیآ یمھا  آن ه بعد ازکھا  آن ند و سپسیآ یمھا  آن ه بعد ازک یسانک
 رد.کر کا سه قرن را ذیه بعد از خود دو قرن کدانم  ینم

ه کـانـد  ردهکت یـروا ج امبریـبه نقـل از پ س ید خدرین از ابوسعیخین شیھمچن
وه احـد، طـال کـاز شما به انـدازه  یسکد اگر ییدشنام نگوامبر فرمود: اصحاب من را یپ

 ٢رسد. ینم  نصف آن] از نان[ یو حتھا  آن ف دستکند، ثواب آن به اندازه کانفاق 
ه کـت شـده اسـت یروا ج امبریبه نقل از پ س یاشعر یح مسلم از ابوموسیدر صح

ه کـھـا آنچـه را آسمان ھستند و اگر ستارگان بروند آسـمان یھا نیفرمود: ستارگان ام
ت ھستم و اگـر مـن یاصحابم سبب امن یدھد و من برا یردند انجام مک ید میبدان تھد

 یاند و اصـحاب مـن بـرا ه بدان وعـده داده شـدهکخواھد آمد  یزیچھا  آن بروم بر سر

أو  یو من صحب النب ج یتاب فضائل الحصابة باب فضائل اصحاب النبکح خود (یدرصح یبخار -١
تاب فضائل صحابه . ک.مسلم  ٣٦٥،ح٧/٣ یرده است. فتح البارکت ین) آن را روایرآه من المسلم

 ٣٦٧٣ح  ٤/١٩٦٤
م سب یتاب فضائل صحابه فصل تحرک، مسلم: ٢٦٧٣، ح ٧/٢١ یتاب فضائل، فتح البارک: یبخار -٢

  ٢٥٤٠ح  ٤/١٩٦٧صحابه: 
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ه بدان وعده داده کشود  یدچار م یزیبروند امت من به چھا  آن ن ھستند واگریامتم ام
  ١شده است.

ن مدح ین معناست، شامل بھتریه به ھمک یگریح و نصوص دیادله روشن و صرن یا
ل ین دلیترن خود بزرگیه اکاران رسول خداست یامبر درباره یخداوند و پ یو ثنا از سو

سـت بـه ینھـا  آن به بحـث دربـاره عـدالت یازیون ھاست آنبر عدالت، طھارت و برائت 
 اند. اتفاق نظر داشتهھا  آن ن بر عدالتیمسلم ین سبب علمایھم

 شبر عدالت صحابه مسلمان یاجماع امامان و علما
ار ین مورد بسـید: اخبار در ایگو یل عدالت صحابه میان دالیبعد از ب یب بغدادیخط
و نزاھـت  یبـر طھـارت، عـدالت قطعـھا  آن ه ھمهکمطابق با نص قرآن است  یو ھمگ

را عادل دانسته اسـت ھا  آن ه خداوندکنیبعد از اھا  آن از یکچ یاصحاب داللت دارد و ھ
گاه بوده است، نھا  آن و او از باطن ه کـنیگـران نـدارد... تـا ایل دید و تعـدییبه تأ یازیآ

 ٢رد..کتوان به سخنانشان استناد  یه مکاست  یین مذھب ھمه فقھا وعلماید: ایگو یم
ه گرفتار فتنه شده باشـند و کھا  آن عادل ھستند، چه ید: صحابه ھمگیگو یم ینوو

 ٣قابل اعتناست.ھا  آن ه سخنکاست  یسانکن اجماع یگران... و ایا دی
دگاه اھل سنت و جماعت عـادل ھسـتند چـون ید: ھمه صحابه از دیگو یر میثک ابن

در مدح اخالق ، رفتار ، بـذل  یرا ستوده است، و سنت نبوھا  آن تاب خودک خداوند در
و ثـواب  یدن بـه پـاداش الھـید رسـی]به ام ج شگاه رسول خدایدر پھا  آن جان و مال

 ٤[ سخن گفته است.یاخرو
ه دربـاره کـنسـت یھسـتند و آن ا یژگیو یک ید: ھمه صحابه دارایگو یملقن م ابن

را یـافته است. زیان یو پا یقطع یشود، و آن موضوع یسوال نمھا  آن دام ازکچیعدالت ھ
د شده است. ییتأھا  آن اتفاق اھل اجماع، عدالتله نصوص قرآن و یبه طور مطلق به وس

د: سـپس امـت بـر عـادل یگو یمھا  آن شیدر مدح و ستا یاو بعد از نقل نصوص فراوان
اند بـه علـت داشـتن  ه گرفتار فتنـه شـدهک ییھاآن یدانستن صحابه اجماع دارد، حت

  ٤/١٩٦١تاب فضائل الصحابهکح مسلم، یصح ١
 ٤٩-٤٨ة یعلم الروا یة فیفاکال -٢
 ٢/١٩٠ یب الراویمع شرحه تدر یر، للنوویر النذیسنن البشر المعرفة یسیب و التیالتقر -٣
 ١٥٤ث صیالباعث الحث -٤

                                                   



 ٤٣٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

اعتناسـت و ه نظرشان قابـل کاست  ییز به اجماع علماین نیو اھا  آن حسن ظن درباره
 باشد.  یاند، م ه انجام دادهک یو بزرگ یکن امر با توجه به ھمه اعمال نیا

حافظـان و ھـا  آن هکـاسـت   ردهکـا یشان مھین سبب برایخداوند آن اجماع را بد
 ١عت ھستند.یدھندگان شر انتقال

ان ین باره بیق بودن است و نظر علما در ایامبر نشانه زندیطعن درباره اصحاب پ
 امبر.یزندقه بودن طعن در اصحاب پ یگچگون

و نظـر دربـاره احـوال رجـال  یمتخصص درباره بررسـ ین ]مقدمه[ اتفاق علمایبا ا
شـود و  یسـوال نمھـا  آن ه درباره عدالتکم یافتیرامون عدالت صحابه ثابت شد و دریپ
ه در کـرده اسـت بلکمخالفت نھا  آن ن مورد بایه سخنش مورد اعتنا باشد، در اک یسک
س کـچ یاند ھ ن مورد اتھام بودهیه در دکھا  قیاز اھل بدعت و زند ین مورد جز افرادیا

 رده است.کمخالفت ن
را عالمـت و  ج اران رسـول خـدایمسلمان طعن نسبت به  یم، علماین از قدیبنابرا

عت یان شـریـاند که با انتقاد و جرح نسبت به راو شمرده ییھا قینشانه اھل بدعت و زند
 ن ببرند.یداشتندآن را از بقصد 

 ییبـدگو ج ه از اصـحاب رسـول خـداکـ یدیرا د یھر گاه فرد«د: یگو یابوزرعه م
در نظر ما حق است و قرآن حـق  ج ه رسول خداکرا یق است، زیه او زندکند بدان ک یم

ه کـخواھند  یمھا  آن اند. دهیبه ما رسان ج اران رسول خداین قرآن و سنت را یاست، و ا
ه آنـان خـود کـ یننـد در حـالکتـاب و سـنت را ابطـال کنند تا کح یما را تجرشاھدان 

 ٢»ق ھستند.یسته ابطال و زندیشا
 ج اران رسـول خـدایـاز  یکـیه از کـ یدیـرا د یھر گاه فرد«د: یگو یامام احمد م

 ٣»ن متھم گردان.ین و او را در دک کند در مسلمان بودن او شک یم ییبدگو
نـد در واقـع ک ییبـدگو ج اران محمدیس از که ھر کبدان «د: یگو یم یامام بربھار

 ٤»است و در قبرش او را آزار داده است. ج امبرینسبت به پ ییقصد او بدگو

 ٤٩٣-٢/٤٩٢ث یعلوم الحد یالمقنع ف -١
 ٤٩ه صیفاکب الیخط -٢
 ٥٦٨ه الصارم المسلول صیمیت خ االسالم ابنی، ش٢٠٩مناقب االمام احمد ص یف یابن جوز -٣
 ٥٤شرح السنة ص -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٣٤

 یه بحث در زندگکنیبحث اوست، و آن ا یه مبناکه گفته مؤلف کم یافتین دریبنابرا
 یقـت مـیرا به حق ه انسانکاست  یاز امورھا  آن ق درباره عدالتیو امور صحابه و تحق

طعـن در اسـالم بـوده  یبـرا یق و ملحـدیرساند، از اساس باطل بوده و روش ھر زنـد
ن امـر از دو جھـت روشـن یـانـد، و ا ردهکح ین باره تصریز در ایه علما نکاست. ھمچنان

 است:
بـه مـدح ،  یم و سنت نبویرکه در موارد متعدد در قرآن کاست  یب ثوابتیذکت اوًال:

 یداریـز به جھاد فـراوان در راه خداونـد، پایونھا  آن مان و صداقتی، ایکیثنا، فضل ، ن
ه کـداللـت دارد  یفـان یاین دنیو آخرت بر ا یالھ یھاح نعمتین، ترجیارزشمند در د

علـم و عمـل و  یرا در زھـد، تقـوا الگـوھـا  آن امت نقل شده است و صحت آن به تواتر
 نمونه قرار داده است. 

ھـا  آن رایـعت است. زیراد گرفتن بر ھمه شریالت صحابه در واقع اطعن در عد ًا:یثان
خـرده گرفتـه ھـا  آن ه در عـدالتکـ یسـکن یاند. بنـابرا عت را به امت انتقال دادهیشر
ن یـف اسـت. ایق او به نصوص وارده به اندازه طعـن او بـه صـحابه ضـعیف و تصدیضع

از صـحابه مبـتال  یه بـه بـدگوکـ یسـانکننـده در کھر تامل  یه براکاست  یموضوع
 اند روشن است. شده

 دیو ترد یرت، سرگردانیبه ح یجانیتاعتراف 
صـحابه شـده اسـت  یوارد بحث دربـاره زنـدگ یه خود مؤلف وقتکاست  ین امریا

شان ماندم، خـوابم نـاآرام و مضـطرب بـود، یسه ماه پر«د: یگو یرده و مکبدان اعتراف 
از  یبعضـ د، و از خـود دربـارهیشـک یخود مـ یھا مرا به سوالیار، اوھام و خکامواج اف
و  … یاز رفتارھـا یرده و درباره برخکق یتحقھا  آن خیه در تارکدم یترس یم یا صحابه

ردم و کدم و بارھـا اسـتغفارین سبب بر خـود ترسـیردم ... بدک یتعجب مھا  آن متفاوت
ن یـو بـاالخره بـه د ج اران رسول خدایه مرا نسبت به کق ین تحقیه از اکخواستم  یم

 ١».رده است، دست بردارم...ک کوکخودم مش
 اند. ردهکف یرا در نقد اصحاب تأل یھا کتاب ه علماکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا

 اش از چند جھت  یان نادانین امر و بیرّد بر او در ا

 ١٤٨-١٤٧ت صیثم اھتد -١
                                                   



 ٤٣٥  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 ییھـا کتاب ل آنیـصـحابه و نقـد و تحل یعلما درباره زنـدگ«ند: ک یه او ادعا مکنیا
 ».زان االعتدال...یاند، مانند اسد الغابه و االصابه و م تهنوش
از آن مبـرا ھسـتند، و ھا  آن هکبر علماست  یبزرگ یه افتراکن سخن نادرست و بلیا

 ب مردم؟!یر و فریا تزویا دروغ یست؟ جھالت یار چکن یزه او در ایه انگکدانم  ینم

ھـا  آن زییـدرباره شرح احوال صحابه و تم (االصابة)و  (اسد الغابة)تاب اول کاما دو 
رده کـھـا  آن بـه یچ تعرضـیه ھـکنیل و بدون ایگران است، نه به قصد جرح و تعدیاز د

ل نـدارد، یاز به دلیز روشن است و اثبات آن نین یمبتد یھا ن موضوع بر طلبهیباشند. ا
او را  یھـا کتاب دیه شـاکـ یعـوام یاو را بـرا یھا بیب و فریاذکاز ا ینجا بعضیو در ا

صـحابه را  یتـاب زنـدگکن دو یـه اکنیبر ا یاو مبن ینم و ادعاک یر مکخوانده باشند ذ
ان یـنـدارد، و ب یچ اساسـیشه باطل است و ھیقرار داده است از ر یمورد انتقاد و بررس

 از چند جھت است:ھا  آن دروغ و بطالن
عـدالت ھـا  آن دهیـه عقکد ف دو امام بزرگوار اھل سنت ھستنیتاب تألکن دو یا اوال:

اثـر  ۀالصابار و یف امام ابن اثی. أسد الغابة تألھاست آنل ومنزلت یصحابه و شناخت فضا
تابشان به عدالت صحابه اشاره کحجر (رحمھما الله) است و ھر دو در مقدمه  حافظ ابن

ست ین مورد نیبه بحث در ا یازیصحابه عادل بوده و ن یه ھمگکاند   ردهکان یرده و بک
 ست.ین یراھھا  آن چ وجه دریو جرح را به ھ

دارند جز جرح  کان اشترایه راوین امور با بقیصحابه در ھمه ا د: یگو یم /ریابن اث
ست. چـون خـدا و ین یراھھا  آن انیعادل بوده و جرح را در مھا  آن را ھمهیل، زیو تعد

 یازیـمشھور اسـت و ن یموضوعن امر یاند و ا رده وعادل دانستهکه کیرا تزھا  آن امبر،یپ
 ١د.یآ یتاب مکن یاز آن مورد در ا یاریر ندارد و بسکبه ذ

اھل سنت اتفـاق «د: یگو یدر ضمن سخن خود درباره عدالت صحابه م /حجر ابن
از اھـل بـدعت  کیجـز انـد یسـکن مـورد یعادل ھستند و در اھا  آن یه ھمگکدارند 

ن مـورد یـدر ا ییه) فصـل گرانبھـایـفاکتـاب (الکب در یـرده اسـت، و خطکمخالفت ن
توسـط خداونـد و خبـر دادن او از ھـا  آن لید: عدالت صحابه بـا تعـدیگو یگنجانده و م

امـل کب را به طور یالم خطک، سپس ٢شان ثابت و معلوم است.یدگیو برگزھا  آن طھارت

 ١/١٠الغابه  اسد -١
 ١١-١/١٠االصابه  -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٣٦

ه بـر فضـل و عـدالت صـحابه داللـت کرا  یا از ادله یرده است و پس از آن بعضکر کذ
 دارد، آورده است.

نـد یگو ین دو امام از عدالت صحابه سخن رانده و میه اکند ک یباور م ین عقلیدامک
ھا  آن بر یچ انتقاد و جرحیتاب خود ھکرد و در مقدمه ک کد شینباھا  آن درباره عدالت

ح یو از طعـن و جـر  ردهکـتـاب آن مطلـب را نقـض کنند، سپس در ھمـان ک یوارد نم
 !ندیصحابه سخن بگو

شناخت صـحابه  ین دو اثر برایاند. ا ردهکح یه آن دو مؤلف بدان تصرکھمچنان دوم:
 شناخته شود. ھا  آن ریه صحابه از غکنیتا ا نوشته شده است،

ھـا  آن صحابه و شـناخت یھان نامیه درباره تدوکتب کاز  یا ر پارهکر بعد از ذیاث ابن
ه کـو آنچـه را   ردهکـرا جمـع  ھـا کتاب نیه اکخواستم  ید: میگو ینوشته شده است م

 ١نم.کاند بدان اضافه  ننوشته
 یتـاب بزرگـکن بـاره یـدر ا«د: یـگو یف آن میـتابش در تعرکو ابن حجر در مقدمه 

 ٢»ر آنان جدا ساختم.یردم و صحابه را از غک یگردآور
تـابش را کر یـاث دھـد ابن یشـان نشـان متـاب از مطالـبکن، عنوان دو یعالوه بر ا

نـام  ز الصـحابة)ييـمت ی(االصـابه فـتـابش را کمعرفة الصحابة) و ابن حجر  ی(اسدالغابه ف
 ییھـااز نـامھـا  آن ینامگذار یبود برا یل میگذاشته است، و اگر قصدشان جرح و تعد

ه کـ یتبـکه کھمچنان ردند.ک ین استفاده میه ایشب ییھاا عبارتیمانند (نقد الصحابه) 
 دارند. ینین عناویاز صحابه نوشته شده است چنان بعد یدرباره نقد روا

رده کـرده وگمـان کـز اشـتباه یتاب نکن دو یر نام اکدر ذ یحت یجانیه تکنیجالب ا

 ی(االصـابة فـحجـر  تـاب ابنکو ز الصـحابة) ييـمت ی(اسد الغابة فـر یتاب ابن اثکه کاست 

و عـدم شـناخت ل بر جھل ین دلیه اکرده کن دو اشتباه ین ایاست و ب معرفة الصحابة)
 تاب است.کن دو یاو نسبت به ا

ن افتراگر دربـاره نقـد صـحابه را ثابـت یا یتاب، دروغ بودن ادعاکت دو یواقع ثالثًا:
آن   توانـد بـه یتاب موجود و در دسترس ھمگـان اسـت و خواننـده مکن دو یند. اک یم

 او را بشناسد! یت علمین آقا از صداقت و وضعیند تا بھره اکمراجعه 

 ١/١٠اسد الغابه  -١
 ١/٤االصابه  -٢

                                                   



 ٤٣٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

از صـحابه  یرکـم ذیر مستقیا غیم یبه طور مستق یزان االعتدال) ذھبیتاب (مک اما
ر کـمورد اتفاق اسـت، ذھا  آن ه مشھور و عدالتکز یرا ن یا ائمه یاورده و حتیان نیبه م

 ف ومورد حرج است.یان ضعیتاب درباره راوکف یرا اصل تألیرده است. زکن
 یننـدگانک ان و وضـعیشامل دروغگوتاب من کن ید: ایگو یتاب مکدر مقدمه  یذھب

 یانیـز شـامل دروغگویـانـد و ن پرداخته یات میـه عمًال به جعل رواک[قاتلھم الله] است 
اند و سپس  دهینشن یسکند از ک یه ادعا مکرا  یزیاند و اما چ دهیند شنیگو یه مکاست 

اھـل  ن در نـزدیه طبقات مجروحی. سپس بق١اند ر بودهیه متھم به جعل و تزوک یسانک
ه با وجـود ثقـه کپرداخته است  یسانکتابش به که در کو گفته است   ردهکر کعلم را ذ

 گفته شده است. ھا  آن بر جرح یمبن ین سخنانیمترکبودن درباره آنان 
ھـا گر بدانید یھا کتاب و ی، ابن عدیتاب بخارکه در ک ید: از اصحابیگو یسپس م

 یرکذھا  آن تاب ازکن یدر اھا  آن و منزلت و قدر یپرداخته شده است به خاطر بزرگوار
انـد،  ردهکت یرواھا  آن ه ازکاست  یانیرا در واقع ضعف از طرف راویآورم، ز یان نمیبه م
عظمـت و جاللـت ھـا  آن انیھستند و در م یروانیپ یه داراکرا  یتابم امامانکز در یو ن

بـه  یرکذھا  آن از یکیام و اگر از  ردهکر نکز ذین یو بخار یفه، شافعیمانند ابوحن دارند
شـگاه خـدا و خلـق ین امـر در پیـام و ا انصاف درباره او سخن گفتـه ان آورده باشم بایم

 ٢رساند. ینم یضرر
ه کـشود  یش روشن میتاھاکدر  یعه رافضین شیا یخواننده ادعا یب براین ترتیبد

ل بـر یـش باطـل و دلیو ادعااند  ل اصحاب پرداختهید آنان به انتقاد و جرح وتعدیگو یم
او  یرغم ادعـایـل علم رجال است علیق او و عدم معرفت نسبت به منابع اصیجھل عم

 باشد.  یق میق و توثیتدق یبر مبنا یق علمیبر تحق یمبن

رده کرا از عصمت محروم  یاّمت اسالم صحابهه اختالف کنیبر ا یگمان مؤلف مبن
  است:

ھـا  آن ن امور صحابه استیدر ھمه ا یساسل اکمش«د: یگو یم ٩٠-٨٩مؤلف در ص
ھـا  آن امـتیام قیه تا قکسد یشان آن نوشته را بنویبرا ج ه رسول خداکنیه در اکبودند 

ن یـرا از ا یامـت اسـالمھـا  آن ردنـد و اخـتالفکدا یـباز دارد، اختالف پ یرا از گمراھ

 ١/٣زان االعتدال یم -١
 ١/٢زان االعتدال یم -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٣٨

ه متفـرق شـده و نـزاع کـنیضاللت انداخت تـا ا یرا در وادھا  آن رد وکلت محروم یفض
ردند و بـه دو دسـته که درباره خالفت اختالف کف شدند و ھمانھا بودند یردند و ضعک

م شـدن یامت و تقس یافتادگ جه آن عقبیم شدند و نتیم و حزب مخالف تقسکحزب حا
 یتاب الھـکر یه درباره تفسکھا بودند ه بود و ھمانیروان معاویو پ یان علیعین شیآن ب

اتـب، فـرق و کل مـذاھب، میـن دلیردنـد و بـه ھمـکاختالف  ج رسول خداث یو احاد
بـه وجـود آمـد و  یمختلف یرکو ف یالمکاتب کجه مید آمد و در نتیپد یف متعددیطوا

جاد نمـود تـا بـه یرا اھا  آن محض یاسیس یھا زهیه انگکرد کبروز  یمختلف یھا فلسفه
چ گونـه اخـتالف و یانان ھـبودنـد مسـلم یابند. اگر صحابه نمیومت دست کقدرت و ح

درباره صـحابه ھا  آن ه به وجود آمده به اختالفک یردند، ھر اختالفک یدا نمیپ یا تفرقه
 »شود. یبازم

 ج امبرینامه پ تیامبر درباره نوشتن وصیه اصحاب پکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
 ردند.کدا یاختالف پ

 ج امبریـه پکـردنـد کاخـتالف  یا دربـاره نوشـتهھـا  آن هکاش  م: اما گفتهییگو یم
بـه ...» ند کحفظ  یرا از گمراھھا  آن امتیسد تا روز قیشان بنویخواست آن را برا یم

ه درد بـر ک یوقت«ه کاند  ردهکومسلم از او نقل  یه بخارکعباس اشاره دارد  ث ابنیحد
بعـد  هکسم یبنو یا تان نوشتهیه براکد یاوریب یم ورقیشدت گرفت فرمود: برا ج امبریپ

ش یتاب خداوند پـکرده است و کغلبه  ج امبرید، عمر گفت: درد بر پیاز آن گمراه نشو
اد یردند و سر وصدا زکدا یجه حاضران اختالف پیاست. در نت یافکما  یماست قرآن برا

 ١»ستیسته نید و نزاع در حضور من شایفرمود: بلند شو ج امبریشد. پ
 یه در صـفحات بعـدکـرده اسـت کـر کذ یگرید یث را در جایعبارت حد یجانیت

رده اسـت و رد بـر آن را بـه آنجـا و در کـطعن به صحابه اسـتفاده  ید و از آن برایآ یم
اشـاره  یا نم. اآلن فقـط بـه شـبھهکـ یول مـکـاست، مو  ردهکر کث را ذیه حدک ییجا

امت را از عصمت بازداشـته ھا  آن د: اختالفیگو یه مکاو است  ین ادعاینم و آن اک یم
 را در ضاللت و تفرقه انداخته است.ھا  آن امتیام قیتا قو 

و مسلم :  ١١٤ح  ١/٢٠٨ یرا آورده است فتح البار تاب العلم آنکتاب العلم فصل کدر  یبخار -١
 ٣/١٢٥٩ه یف یوصیء یس له شیه لمن لیوص که فصل تریتاب الوصک

                                                   



 ٤٣٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

امبر ابالغ آنچه را بدان امر شده بود رھا یه پکن معناست یاو بد یه ادعاکنیان ایب
 رده است.ک

نست یش ایو معنا ن گفته او باطل استید گفت: ایباطل با ین ادعایدر پاسخ به ا
رده ک یوتاھکباز دارد  یرا از گمراھه امت ک یغ و رساندن موضوعیدر تبل ج امبریه پک

ان نرسانده است تا یعت پروردگارش را به پایو به مجرد اختالف صحابه در حضور او شر
ار بر خالف دستور خداوند عمل کن یا رفته است و با ایاز دن ین حالتیه در چنکنیا

َها ﴿ د:یفرما یه مکرده است ک ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَلِّۡغ َما

ُ ٱوَ  ۥۚ َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ   .]٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
ن ین، و اگـر چنـکـغ یـشـود تبل یه از طرف پروردگارت نازل مکامبر آنچه را یپ یا«

خداونـد تـو را از ] گزنـد[ مـردم حفـظ   ه[کبدان و ]  یا ردهکرسالت او را ابالغ ن ینکن
 ».ندک یم

است و   ردهکه کید و تزییار مبرا بوده و خداوند او را تاکاز آن  ج امبریه پک یدر حال

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿ د:یفرما یم
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
د، یـآ یاز خودتان آمده و ھرآنچه شما را رنـج دھـد بـر او گـران م یامبریتان پیبرا«

 ».سخت به شما دل بسته است و با مومنان رئوف و مھربان است
ا و یـدر دنھـا  آن و نفع رساندن بهھا  آن تیبر ھدا یعنیص بر امت یخداوند او را حر

 ١د:یگو یر میثک ه ابنکاست، چنانده یآخرت آفر
 یسـکن اسالم در نزد خاص و عام مشخص باشـد ین موضوع ضرورتًا درباره دیاگر ا

امبر بزرگوار ھر یه پکد نخواھد داشت یته تردکن نیمان در قلب او باشد در ایا یا ه ذرهک
رص دًا بر مصلحت امـتش حـیاست و شد  ردهکغ یرده تبلکه خداوند به او امر کآنچه را 

ن موضوع یدر ا کیچ شیره او ھیھا، اخبار و سیارکوسته و فدایه جھاد پکده است یورز
ه اگـر آن کـد یـگو یم یعه رافضـین شـیه اکگذارد و اگر موضوع آنگونه باشد  ینم یباق

رد، کـ یامت از ضاللت و تفرقه و اختالف حفـظ مـیام قینوشت امت را تا ق ینوشته را م
نوشتن آن را تـا آن زمـان و  ج امبریه پکرد یپذ ینم یعقل ن ویچ دیبود ھ ین میاگر چن

 ٢/٤٠٤ر یثکابن  -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٤٠

ر انداخته بـود سـزاوار نبـود یندازد، و اگر او آن را به تاخیر بیات به تاخیلحظات آخر ح
 ١ند.ک یبخاطر اختالف صحابه در نزد او از نوشتن آن خوددار

 یل اجتھـادیاصحاب در مسا یه گاھکثابت شده است  ج امبریره پین در سیھمچن
دستور پروردگارش ھا  آن ردند. اما او به خاطر گفتهک ید با او بحث میبه او مراجعه و شا

ھمراه نبـرده بودنـد دسـتور  یه در حجة الوداع قربانک یرد، مثًال به افرادک ینم کرا تر
ه از جنگ بازگشـتند و یبیه در روز حدک یسانکز با ینند و نکل یداد حج را به عمره تبد

 ٢ردند. کاسامه بحث و جدل  یفرماندھ ه دربارهکآنان 
ارانش در یـدستور پروردگارش را به خاطر اختالف  ج امبریه پکا قابل تصور است یآ

 یدر نـزد او و بـراھـا  آن م بـه خـاطر جـدالییند؟ اگر بگـوک کن تریتر از اموارد بزرگ
و بعد  ه اوک یاو را بعدًا از آن بازداشته است در حال یرد، چه مانعک کآن را تر یمصلحت

ت انـس در یـه در رواکـات بـوده اسـت؟ و ھمچنانیـد حیـان چنـد روز در قیاز آن جر
روز دوشـنبه و حادثـه نوشـتن روز  ج . وفـات آن حضـرت٣ر شده اسـتکن ذیحیصح

 پنجشنبه به اتفاق افتاده است. 
رند، و یه سخن او را نپذکد یترس یه مکد یو دوباره بگو  ردهکجدال  یجانیاگر ت
 امبریبر پ یالکن اشیم اییگو یردند. مکه بار اول نزاع کنند، ھمچنان کمخالفت دوباره 

ن ﴿ ه خداوند فرموده است:کغ است، ھمچنانیفه او تبلیرا وظیند. زک یوارد نم ج مَّ
َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع 

َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا �َّ

َ
ٰ َ�َمآ أ  .]٨٠[النساء:  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

باز  ه سـرکـاسـت و آنـان   ردهک یرویند از خداوند پک یرویه از رسول پکس کھر «
 ».میا آنان نفرستاده یزدند، پس ما تو را به نگھبان

ن و امور واجب یه نوشتن آن جزو دکامبر نشانگر آن است یننوشتن نامه توسط پ
 نبوده است.

آن نوشـته را تـا  ج امبریـ، پیان رافضـیعیم به اتفاق اھل سنت و شیدان یچنانچه م
ه او کـنبـود  ینـیه نوشتن آن جزو امور دکم ید بدانیزمان وفاتش ننوشته است. پس با

 ٢٥١ه صیعشر یاست. مختصر تحفة االثن ین رد از دھلویا -١
 ٤٤٦٩، ٤٤٦٨، ح ٨/١٥٢، ٤٨٤٤ح  ٨/٥٨٧، ١٧٨٥ح  ٣/٦٠٦مع الفتح  یح بخاریصح -٢
 ٤١٩، ح ١/٣١٥ح مسلم ی، و صح٤٤٤٨، ح ٨/١٤٣مع الفتح  یح بخاریصح -٣

                                                   



 ٤٤١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

رسول  یرا برایرده است زکف یتوص ین رافضیه اکغ آن بوده باشد ونه آنگونه یمامور تبل
 ند.ک یچیمحال است از فرمان خداوند سرپ ج خدا

ن را بر او و یرا خداوند دیاست، ز  ردهکر آن داللت ه قرآن بکن بدان سبب یھمچن

 ۡ�َۡومَ ٱ﴿ د:یفرما یرده است خداوند مکل و قبل از حجة الوداع بر او نازل یمکامتش ت
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ  ﴾دِيٗنا

 .]٣[المائدة: 
تـان یردم و اسـالم را براکـردم و نعمتم را بـر شـما اتمـام کامل کنتان را یامروز د«
 ».دمیپسند

إ� تر�ت�م يلع مثل ابليضاء يللها «د: یفرما یباره م نیدر ھم ج امبریه پکھمچنان 
 کروشـن گذاشـته وتـر یمن شما را بر سر راھـ«» كنهارها اليز�ع عنها بعدي إال هالك

شـوندگان از آن  کروشن است و بعد از مـن فقـط ھاله شب آن مانند روزش کام  ردهک
 ١». شوند یمنحرف م
بـه سـبب  ید امـت اسـالمیگو یه مک یجانیاساس بودن سخن ت یه باطل و بکحال 

ه علمـا کـافت چنانید دریو تفرقه شدند، ثابت شد با یدچار گمراھ ج نوشته نشدن نامه
ه خالفت بعـد از کن بود یسد ایخواست آن را بنو یم ج امبریه پک یا اند آن نوشته گفته
 ست. کی یاو برا
ه خداونـد آن را کنبود  یزینوشتن آن نامه چ«د: یگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

آنچه  ج امبریبود پ ین میرا اگر چنیند، زکا ابالغ یسد و یه آن را بنوکرده باشد کواجب 
رفع و دفع منازعه  یبرا یرد. اما آن مصلحتک ینم کرده بود ترکه خداوند به او امر کرا 

 ٢».ستیجز به وجود آمدن اختالف ن یا د چارهیبود و د سر کبر سر خالفت ابوب
قصـد نوشـتن آن را  ج ه رسـول خـداک یا ان نامهیاما جر«د: یگو یگر مید یدر جا

در  ج د رسـول خـدایگو یشه میشه آمده است، عاین از عایحیح آن در صحیداشت توض
 یه فـردکـم دارم یسم. مـن بـیبنو یا برادرت را بخوان تا نوشتهش گفت: پدر و یماریب

ث را با مجموع طرقش ین حدیا یلبان، و آ١/١٦، و ابن ماجه در سنن ٤/١٢٦المسند  احمد در -١
 ٢٦عاصم ص یتاب السنه البن ابکح نموده است، ظالل الجنة یتصح

 ٦/٣١٦منھاج السنة  -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٤٢

ه کـ یتر ھسـتم، در حـال سـتهیه مـن شاکد یبگو یکیند و کومت کدن به حیرس یآرزو
 ١».رند...یپذ یر را نمکخداوند و مومنان جز ابوب

را  یا م گرفت نامـهیتصم ج امبریپ«د: یگو یث میحد یھاتیر رواکه بعد از ذکنیتا ا
ه رسـاله کـرخ داده است دانست  که شکد ید یسد، وقتیرد، بنوکر کشه ذیعا یه براک
را دربـاره ھـا  آن ه خداونـدکد و دانست یدر آن ند یا دهیند. لذا فاک یرا برطرف نم کش
خداونـد و «ل فرمـود: یـن دلیرد. به ھمکرده است متفق خواھد که خود اراده ک یسک

 »رند.یپذ یر را نمکمومنان جز ابوب
ه یـدر توج یدھلـو» دیتا بعد از من گمراه نشـو«ث: یدر حد ج گفته رسول خدااما 

 یسـد موضـوعیخواسـت بنو یم ج امبریه پکاگر گفته شود: اگر آنچه را «د: یگو یآن م
 یدارا یم: گمراھـییگـو ید؟ در پاسخ مینبود، چرا فرمود: تا بعد از من گمراه نشو ینید

ه کـومت است کر امور حیتدب ردن درکتباه ننجا اشیاست و مقصود در ا یمتعدد یمعان
ه از اطراف ک یزه دادن به مھمانانیرة العرب و جایان از جزکھمان بوده و آن اخراج مشر

ر اسامه بود، نـه کردن لشکداد و آماده  یزه میھا جاامبر بدانیه پک یا وهیآمدند به ش یم
 ٢»ن.یدر د یضاللت و گمراھ

ن امر یردند و اکدا یامبر درباره خالفت اختالف پیاران پیه کنیدرباره ا یجانیت یادعا
 امت منجر شد. یبند میبه انشعاب و تقس

ه درباره خالفـت اخـتالف کھستند  ییھاھا ھمانآن«د: یگو یه مک یجانیاما گفته ت
 ».م شدند...یم و حزب مخالف تقسکردند و به حزب حاکدا یپ

بـر سـر  س یدر دوران علـ س د گفـت اخـتالف صـحابهین سخن او بایدر جواب ا
شـه و یر و عایردند عبارتند از: طلحه و زبکاختالف  س یه با علک ییخالفت نبود و آنھا

 یو حتـھـا  این دام ازکـچیه ھکـنداشتند بل یبا او در خالفت اختالفھا  این و سه یمعاو
را یـست. زیسته نیشا سشته شدن عثمان کخالفت بعد از  یردند او براکگران ادعا نید

ل او اقـرار داشـتند، امـا یبه فضـا یمانده بود و ھمگ یه باقکبود  یسکن یتر ستهیاو شا
شـتن قـاتالن او کدر مطالبه نمودن خون عثمان و  س ین صحابه با علیاصل اختالف ا

 س ین مورد و قصاص گرفتن از قاتالن عثمان بود و علـینظرشان شتاب در اھا  آن بود،

 ٢٣٨٧، ح ٤/١٨٥٧ل صحابه یتاب فضاکح مسلم : یصح -١
 ٢٥١ه صیعشر یمختصر التحفة الثن -٢
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د از یـاست و با شته شدهکه عثمان مظلومانه کنداشت  یاختالفچ ین امر ھیدر اھا  آن با
ارھـا کرد تا اوضاع آرام شود و کد صبر یه باکن بود یقاتالن او قصاص گرفت. اما نظر او ا

 یھـایرد، چون تعـداد قـاتالن عثمـان فـراوان بـوده و در سـرزمنیدر دست او قرار گ
 ان صحابه بودند.ینه و در میر مددھا  آن از یادیبودند و تعداد ز  مختلف متفرق شده

 کوکگر مشـین ھمـدیـه نسبت بـه دکد ینرس ییبه جا سھا  آن ن ھمه اختالفیبا ا
گر را یلت و صـحابه بـودن ھمـدیه ھـر گـروه بـه فضـکنند بلکگر را متھم یدیکشوند و 
اسـت و خـود را در   ردهکـخود اجتھـاد  یه او در راکرد ک یر مکگذاشت و ف یاحترام م

 پنداشت. یرا در خطا م یگریصواب و د

بر سر خالفت نبود: یه اختالف صحابه در دوران علکنیان این امر و بیرد بر او در ا  
ه در رد کـق اھـل سـنت وجـود دارد یـنجا سه مسأله در نزد اھـل علـم و تحقیدر ا

و خالفـت  سه در زمـان صـحابه کـاسـت  یا ورزان دربـاره فتنـه ن غرضیا یھا شبھه
 ارتند از:ه عبکرخ داد  سیعل

دام از کـچیرخ داد بر سر خالفـت نبـود، و ھھا  آن انیه در مک یاختالف مسأله اول:
ه کـنشـد  یمدعھا  آن دام ازکچیردند و ھرگز ھکدرباره آن با او اختالف ن یمخالفان عل

 سزاوارتر به خالفت است. یاز عل یسک
ر آن یا تـاخیـع قصاص قاتالن عثمان یبر سر تسرھا  آن انیاختالف در م مسأله دوم:

 قصاص اتفاق داشتند. یبر وجوب اجرا یبود و ھمگ
ن یدرباره دھا  آن دام ازکچیشان، ھانیو نظر در م یبا وجود اختالف را مسأله سوم:

رده است و فضل که مخالفش اجتھاد کرد ک یر مکدام فکنشدند و ھر  کوکگر مشیھمد
 رد. ک یت میو حق صحابه بودن او را رعا

قت اخـتالف یح بر آن داللت دارد و در حقیه اخبار صحکاست  یل مھمیھا مسانیا
را بـدان مـتھم ھـا  آن ھا قیان و زندیه رافضکرا  یاز ھر اتھامھا  آن ان صحابه و تبرئهیم
اش  را بـا ادلـهھـا  آن دیه طالب علم باکاست  ین اصل بزرگیدھد. ا یح مینند، توضک یم

 ھا.ل و ادله آنیل آن مسایصتف کنیرد و ایقرار گ
دام از کـچیرخ داد دربـاره خالفـت نبـود، و ھھـا  آن انیه در مک یخالف مسأله اول:

ه او از کنبود  یمدعھا  آن دام ازکچینداشت و ھ یباره با او نزاع نیدر ا س یمخالفان عل
 به خالفت سزاوارتر است. یعل
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عـت او یدر ب سن موضوع اجتماع صحابه ین شواھد بر ایل و بزرگترین دالیتریاز قو
ات یـر بودند و روایطلحه و زبھا  آن بود. از جمله سخالفت بعد از شھادت عثمان  یبرا

خ یدر تـار ین امر دارد: طبرین مورد نقل شده است داللت بر ایدر اھا  آن ه ازکح یصح
 یعلـ شـته شـد، بـا پـدرمکه عثمان ک یند ھنگامک یت میه روایخود از محمد بن حنف

ش او آمدنـد و یبـه پـ ج رفت و اصحاب رسـول خـدا  خاست و به داخل خانه پا بودم، به
س از تـو کـچ یداشـته باشـند و امـروز ھـ ید امامیشته شد و مردم باکن مرد یگفتند: ا

ن یـست . پاسـخ داد: این ج تر به رسول خدایکار نزدکن یا یتر و برا سابقه سزاوارتر و با
ر باشم. گفتنـد: نـه بـه خـدا مـا یه امکنیر باشم بھتر است از ایزد. من اگر وینکار را نک

 م.ییعت نمایه با تو بکنیم مگر اینک ین نمیچن
ت یانـه و بـدون رضـایعـت مـن مخفیرا بیـرم. زیـگ یعـت میگفت: پس در مسجد ب

د: دوسـت یـگو یمسلمانان نخواھد بود. سالم بن جعد به نقل از عبداللـه بـن عبـاس م
جـاد یا یو مزاحمتـ یش شـلوغیه بـراکـنید از ترس ایایبه مسجد ب س یه علکنداشتم 

ه وارد شد، مھـاجران ک یرفت و ھنگامیرا نپذ یگریان دکچ میشود. اما او جز مسجد ھ
 .١ردندکعت یه مردم با او بیو انصار و سپس بق

م، ینـکعـت یا تا با تو بیابوالحسن ب ید: ایگو یه مکت شده است یروا یر عابدیاز بش
ه کـس را کـست و مـن بـا شـما ھسـتم ھـر یومتتان نکبه ح یازیگفت: مرا ن س یعل

د، گفتنـد: جـز تـو یـنکرا انتخـاب  یکیھستم، پس  یومت او راضکد به حینکانتخاب 
 .٢مینک یرا انتخاب نم یسک

را ھا  آن از یا خود پاره ٣خیدر تار یر طبریجر ه ابنکن باره فراوان است یات در ایروا
عـت اوسـت یبـر بھـا  آن و اتفـاق س یبـا علـ سعـت صـحابه یبر برده و داللت کر کذ

ان آنـان یـز در میـر نیـح شده اسـت طلحـه و زبیسابق تصر یھاتیه در رواکھمچنان 
 بودند.

 ٤/٤٢٧ یخ طبریتار -١
  ٤٢٨ - ٤/٤٢٧ یخ طبریتار -٢
ق مواقف یتحق –تاب گران قدر خود کتر محمد امحزون در کد ٤٢٩ – ٤/٤٢٧ یخ طبریتار -٣

  نموده است. یرا جمع و بررسھا  آن ٧٥ – ٢٠/٥٩ –الفتنه  یالصحابه ف
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 یاند سند درست ردهکعت یراه بکر با ایه گفته است طلحه و زبک یاتیاز روا یاما بعض
 یاز عـوف بـن ابـ یطبـر اسـت. ردهکـت یـح خالف آن را روایصح یھاتیندارد و روا

ن یریدم محمد بـن سـیه شنکدھم  ید: اما من شھادت میگو یه مکرده کت یله روایجم
نم . کـعـت ین تا با تو بکش طلحه آمد و به طلحه گفت دستت را دراز یپ یگفت: عل یم

نم. کـعـت ین تـا بکدستت را دراز  یمومنان ھست ریو تو ام یتر ستهیطلحه گفت: تو شا
 ١عت نمود.یرد و بکدستش را دراز  یپس عل

رفـت و  یاشـعر یابوموسـ یه بـه سـوکـت شده اسـت یروا یوانیر الخیو از عبد خ
عـت یب یه بـا علـکـبودنـد  یسانکر[ از ین دو مرد]طلحه و زبیا ایآ یابوموس ید: ایپرس

 .٢!یردند؟ گفت: آرک
مؤلف] را باطل دانسته  ی[مورد ادعا یعت اجباریب ین امام محقق ابن العربیھمچن

اگـر گفتـه «د: یـگو یم یاسـت. و یو نه سزاوار علھا  آن ن نه سزاواریه اکو گفته است 
د اسـت از آن دو و از یـار بعیم: بسییگو یاند م ردهکعت یبا اجبار ب ریه طلحه و زبکشود 

نفـر ا دو ی یکرا اگر یست؟ زین بود اثر آن چینند اگر چنکعت یبه اجبار بھا  آن هک یعل
ش ینـد بـراکعـت یه بعدا بکس کشود و ھر  یح است و منعقد میعت صحینند بکعت یب

شـان یبرا یردند چه اثرک یعت نمیالزم است، و شرعا بر آن مجبور است، و اگر آن دو ب
 ین ادعـایـا ٣ناتمـام، یارکچالق و  یه گفته است دستک یسکعت امام دارد؟ اما یو ب
ه کـ یرده اسـت در حـالکـعـت یه بکـبوده  یسکن ید طلحه اولیگو یه مکاست  یسک

 ست. ین نیچن
 یر بـاالیه شمشـک یردم در حالکعت ین اگر گفته شود طلحه گفته است: بیھمچن

 د. یه ندانسته چطور دروغ بگوکاست  یسکن دروغ یسرم بود، ا
سـت، ین یلـیدلھـا  آن یح باشد برایچالق) اگر صح ید (دستیگو یه مکاما گفته او 

رسـد و از  یبا او به اتمـام م یارکن شده باشد ھر یدفاع از رسول خدا چنه در ک یدست

  ٤/٤٣٤ یخ طبریتار -١
  ٤/٤٨٦ یخ طبریتار -٢
عت نمود. و یب یه با علکاست  یسکن یند: طلحه اولیگو یه مکت ھاست یروا یاشاره به بعض -٣

از  یکیدر روز احد بود.  جشل بود، و از آثار دفاع او از رسول خدا  یدست راست طلحه مقدار
 یارش تمام خواھد شد. طبرکعت نموده شل است و یب یه با علک ین دستیگفت: اولھا  آن انیم
 ٧/٢٣٧ر یثکة ، ابن یة و النھایالبدا ٤/٤٣٥
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 یم الھـکـبر طبق ح یر الھید و تقدیبه اتمام رس یار علکند، و ک یحفظ م یروھکھر م
 ١بعد از آن اجرا شد.

 سیبا علـ سه یه اختالف معاوکاست  ح آمدهیات صحین در روایھمچن مسأله دوم:
ه در کـنداشـته و بل یا خالفت با او منازعه  بود و درباره سشتن قاتالن عثمان ک  درباره

 آن مورد موافق او بود. 
نـزاع  یا با علیه آمده و گفتند: آینزد معاو یه گروھکت است یروا یاز ابومسلم خوالن

ه او از من بھتـر و بـه کدانم  ی؟ پاسخ داد: نه به خدا! من میا تو مانند او ھستید ینک یم
شته شده است و من پسـر که عثمان مظلوم کد یدان یا نمیت. اما آومت سزاوارتر اسکح

د قـاتالن ییـد و بـه او بگویـش او برویخواھم. پ یاو ھستم و قصاص خون او را م یعمو
 ردنـد وکآمدند و با او صـحبت  یع او خواھم شد. نزد علیعثمان را به من دھد، من مط

  ٢را به او نداد.ھا  آن
ت یـاللـه عنھمـا) روا یدرداء و ابو امامـه (رضـ اسناد از ابو ل بهیزیر از ابن دیثک ابن

  ]ین فـرد [علـیـه چـرا بـا ایـمعاو یه رفتند و به او گفتند: ایش معاویند: آن دو پک یم
 ج تر و بـه رسـول خـدا ه او در اسالم از تو و از پدرت باسابقهک؟ به خدا قسم یجنگ یم

نم کـ یبه خاطر قاتالن عثمان جنگ متر است. گفت: من  ستهیار شاکن یتر و به ایکنزد
د: قاتالن عثمان را به مـا یید و به او بگویش او برویه قاتالن او را پناه داده است. پکنیو ا

 ٣نم.ک یعت میه با او بکن نفر از اھل شام ھستم یبدھد و من اول
ه کـن دارد یـان علما مشھور اسـت و داللـت بـر ایباره فراوان و در م نیات در ایروا

ن یـا ٤ل محققـانیـن دلینداشته است و بـه ھمـ یدرباره خالفت اختالف یه با علیمعاو
 اند.  ردهکمسأله را روشن 

 ١٤٩-١٤٨العواصم من القواصم صفحه  -١
را به او وا گذارد. ھا  آن مکند و حکعت یه با او بکه خواست یاز معاو س یه علکبود ن یسبب آن ا -٢

الفتنه) محمد  یق مواقف الصحابه فیو ( تحق ٧/٢٦٥ة یة و النھایالبدا –رفت ینپذ سه یمعاو
  ٢/١٤٧محزون 

تاب کمحققان  ٣/١٤٠ر اعالم النبال یس یب ذھب ١٦/٣٥٦نه دمشق یخ مدیر در تارکابن عسا -٣
 ند رجال آن ثقات است.یگو یم

 ٧/٢٧٠ه یه و النھای. البدا٤
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ر امامـت او کقتال نمود، اما من یه با علید: اگر چه معاویگو یم ینین جویامام الحرم
ن یـه خواھان قصاص قاتالن عثمـان بـود، بـه اکخواست. بل یخود نم ینبود و آن را برا

  ١ه در خطا بود.ک یو بر حق است، در صورته اکگمان 
 ییھاه جنگکن است ید: از اعتقادات اھل سنت و جماعت ایگو یم یثمیحجر ھ ابن

درباره خالفـت  یه با علیرخ داده است به سبب نزاع معاو سه یو معاو س ین علیه بک
خالفـت سـزاوارتر بـوده اسـت و  یبرا یه علکن است یه اجماع بر اکرا ینبوده است. ز

 یسـانکه و یه معاوکاما فتنه بدان سبب به پاخاست  فتنه به سبب خالفت نبوده است.
ه پسـر یـند چـون معاوکم یھا تسلخواستند قاتالن عثمان را بدان یه با او بودند از علک

 ٢د.یامتناع ورز یعل یعثمان بود. ول یعمو
ه بـا کـ یخالفت ننمود و ھنگـام یه ادعاید: معاویگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

د و نـه یـمقام خالفت بـا او نجنگ یعت شده بود و برایفه بید او به عنوان خلیجنگ یعل
 یسـانکه در پاسخ یز با او موافق بودند. معاویگران نیه او مستحق خالفت است و دکنیا
 ٣عانیاز متش یوھرد و ھر گرک یاقرار م یدند به خالفت علیپرس ین باره میه از او در اک

 یست و با وجـود اسـتخالف علـیخالفت ن یبرا یه ھم شأن علیه معاوکمعترف بودند 
فضـائل   هیـن، شـجاعت و بقیلت، سابقه، علم، دیرا فضیفه شود، زیه او خلکست یز نیجا
 ٤معروف بود.ھا  آن انیدر م س یعل

ه کـ یسانکنداشت چه  یدرباره خالفت نزاع یس با علکچ یله ثابت شد ھین وسیبد
 گران.یا دیردند و کبا او مخالفت 

ردنـد و کاست صحابه درباره خالفت نزاع  یه مدعک ین رافضیا یب ادعاین ترتیبه ا
و مخالفـانش  یان علیه اختالف مکنیشود. مسأله دوم ا یبر اثر آن متفرق شدند باطل م

 یدر اجرا ھمه یر آن بود ولیا در تأخیع در قصاص نمودن از قاتالن عثمان یدر تسر س
اھل سنت مشھور اسـت و  یه در نزد علماکاست  یا ن مسألهیم اتفاق داشتند اکن حیا

ت ھا را محمد امحزون جمع نموده است ین روایا ٢٧٠ -٧/٢٦٨ر یثکه: ابن یة و النھایالبدا -١
  ١٥٠ – ٢/١٤٦ق مواقف الصحابه یتحق

  ٢٦ا لصواعق المحرقة صفحه  -٢
ن یه جمع شدند و اما با ایو خون خواھان عثمان بر گرد معاو یا علیعان به عثمان یمتش یعنی -٣

 دانستند. یبھتر نم یحال او را از عل
  ٧٣ – ٣٥/٧٢ یمجموع الفتاو -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٤٨

با مخالفانش درباره قصاص قـاتالن  یه علکن امر است یاخبار ثابت و آثار وارده دال بر ا
امـل بـر که به طور کنیر انداختن آن بود تا اینداشت، اما نظر او، به تأخ یعثمان اختالف

نـه مسـلط شـده بودنـد و سـپس یبـر مد سرا قـاتالن عثمـان یـسـلط شـود. زامور م
 شـتنکن امـر یملحق شده بودند. اھا  آن ث بهیورزان خب از غرض ینان و بعضینش هیباد
 رد.ک یل مکار مشیبس س یومت علکح یرا در ابتداھا  آن

از  یعت به ھمراه گروھـیر بعد از بیسد: طلحه و زبینو ین مطلب مید اییدر تأ یطبر
ھـا  این مینـکه حدود را اجرا کم ی! ما عھد بستیعل یرفتند و گفتند: ا یصحابه نزد عل

 یگفـت: اھا  آن به یبودند و آن را حالل دانستند. عل یکشر  در خون آن مرد ] عثمان[
شان با گروھی ھم دست شده اند که یستم. اما ایخبر ن ید بیدان یبرادرانم من از آنچه م

ایشان چیره شویم در چنین وضعیتی چـه کـاری مـی تـوان انجـام داد؟ نمی توانیم بر 
 یھمراھـھـا  آن نان شما بایه نشیاند و باد دهیوسته و شوریپھا  آن د بردگان شما بهینیبب
 یا بـرایـننـد. آکب یارکـتوانند با شـما ھـر  یان شما ھستند و میدر مھا  آن اند و ردهک

ر! گفت: نه به خـدا! ان شـاء اللـه یند: خھست؟ گفت ید قدرتیخواھ یدن به آنچه میرس
 ١من است. یشما رأ یرأ

ر و سران صـحابه یتمام شد طلحه و زب یعت علیار بکه ک ید: ھنگامیگو یر میثک ابن
ھا  آن از یردند. علکش او رفتند و از او اقامه حدود و قصاص خون عثمان را طلب یبه پ

نون قادر بـه انجـام دادن کھستند و او ا کمکبان و یپشت یدارھا  این هکعذر خواست 
ژه یـتر شـد. بـه و دهیچیپ یار بسکار بود. اما بعدھا کدر آغاز  ین عذر علیا ٢ست. یآن ن

ه سـبب آن جنـگ کـدنـد یه جمل دکار خود را در معریه صحابه بدون اختکپس از آن 
ده بودنـد، یـچھا  آن انیجاد تفرقه و جنگ میخاطر ا  ه قاتالن عثمان بهکبود  یا توطئه

ن بـود کمم یعل ین حوادث موضوع قصاص نه برایه شرح آن گذشت بعد از اکھمچنان
ه از آرام کـمشـغول شـد  ییارھاکمخالفانش، چون امت متفرق شده بود و به  یو نه برا

 تر بود. نمودن فتنه مھم
 یرامـون علـینده شدن مـردم از پکد: با وجود پرایگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

 یبتیتر و مصبزرگ یا ه به فتنهکنیره شود مگر ایتوانست بر قاتالن عثمان چ یاو نم س

 ٤٣٧/  ٤ یخ طبریتار -١
 ٢٣٩/ ٧ر یثکة ابن یة و النھایالبدا -٢

                                                   



 ٤٤٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

بھتـر از ھـا  آن نیتر انیـم زکـله پرداختن بـه یانبارتر به وسیبدتر دچار شود. دفع امر ز
 س آن است.کع

ردنـد و اگـر چـه ک یمـ یبانیپشـتھا  آن ه ازکبودند  یلیر و قباکلش یداراھا  آن رایز
بودند اما اصحاب قدرت پشـت  کردند اندک سمًا اقدام به قتل عثمانیمستقه ک یسانک

ر به بصره رفتند تـا یه طلحه و زبک ینداشتند. ھنگام یقدرتھا  آن بودند وگرنهھا  آن سر
 شته شدند.ک یه افراد فراوانکپاخاست   شند، آن جنگ بهکقاتالن عثمان را ب

، مردم بـه دور یه بعد از وفات علکست ن ایسازد ا ین امر را روشن میه اک یا مسأله
 یه باقکن وجود قاتالن عثمان را یر ھمه مسلمانان شد و با ایه جمع شدند و او امیمعاو

 ١شت. کمانده بودند ن
ه او کـن مطلب اسـت یان اینجا بین ایھر چه باشد قصد در ا سیھر حال عذر عل  به

از  سه طالب خون عثمان بودند درباره وجـوب گـرفتن خـون عثمـان که صحابه یبا بق
ه خواھـان قصـاص کـر یـه او در جواب طلحه و زبکنداشت ھمچنان  یقاتالن او اختالف

خبـر  ید بیـدان یبـرادرانم مـن از آنچـه م یقاتالن عثمان بودند اظھار داشت و گفت: ا
م یتـوان یار مکـم چینـدار یقدرتھا  آن ھستند و ما بر ه بر ما مسلطک یستم اما با قومین
 یه رأکـاد نمـود [ و او ھمـواره در قسـم راستگوسـت] یم؟ سپس بعد از آن قسم ینکب

 ن مسأله داللت دارد. والله اعلم.یندارد و اجماع صحابه بر ا یگرید
گر را یردنـد، ھمـدکدا یگر اختالف پیدیکه در وقت فتنه با ک یا صحابه مسأله سوم :

ه مخالفش در خطاست کرد ک یگمان م یردند اگر چه ھر گروھک ین متھم نمیدرباره د
 رد.ک یاعتراف م ج او با رسول خدا یاوریلت و یو مجتھد متأول است و به فض

گـر را مـدح و ید یاز آنھا، بعض یه بعضکز در نزد اھل علم روشن است ین  ن مسألهیا
شـته کاز  یید از دلجـوه جمـل بعـکـبعد از معر س یه علکنیاند. از آن جمله ا  ردهکثنا 

چھـره او  را از کشته شـده اسـت، خـاکه کد یدالله را دیه طلحه بن عبک یشدگان وقت
 رد و گفت:ک کپا

و  کخـا یشته و بر روکه تو را کابومحمد! سخت است بر من  یرحمت خدا بر تو ا
 ٢برم. یخود به خدا پناه م یھاھا و حزننم. سپس گفت: از غمیر ستارگان آسمان ببیز

 ٤٠٨ - ٤٠٧/ ٤منھاج السنة  -١
 ٧/٢٥٨ر یثکه ابن یه و النھایالبدا -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٥٠

ر را با خود داشـت تـا یر زبیآمد و شمش یر نزد علیه (ابن جرموز) قاتل زبک یھنگام
د و بـه او مـژده یـگفت: بـه او اجـازه ندھ یرد. طلب اجازه نمود. علیبگ یا زهید جایشا

ه کـام  دهیگفـت: از رسـول خـدا شـن س یگر علید یتید. و در روایدخول در آتش بدھ
د گفـت: چـه یر را دیر زبیه شمشک ید و ھنگامیبدھه مژده آتش یصف گفت: به قاتل ابن

 ١رد.ک یھا و خطرھا را را از رسول خدا دور مبتیه مصکار یبس
اند. قعقاع بن عمـرو را  ردهکشه ظلم ید دو نفر به عایشن یه علکآورده است  یطبر

 یرا بـه سـختھـا  آن فرستاد و آن دو را آورد. و گفت: گردنشان را بزن، سـپس گفـت:
 ٢انه زد.یدام صد تازکرون آورد. و به ھر یرا بھا  آن د. لباسینکنجه کش

شـه یز عایبه نقل از محمد بن عبدالله بن سواد و طلحه بن األعلم درباره تجھ یطبر
ب عائشـه کمر یند: علیگو یرون برود، میشه خواست از بصره بیه عاک ید: ھنگامیگو یم

ارش گذاشـت و او را ھمـراه یرا در اختب کرا با ھمه لوازم سفر اعم از توشه و متاع و مر
خواستند در آنجا  یه مک ییھات جسته بودند جز آنکنار او در جنگ شرکه در ک یسانک

ن ینه نمود و به محمـد، پسـرش چنـیمد یبمانند و چھل زن معروف از زنان بصره راھ
 نه[ برسان.یمحمد آماده باش و او را ] به سالمت به مد یگفت: ا

شه آمـد و منتظـر یش عایچند پ یھمراه مردمان یه[ روز سفر، علک] نقل شده است 
  شـان گفـت:یشه بـه ایردند. آنگاه عاکآمد مردم با او وداع  یشه نزد علیاو شد. چون عا

گر یم. بـه ھمـدینـک یط سـرزنش مـیا تفریگر را به خاطر افراط و یفرزندانم ما ھمد یا
نبـوده اسـت مگـر  یم خصـومتیاز قد ین من و علید. بخدا قسم بییو تجاوز ننما یتعد

ه بـا او ک یش من با وجود اختالفیباشد. و او پ یشاوندان شوھرش مین زن وخویآنچه ب
د و قسـمش یـگو یه راسـت مکـمردم بخدا  یا ز گفت: ین یباشد. عل ین میدارم از بھتر

ا و یـ، در دنج امبریـجز آن نبوده است و او ھمسـر پ یزین من و او چیدرست است، ب
 ٣ت است.آخر

 ٧/٢٦٠ر یثکه ابن یالنھاه و یالبدا -١
 ٤/٥٤٠ یخ طبریتار -٢
 ٤/٥٤٤یخ الطبریتار -٣

                                                   



 ٤٥١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

بـن  کبـود، از قـول مالـ یر علکه در جنگ جمل با لشکاز عمار  یباره طبر نیدر ا
بـا سـر  یر حملـه نمـود و او را بـه آرامـیـند: عمار در روز جمل به زبک یت مینار رواید
 ١. عمار گفت: نه! اما برگرد. یشکمرا ب یخواھ یا میر گفت: آیزد. زب زه ین

زه بـه اسـتقبال یـند: عمار در روز جمل با سر نک یاز عامر بن حفص نقل م یو طبر
 یر ایـ؟ عّمـار گفـت: خیشـکمـرا ب یخـواھ یا میـقظان آیابو ید ایر پرسیر آمد. زبیزب

 .٢اباعبدالله!
ه کـن ین صحابه رد و بدل شد. اما در نبـرد صـفیل ھمه در جنگ جمل بین مسایا

ه و او از جعفر بن یراھو ه از اسحاق بنیمیت خ االسالم ابنیه رخ داد. شیو معاو ین علیب
در  ید مـردین شـنیا روز صفیدر روز جمل  یه چون علکند ک یمحمد از پدرش نقل م

ر یـاران خود گفت: جز خیدھد. به  یان شام شدت بخرج میسخن گفتن در مورد سپاھ
م و ما ھم یا ردهک یتعدھا  آن نند ما برک یه گمان مکھستند  یا طائفهھا  آن راید، زیینگو
 ٣م.یجنگ ین رو با ھم میاند و از ھم  ردهکبر ما ظلم ھا  آن هکم یگمان نیبر ا

 کھمـراه مالـ یه پس از جنـگ علـکت شده است یحول رواکاز محمد بن نصر از م
شـتگان کان یـرا در م یمـانیگذشـت و چـون حـابس  ین میشدگان صف شتهکاشتر بر 

ه کن یرالمومنیام یاست ا یمانین حابس یه راجعون. ایدند، اشتر گفت: انا لله و انا الید
نـًا یقیدانسـتم و  یه، ھمراه اوست دارد، به خدا قسم من او را مؤمن میپرچم سپاه معاو

 ٤ز مؤمن است.ینون نکا
د او خود، به مقام و منزلت یآ یبرم یه به ابومسلم خوالنیه از پاسخ معاوکھمان طور 

گاه است! در پاسخ گفت:  یعل ز مـن افضـل و سـزاوارتر بـه ه او اکـدانـم  یبه خدا مـ آ
 باشد. یومت مکح

ه ینزد معاو یه چون َضراره بن ُضَمره ُصدائکند ک یت میا روایم در حیلة األولیابونع
ر یام ین. او گفت: مرا معاف گردان اکصحبت  یم از علیه به او گفت: برایرفت، معاو

ست. ین یچاره اه کرد. آنگاه ضراره گفت: االن که باز اصرار ین. اما معاویالمومن
م کگفت و به عدل ح یسخن م یکیش و قدرتمند بود. به نیدوراند یم او مردیگو یم

 )٤/٥١٢( یخ الطبریتار -١
 )٤/٥١٢( یخ الطبریتار -٢
 )٢٤٥ – ٥/٢٤٤منھاج السنة ( -٣
 )٥/٢٤٥( منھاج السنة -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٥٢

ه کر نمود تا آنجا کذ یار در وصف علم و شجاعت و زھد علیبس یرد. او سخنانک یم
ر قرار گرفته یر شد و بدان حّد تحت تأثیه بر محاسنش سرازیمعاو یھاکسبب شد اش

رد. ک یم کش را خشیھاکنش اشیرد و با آستیخود را بگ یتوانست جلو یه نمکبود 
ه ک یه گفت: به راستیه افتاده بودند. سپس معاویدًا متأثر شده به گریز شدیمردم ن

 ن بود.یچن /ابوالحسن
ای است که در میانشان اختالف رخ داده بود و در  ھای صحابه ھا بعضی از گفتهاین

ھایی است که علی رغم اختالفات و جنگھا  این اند. ھمه تعریف و تمجید ھمدیگر گفته
کردند مصلحت امت دین و  بخاطر اجتھاد ھر کدام از دو طرف رخ داد و فکر می

عت الھی در آن است. اما با این حال ھر کدام با یکدیگر به انصاف برخورد یشر
 ر ھمدیگر و ظلم و تجاوزیفکگر سبب طعن و تیدیککردند و اختالف اجتھادیش با  می
لت و سابقه برادران مسلمان خود در اسالم یبه فضھا  آن دام ازکه ھر کشد. بل ینم

را انصاف در ین است، زیھم ھم یه فضل و بزرگوارکدادند. بخدا قسم  یشھادت م
 یسانکاست و تنھا  کار اندیان مردم بسیسخت و در م یارکھنگام خصومت و جنگ، 

ه و از شھوت کیرا تزھا  آن یھاخداوند قلب افته ویدست  ییمان به درجات واالیه در اک
اران یه کلت باشند. ھمانطور یتوانند اھل انصاف و فض یداشته است م کا پایحّب دن

و  ینینشھم یرا براھا  آن مت خود،کعلم و ح یه خداوند بر مبناک ج رسول خدا
محبت ه کم یخواھ ین بودند. از خداوند میچننید ایبرگز ج مصاحبت با رسول خدا

 ن فرموده است:یه درباره آنان چنکند ک یسانکند و جزو کب ما یرا نصھا  آن ھمه

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ�  ۡ�ِ
ِيَن َءاَمنُ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠واْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

ند: پروردگارا ما را و بـرادران یگو یآمدند م ن و انصار[ی] مھاجرھا  آن ه بعد ازکآنان «
ه کـرا  ینـه آنـانکیما  یھا و در قلب یبخشاه اند ب گرفته یشیمان بر ما پیه در اکما را 

 ».یتو رئوف و مھربان ھست اند. قرار مده. پروردگارا مان آوردهیا
تاب خدا، سنت کر یھا در تفس آن«ه درباره صحابه گفته است کاما در پاسخ به مؤلف 

 ید آمد و از آن، نحلـه ھـایردند و لذا مذاھب و فرق مختلف پدکاختالف  ج رسول خدا
ه کـتـا آنجـا » رد...کـظھور  یگوناگون یھا گوناگون برخاست و فلسفه یرکو ف یالمک
ردنـد و در واقـع ک یز اختالف نمیچ چیبودند، مسلمانان در ھ یاگر صحابه نم«د یگو یم

 »  باشد. یان صحابه میه برخاسته منشأ آن، اختالفات مک یھر اختالف



 ٤٥٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 هکـاست  یگزاف یھا ھا و تھمت ھا و دروغ رنگین نیتر ن از بزرگین گفت: ایچن دیبا
ر و یه در تفسـکـ ییھـا تمام اختالفقت، یاند. در حق روا داشته ج امبریاران پیبر ھا  آن

ش یدایـو پ یا اختالفـات فرقـه  ث از صحابه نقل شده اسـت، منشـأیاز احاد یفھم بعض
 ست. ین یو فلسف یالمکمدارس 

امبر از نوع اختالف تنوع بوده یان اصحاب پیه اگر اختالف مکنیان ایرّد بر او و ب
 است.

اخـتالف  یکـیه اختالف بر دو نوع اسـت. کم ین مسأله را بدانینجا الزم است ایدر ا
ات نقل شده است یاز آ یر بعضیه در تفسک ییھا اختالف تضاد اغلب تفاوت یگریتنوع د

خ االسـالم یه شـکـن راسـتا چنانی. در ھم١از قسم اختالف تنوع است نه اختالف تضاد
 کدار انـیر بسـیان سلف در تفسید: اختالف در میگو ین میتاب خود چنکه در یمیت ابن

نقل شده است ھا  آن ه ازک یثر اختالفاتکشتر است، ایام بکدر احھا  آن است، و اختالف
ه اخـتالف کـد یـگو ی. سپس در ادامـه م٢گردد نه اختالف تضاد یبه اختالف تنوع بازم

 گردد: یتنوع به دو مسأله بازم
انـد   ردهکان یـب یگریر از عبارت دیغ یر خود را با عبارتیدام از سلف، تفسکھر  اول:

بـا ھـم  یر، در وحدت مسمیگر تفاسید یبا معنا یمسم یه با وجود اختالف در معناک
ند: منظـور از یگو یم میر صراط مستقیھا در تفس یھستد. به عنوان مثال، بعض کمشتر

اعتقاد دارد : صراط ھمان سـنت و جماعـت مـد نظـر اسـت.  یگریآن، قرآن است، و د
ا خوف و رجـاء و محبـت خداونـد و یت و یمنظور، عبوده کن باور است یز بر این یگرید

ا امتثال اوامـر و اجتنـاب از یرا  ھم غرض از آن یا ا و صلحا و مؤمنان است و دستهیانب
ن یـاز ا ییھـا ا عبارتیـو  یا عمل به دستورات الھیتاب وسنت و کت از یا تبعیمحّرمات 

 دانند. یدست م
گـاه یـاع اسم عام تنھا بـا ھـدف تمثنوع از انو یکر کدام از سلف ذکھر  دوم:  ل و آ

ق آن اسـم و عمـوم و یـن دقیـیاند نه به عنوان تع ردهکان یب ینمودن مستمع را به نوع

 ) ٦/٥٨( یمجموع الفتاو -١
  ١٠ر ، صیأصول التفس یمقدمة ف -٢
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به او نشـان داده  ید، نانیلفظ نان پرس یر عرب مسمایغ یخصوص آن. مثال چون فرد
 ١.ن نان فقطینجا اشاره به نوع است، نه به ایا نست . دریشد و به او گفته شد ا

ن نـوع یاز ا ٢نیر صحابه و تابعید: عموم اختالف تفاسیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
 .٣است

ه از کـاسـت  یه شـامل اغلـب اختالفـاتکـن نوع اختالف یشود ا ینجا روشن میاز ا
ات و یـام از آکـدر اسـتنباط اح یچ اثـرین نمونـه اسـت، ھـیـشـود از ا یصحابه نقل م

ه سـبب و منشـأ فـرق و کنیھا ندارد، تا چه رسد به ا ن نوع برداشتیاختالفات امت در ا
 ند. ک یادعا م ین مؤلف رافضیه اکالمی است چنانکو  یمذاھب و مدارس فلسف

ا یـات و یـر آیه اختالف تضاد اسـت و در تفسـکاما اختالف صحابه درباره قسم دوم 
در  ن اخـتالفیـگـر، ایاسـت. از طـرف د کار اندینقل شده است بسھا  آن ه ازکام کاح

 ه قابل اجتھاد شد.کز است یق و ریمسائل دق یه در مورد بعضکست، بلین نیاصول د
د: و یگو ین مید مطلب بر سابق در ادامه چنکیبعد از تأ /هیمیت خ االسالم ابنیش

ه مانند کاست ھمچنان یعیطبھا  آن انیدر م ین اختالفات جزئین حال وجود چنیبا ا
ان یه در مک ین اختالفاتیم چنیدان یدارد. ما م ز وجودیام نکن اختالفات، در احیا

د ھم متواتر است، مانند نماز، مقدار یمردم وجود دارند نزد عوام و خواص معلوم و شا
 ین ماه رمضان، طواف، وقوف، رجم، رمییات و مقدار آن، تعکوع و اوقات نماز، زکر

 ن نوع اختالفات ھستند. یت، از ایجمرات، مواق
زان ارث جد و برادران و نظـر آنـان یابه [بعد از آن] در مورد من اختالف صحیھمچن

 ٤شود. یدر ھمه مسائل ارث نم کن اختالفات، باعث شیو امثال ا کدر مورد زن مشر
سبب  سان صحابه ینظرھا در م ن نوع اختالفیپنداشته است ا یجانیه تکچنان

ان اھل سنت و یه درمک نظرھا را آن اختالفیاست ، ز  ش بدعتھا نشدهیدایتفرقه امت و پ
 یقیز و دقیاز مسائل ر یا ه پارهکن نبوده است، بلیاھل بدعت رخ داده است در اصول د

را منشأ آن یش است. زیه اجتھاد در آن روا و اشتباه در آن قابل بخشاکاند  بوده

ـ ١٣/٣٨١( ی؛و مجموع الفتاو١٢ـ١٠ه، صیمیت االسالم ابنخ یر، شیأصول التفس یمقدمه ف -١
٣٨٢ ( 

  ده باشد ـ م ـیرده اما صحابه را دکن کرا در جامبر یه پکشود  یگفته م یسکبه  یتابع -٢
 )١٣/٣٨١( یمجموع الفتاو -٣
 ١٧مقدمة التحفة، ص -٤
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ه در دوران کست. وھمچنین نقل شده است یه قصد مخالفت در آن نکاست  یاجتھاد
ردند. به عنوان مثال نقل کاشتباه  یاز مسائل اجتھاد یدر بعض یافراد ج امبریپ
نگاه ھا  آن د گرفته و بهیسف اه ویدو عقال [پابند شتر] س سبن حاتم  ینند عدک یم

َ لَُ�ُم ﴿ ه زیر است:یپنداشت مقصود از آ یو م ١ردک یم ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ِمَن  ۡ�

ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱ
َ
  .]١٨٧[البقرة:  ﴾ۡلَفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ�

 »  تان مشخص شود.یاه براید از سیه در فجر، نخ سفکنیتا ا«
س نمـاز عصـرش را کچیھـ«فرمود:  یه مک ج امبرین صحابه در فھم قصه پیھمچن

در راه نمـاز  یم شـدند، گروھـیبه دو گـروه تقسـ» ٢ظه نخواندیقر ین بنیجز در سرزم
چنـد از صـحابه بـر  یه تنـکظه نماز خواندند. ھمچنانیقر یدر بن گریخواندند و گروه د

 ٤مـةیُجَذ  یبـا بن سخالـد  یو مـاجرا س٣َبْلَتَعـه یل داستان حاطب بـن ابـیتأو یمبنا
 شد.ک یر آن به درازا مکه ذکرخ داد  یاجتھادات

را ھـا  آن ورتر است،یتر و غ صین حریه از ھمه امت بر دک ج امبریپھا  این اما با ھمه
ن یـل نشأت گرفته و حـرج را در ایاز اجتھاد و تاوھا  آن یرا خطاھایز  ار ندانست،کگناھ

 نه از امت برداشته است.یزم
 سبب تفرقه و نزاع نبوده است. یل اجتھادیدر مسا سن اختالف صحابه یبنابرا

ن اختالف یام دکدر اح ج ه اصحاب رسولکم ینیب یما م«د: یگو یامام قوام السنه م
ن منحـرف نشـدند و تنھـا در یرا آنان از دیما دچار تفرقه و گروه گروه نشدند، زردند اک

 ٥»ردند.که مجاز بودند اجتھاد ک یموارد

تاب الصوم)، ک(-ح مسلمی) ؛ صح ١٩١٦ح  ٤/١٣٣( یفتح البار -تاب الصومک، یح بخاریصح -١
٢/٧٦٦  

 ) ٤١١٩، ح ٤٠٨/ ٧(  ی، فتح الباریتاب المغازکث ابن عمر: یاز حد یبخار -٢
تاب فضائل کح مسلم: ی، صح٩٣٩ح  ١٢/٣٠٤ ین، فتح الباریتاب استتابه المرتدک، یح بخاریصح -٣

 ).٢٤٩٤ح  ٤/١٩٤١الصحابه (
 ٤٣٣٩ ح ٨/٥٦ یفتح البار یتاب المغازک، یح بخاریصح -٤
 )٢٢٨-٢٢٧/ ٢ان المحجة ( یب یالحجة ف -٥
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شان یان ایه مکن دشت یقید یه باکست، بلیوارد نھا  آن ن نه تنھا نزاع در حّق یبنابرا
ن یچنشان یف ایه پروردگار متعال در توصکالفت و محبت و وفاق بوده است. ھمچنان

آُء َ�َ ﴿ د:یفر یم ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  .]٢٩[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

 ».ان خود مھربانندیر و در میگ فار سختکاران رسول خدا] بر ی«[
در اجتھـاد سـبب ھـا  آن ه اختالف نظرکند ک یادعا م ین مؤلف رافضیپس چگونه ا
 ان امت شده است.یتفرقه و تنازع م

از اخـتالف نظـر صـحابه و  یریـدور از ھـر نـوع تفرقـه، بـا بھـره گه امـت بـه کبل
ان آحـاد مسـلمانان یه سبب وحدت مکاند  گرفته ییھا و پندھا شان درسیا یاجتھادھا

رو راه آنـان شـده و از یـه پکـرخ داده است  ییآنھا ین وحدت تنھا برایشده است. اما ا
 اند و ر اجتھادھا دچار تفرقه نشدهاند و به خاطر اختالف نظر د  ردهکت یت آنان تبعیھدا
ه اھل اجماع و ائتالف ھستند. اما اھل بدعت و اھل تفرقـه کباشند  یاھل سنت مھا  آن

ن سبب است بزرگان یاند. بد  ردهکجدا شده و با جمھور امت مخالفت ھا  آن و اختالف از
را در امت بـه صحابه و اثرات آن  یاجتھادھا کو ومباریکج نین نتایامت بعد از صحابه، ا

ن یـاند و نه تنھـا از ا دهید یتوسعه دامنه اجتھاد م یرا یامت و راھ یبرا یعنوان رحمت
 اند.  ردهک یه اظھار سرور و خرسندکصحابه ناراحت نشده بل ینوع اختالف نظرھا

اخـتالف  ج امبریـاران پیشدم اگر  ید: من خرسند نمیگو یم /زیالعز عمر بن عبد
 ١داشتند. ینظر نم
 یـیطال یشـترھاھـا  آن د: اما اگر در مقابل اخـتالف نظـریگو یم یگریت دیروادر 

 ٢شدم. ینم یداشتم بدان راض یم
د، ھـر یسـود رسـان سد: خداوند با اختالف نظر صـحابه یگو یم /قاسم بن محمد

 یارکـه او در تنگنا قرار نگرفته و کداند  یند، مکاقتدا ھا  آن از یه به عمل فردک یسک
 ٣انجام داده است. یگرید یرا صحاب بھتر از آن

ه گفـت: کـار خوشـم آمـد یز بسیاز گفته عمر بن عبدالعز«د: یگو یقاسم در ادامه م
 یـکرا اگـر یـداشـتند، ز یاختالف نظر نم ج ه اصحاب رسول خداکداشتم  یدوست نم

 )٤/١٢٥: الموافقات ( یشاطب ٣/٨٠ یمجموع الفتاو -١
 )٤/١٢٥( : الموافقات یشاطب -٢
  ٤/١٢٥: الموافقات یشاطب -٣
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 اقتـداھـا  آن ه بـهکھستند  یا گرفتند. اما آنان ائمه یبود، مردم در تنگنا قرار م ینظر م
گر صـحابه آزاد یعت از دیعمل شود فرد خود را در تبھا  آن از یکیشود و اگر به نظر  یم
 ١ند.یب یم

 ٢اند. ن سخنان را گفتهیاز علما مانند ا ید: و گروھیگویم /یشاطب
ه کـازعلما گفته اند  یه بعضکن سبب است ید: بدیگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

ز یـو عمر بن عبـد العز یعیرحمت وسھا  آن اختالفاجماع صحابه حجت قاطع است و 
ردنـد ک یدا نمیاختالف نظر پ ج بودم اگر اصحاب رسول خدا یگفت: من خشنود نم یم
شـد، امـا  یرد، گمـراه مکـ یمخالفت مھا  آن با یسکردند و ک یاتفاق م یرا اگر بر قولیز

به آن رفته و وسـعت  یگرین و دیا ینفر به رأ یکردند، کدا یه اختالف نظر پک یھنگام
  ٣در آن موضوع بوجود آمد. یعمل

در  سه اخـتالف نظـر صـحابه کـن مسـأله داللـت دارد یـن ائمـه بـر ایا یھا گفته
ش فـرق و یدایـتفرقـه مسـلمانان و پ یبـرا ین و عـاملیدر د یا اجتھادشان به مفسده

ا بـه یـو  ن امـریـبـه اھا  آن را اگر اختالف نظریمذاھب مبتدعه در اسالم نشده است، ز
ن ائمه واقع یا یمورد خرسندھا  آن د، چگونه اختالف نظریانجام ین میتر از ا مک یلیخ

رتمنـد و نسـبت بـه ین غیه آنان نسبت به دیکاند. در صورت شده و از آن ناخرسند نشده
 اند.  مسلمانان دلسوز بوده

در اصل  یبدعت گذار به فضل الھ یھا ه انبوه فرقهکد بداند یحال خواننده محترم با
اسـتناد ھـا  آن ھا بـه اقـوال ننـد ودر بـدعتک یدام از صحابه رجـوع نمـکچیخود به ھ

و  س یه خود را منتسب به علکان یھا مانند رافض ن فرقهیاز ا ینند. ھر چند بعضک ینم
ست و با رجوع بـه سـخنان ین ادعا درست نیه اکد دانست یدانند و اما با یفرزندانش م

 دشان مبرا باشند. یھا و عقا ن فرقهیو فرزندانش از ا یه علکم یابی یخود آنان در م
ا در اصل یاند  ردهکس یبدعت گذار را تأس یھا ن فرقهیه اک یسانکن یقت اولیدر حق

 ان امت آشکار بود.یدر مھا  آن ه نفاقکاند  بوده یا منافقانیافر بودند و ک

 ھمان  -١
 ھمان  -٢
 ) ٣٠/٨٠( یمجموع الفتاو -٣
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ه نقـل کـگرداننـد  یم صـرة بازیخود بـه ذو الُخوَ مثًال خوارج در اصل عقاید و نسبت 
 امبر خـدایـپ یرد و گفـت: اکاعتراض  ج امبرین به پیم غنائم روز ُحنَ یاست او در تقس

بر تو، اگر من عدالت را در نظر نگیرم چه  یگفت، وا ج امبریعدالت را رعایت کن، پ ج
شـدی. عمـر بـن انکـار ید] بـا ایـن سـخنت[ زیـترد یند؟ بک یعدالت را رعایت م یسک

 ج امبر خـدایـاجازه بده تـا گـردنش را بـزنم. امـا پ ج امبر خدایپ یگفت: ا سخطاب
ه کـ یشـود بـه طـور یم یطرفداران ی] او داراینکن یه [اگر چنکفرمود: او را رھا کن 

ھـا  آن اش را در برابـر روزه و روزه کوچـکھـا  آن از شما نمازش را در مقابل نمـاز یکی
رود ]و بـه  تر نمـی شان پایینیھا نند، اما از حلقومک یرا تالوت م شمارد، قرآن یم کوچک

شـود، از اسـالم  رسد[ آنان مانند تیری که از کمان بـه بیـرون پرتـاب می شان نمی قلب
 ١شوند. یخارج م

رسـند و او  یم یریـِحم یھـودیرافضیان در اصل پیدایش خود به عبدالله بن سـبأ 
 صحابه) را بدعت نھاد. ه رفض (لعن و تکفیرکبود  یسکن یاول

ه از سـر کـبـود  یھـودیه رفض را بدعت نھاد یـک ک یسک«د: یگو یخ االسالم میش
مـان یھا چیـد و بـا آن بـه اصـل ا سهیجاھالن دس یرد و براک ینفاق، تظاھر به اسالم م

   ٢»باشد. ن ابواب نفاق و زندقه مییزد و به ھمین دلیل رفض از بزرگتر یلطمه م
 ای اسالم، مشھور و به صورت متواتر در آثارشان موجود است.ن موضوع نزد علمیا

انـد بـه عنـوان مثـال،  ردهکاز طرف دیگر مورخان بزرگ رافضیان نیز بدان اعتـراف 
ه به واجـب بـودن امامـت کبود  یسکن ید: او اولیگو ی) درباره عبدالله بن سبأ میشک(

ر کـرد و از یـفکرا تھا  آن و و اظھار برائت از دشمنان و مخالفانش اظھار نظر نمود یعل
ت گرفتـه شـده یـھودیع و رفـض از یه اصل تشـکاند  عه گفتهیه مخالفان شکنجاست یا

  ٣است.
و مامقـانی  ١یو نـوبخت ٤یقمـ یچون اشعرھا  آن ن مطلب را دیگر علمای مشھوریا
 اند. ردهک ٢بیان

قتل الخوارج للتألف، فتح  کن، فصل تریتاب استتابة المرتدک یث ابوسعید خدریاز حد یبخار -١
  ٢/٧٤٤اةکتاب الزک، مسلم ١٢/٣٩٠ یالبار

  ٤/٤٢٨ یمجموع الفتاو -٢
 ٧١ص یشکرجال ال -٣
 ٢٢ـ٢١المقاالت و الفرق ص -٤
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اظھـار نمـود و از را ھا  آن ه کالمک یسکن یه: نیز الزم به گفتن است اولیدرباره قدر
و او از  یائکبود. آُجّری از الل» سوسن«به نام  یحیمس یر سخن گفته است، شخصیتقد

 یر سـخن گفـت شخصـیه درباره تقدک یسکن ید: اولیگو یه مکند ک یت میروا یاوزاع
بود و بعدھا مسلمان شد اما بار دیگر به  یشد. او نصران یده میه سوسن نامکبود  یعراق

  ٣ردند.کدین خود بازگشت این تفکر را َمعبد ُجَھنی از سوسن و غیالن نیز از معبد اخذ 
َجھمیه نیز منسوب به َجھم صفوان ھستند و او اولین کسی بود که صـفات خداونـد 

ا طـالوت خـواھر را مطرح نمود. َجھم اّدعایش را از َجھد بن ِدرھم گرفت و خود او آن ر
بود و لبید ھمان کسی است که ]طبق روایات[ پیامبر   ردهکزاده لبید بن اعصم دریافت 

 ٤اند. ردهکر کر نیز این مطلب را ذیثک ه و ابنیمیت را سحر نمود. ابن
 ونان گرفتند.یاما فالسفه، فلسفه را از فالسفه 

ان ملـت ھـا یـم ه درکـسـتند بلیملـت ن یکد: فالسفه مخصوص به یگو یم میابن ق
انـد، فالسـفه  ردهکتوجـه ھـا  آن یھا ه به گفتهکان مردمانی یوجود دارند، اگر چه در م

 ٥ونان از شھرت بسیار بیشتر، برخوردار است.ی
ن اصطالح در عـرف ید: ایگو ین مصطلح میھمچنین او در تعریف این فرقه و شرح ا

خـارج شـده و بـه گمـان  ه از دیـن انبیـاکاطالق می شود  یسانکاز مردم به  یاریبس
خویش به مقتضای عقل خود رفتار می کنند. اما در عرف متأخرین ایـن نـام بـه اتبـاع 

است که ابـن  یتبکشود. این ھمان م یارسطو که اصطالحًا مشائیان نام دارند اطالق م
 ٦سینا در تھذیب و توسعه روش و مسلک آن کوشید.

گـردد  بن میمون َقّداح یھـودی برمی باطنیان نیز که اصلشان به مردی بنام عبدالله
الفضائل دربـاره باطنیـه  با یھودیان دارند. محمد بن مالک بن ابی یباز ھم رابطه محکم

فر و شقاوت را بدان گمراه نمود، بـه ظھـور کطان اھل یه شکن دعوت یگوید: اصل ا می
دامھـا بـود و  یھجر ٢٧٦وفه بر می شود. ظھور او در سالکمون قداح دریعبدالله بن م

 ٢٢عه صیفرق الش -١
  ٢/١٨٤ح الماقلیتنق -٢
 ).٩/٣٤٦ر ( یثکة و النھایة، ابن ی)، البدا٥/٢٠ه ( یمیت ، ابنیمجموع الفتاو -٣
  ) ٩/٣٤٦( ریثکة، ابن یة و النھای)؛ البدا ٥/٢٠ه ( یمیت ، ابنیالفتاومجموع  -٤
 )٢/٢٦٠إغاثة اللھفان (  -٥
 ) ٢/٥٢٤إغاثه اللھفان ( -٦
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مسلمانان گذاشت و حق و باطل را در ھم آمیخت اما قطعًا این مکرھا نیز از میـان  یبرا
 خواھند رفت: 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهَو َ�ُبورُ ﴿
ُ
 »رود. ین میاز بھا  آن رکو م« .]١٠[فاطر:  ﴾١٠َوَمۡكُر أ

ن ملعون بـه ینمود. ا یلیتأو یثیھر حد یوضع کرد و برا یریتفس یا هیھر آ یاو برا
ت معتقد بود. تظاھر به اسالم نمود ]تا اھدافش را پیش ببرد، در تواریخ است کـه یھودی

 ١و او از یھودیان شھر سلمه واقع در شام بود. او[ فرزند شلعلع
را دعـوت ھا  آن هکسانی کن یگذار دراسالم ھستند. اول بدعت یھا ھا اصول فرقه نیا

 یسـم خـورده اسـالم بودنـد. پـس انه توز و دشمنان قکی یھا قیافران و زندکردند ک
افران ملحـد را از بـدعت کـچطور آن  ین مؤلف رافضیه امثال اکد ینکمسلمانان! دقت 

در بروز تفرقه میان مسلمانان ھا  آن مخرب یامدھایاند و از پ ردهکجاد یه اک یبزرگ یھا
فرقـه  نیه اککند  اران رسول خدا منتسب می کند و ادعا میین را به یند و اک یتبرئه م

اند. خداوند بر ایـن مؤلـف [نـاجوانمرد] ھمـان  جاد شدهیھا به سبب اختالفات صحابه ا
 ه سزاوار او است.کند ک

و  یفرمانبردار ج امبریه از پیبیه اصحاب در صلح حدکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
 ردند.کاطاعت ن

رابطه  بعد از بیانی گذرا در» هیبیصحابه در صلح حد«تحت عنوان:  ٩٣مؤلف در ص
خشـنود نشـدند و  ج امبرین اقدام پید: اما صحابه از ایگو یش میبا قر ج امبریبا صلح پ

آمـد و گفـت: مگـر تـو  ج ردند. عمر بن خطاب نزد رسول خـداکدًا با آن مخالفت یشد
ا مگر ما بر حـق و یفرمود: چرا. آنگاه عمر گفت: آ ج ؟ حضرت محمدیستیامبر خدا نیپ

ن خـود یامبر باز ھم فرمود: چرا. عمر گفت: پس چرا در دیپست؟ یدشمن ما بر باطل ن
امبر خـدا ھسـتم و بـا او مخالفـت یفرمود: من پ ج امبر خدایم؟ پینک یذلت را قبول م

ه به خانه خـدا بیـاییم و کد یا مگر به ما نگفتیند. عمر گفت: آک یم مکنم و او کمک ینم
م؟ ییآ یه امسال مـکبه شما گفتم  ا منیفرمود: چرا. اما آ ج امبریم؟ پینک یطواف آن م

 ... .ینک یو طواف آن م ییآ یر. آنگاه رسول خدا فرمود: پس تو میعمر گفت: خ

 )٣٣-٣١الفضائل (  یبن أب کشف أسرار الباطنة، محمد بن مالک -١
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نامه فـارغ  از نوشـتن صـلح ج ه رسول خداک ید: ھنگامیگو یمؤلف در جای دیگر م
ام یبدان ق یچ مردید، اما ھید و سر بتراشینکد و ذبح یزیشد به اصحابش گفت: به پا خ

مه خود یرد، به خکاطاعت ن یسکه ک یرد، و ھنگامکرار کتآن را  ه سه بارکنیتا ا ننمود،
رد و کـاش را ذبح  یه خود قربانکنیسخن نگفت تا ا یسکبازگشت، سپس خارج شد و با 

پاخاسـته و  دنـد، بهیه اصـحاب او را دکـ یفردی را صدا زد تا سرش را بتراشد و ھنگـام
 »دند.یتراش یرا م گریردند و سر ھمدکخود ذبح  یقربان

توان این اّدعا را پذیرفت که اصحاب اوامـر  ا میید: آیگو یآنگاه در شرح این مطلب م
کنـد.  را امتثال و اجرا می کردند. اما این حادثه قطعًا این ادعـا را رد می ج رسول خدا

 ج امبریـشد و در آنچه کـه پ ج آیا عمر بن خطاب در اینجا تسلیم خواست رسول خدا
متردد بـود؟!  ج امبریه در مورد دستور پکنیا اید؟! یند یود در نفس خود حرجم نمکح
قانع شد؟! ھرگز چنین نبود و بـه جـواب او قـانع نشـد  ج امبریا بعد از جواب دادن پیآ

 رد.کرار کھا را ت ر رفته و ھمان سؤالکش ابوبیبلکه [طبق روایات] پ
و سـؤاالت او  ج امبریـبـه پ سن ادعا: تمامی این مـاجرا از مراجعـه عمـر یجواب ا

ر صحابه در انجـام ذبـح و حلـق و دیگـر مـوارد ... درسـت و در یز تأخیدربارة صلح و ن
 ١اند آمده است. ه را آوردهیبیه اخبار صلح حدکث یتب حدکه ین و بقیحیصح

باشد  ین دو موضوع میا ج امبریدر واقع، مدار او و دیگر رافضیان در طعن اصحاب پ
 در این دو مسأله ھیچ طعنی متوجه صحابه نیست. اما باید دانست

ه کـه داخـل مکـدنـد یدر خواب د ج امبرین مطلب در روایات است که: پیتوضیح ا
گاه کردند. یعبه پرداختند. پکشدند و به طواف   امبر سپس اصحابش را از این ماجرا آ

ن یـه اکـنداشـت  کس شـکـچ یه با او رفتند ھـیبیه صحابه در سال حدک یھنگام
ن یـداد، و از شـروط آن ا یه صلح رویه قضک یر آن خواب است. اما ھنگامیقعه، تفسوا

سخت  ج امبریاران پین شرط بر یند، ایایه مسلمانان آن سال برگشته و سال بعد بکبود 
ن موضوع عمر را واداشت تا در رابطه با این موضوع نزد رسول خـدا بـرود امـا یو ا ٢آمد

؛  ٢٧٣١-٢ح  ٥/٣٢٩باب الشروط فی الجھاد  تاب الشروطک: یو الفتح البار یح البخاریصح -١
)؛ مسند احمد  ١٧٨٥ح  ٣/١٤١٣تاب جھاد ( کح مسلم، ی؛ صح ٣١٨٢ح  ٦/٢٨١تاب الجزیة ک
)٣/٤٨٦( 

 )٤/١٧٠( ریثکه، ابن یة و النھای)؛ البدا ٦٣٥/ ٢(  یخ الطبریتار -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٦٢

ا اعتراض به او نبود یو  ج امبریدرباره صداقت پ کد و شیاو از سر ترد یھا قطعًا پرسش
ه او می خواست جزئیات بیشتری را درباره موضوعی که بدان اعتقاد داشت، بداند. ک، بل

ه و عـدم کـرا به انجام حج و ورود به م ج امبریدر واقع عمر با این عمل، قصد داشت پ
ان کخـدا و خـوار شـدن مشـرن یـد یه آن را عزت بـراکند کق ینه تشویبازگشت به مد

 دانست.  یم
ور به خـاطر داشـتن که پرسش عمر و سخن مذکاند  د: علما گفتهیگو یم یامام نوو

ای را که بـرایش روشـن نبـود درک نمایـد. او  ه به این دلیل بود تا مسألهکبل نبود، کش
خواست که برای خوار کردن کفار و تقویت اسالم این حـج انجـام شـود و  ھمچنین می

به دین و خوار کـردن اھـل باطـل مشـھور و  کمکاین عالقه از سیرت او و قدرتش در 
 ١مشھود است.

  ٢رده است.کث نقل یاز شارحان این حد یاز بعض /ن مطلب را نیز ابن حجریھم
ن و یاو به حق و دفاع او از د کن مورد اجتھاد نمود و شدت تمسیدر ا سعمر 

را عادت به اظھار ھا  آن ج امبرین مسأله بود. از طرف دیگر، پیرت بر آن باعث بروز ایغ

َ�ۡنُهۡم  ۡ�ُف ٱفَ ﴿ه این خود، امتثال به امر خداوند است: کو نظر خود داده بود  یرأ
ۡمرِ� ٱلَُهۡم َوَشاوِرُۡهۡم ِ�  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ 

َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ۡ�

 ».ارھا با آنان مشورت نماکشان طلب مغفرت کن و در یھا را ببخشای و برا آن«
رد، کـ یعمل مـھا  آن ینمود و به رأ مشورت میھا  آن ه باکاین روش رسول خدا بود 

 ثـرکه اکـا خـارج شـود ینه بماند و یه در مدکنمود مشورت ھا  آن چنانکه در روز احد با
رد. یـا در روز خنـدق چـون کن یه باید خارج شد و حضرت نیز چنکمعتقد بودند ھا  آن

 درباره صلح با احزاب بر اساس پرداخت یک سوم محصوالت آن سال مدینه به احزاب، با
حضـرت نیـز از آن مشورت نمود سعد بن معاذ وسعد بن عباده مخالفت کردنـد و ھا  آن

ان کمشـر یھـا ه درباره حملـه بـه خانوادهیبین چون در روز حدیمنصرف شدند. ھمچن
ادای حـج عمـره  یه بـراکـم، بلیا امـدهیکشـتن ن یر گفت: مـا بـراکمشورت نمود، ابوب

 )١٢/١٤١ح مسلم ( یشرح صح -١
 )٥/٣٤٦(  یفتح البار -٢
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 رکـه ذکـاز این نوع وجود دارنـد  یادیم که حضرت با او موافقت نمود. حوادث زیا آمده
 ١.شدک یبه درازا مھا  آن

او عمـل  یش بـه رأیدرباره جنگ با قـر ج ه رسول خداکدوار بود یدر واقع، عمر ام
نند. به ھمین خاطر نزد حضرت رفت و با او به صحبت پرداخـت. آنگـاه نـزد ابـوبکر ک

افـت رسـول خـدا و ابـوبکر بـا ھـم یه درکـرفت تا او را با خود ھمرأی سازد اما از آنجا 
ت و یـحسـن ن ج خود برشد. چون رسـول خـدا یأھمرأی و ھمفکر ھستند او نیز از ر

 دانست از او درگذشت.  یصدق او را م
ھایشان وتراشیدن سر بـه خـاطر  ھمچنین قطعًا تعلل و درنگ صحابه در ذبح قربانی

ر کـدلیل این کار صحابه را چنین ذ ینبود. علما ج مخالفت و عصیان از دستور پیامبر
 اند. ردهک

ردند شاید یقین نداشتند کن علت درنگ یبدھا  آن استد: نقل شده یگو یحجر م ابن
ه این امر واجب است پس صبر کردند تا ببینند خود رسول خدا چکار می کنـد، امیـد ک

داشتند صلح ابطال شود و یا حّداقل مشروط به این باشد که مسلمانان وارد مکه شـوند 
امکان پذیر بود چون آن  و حج عمره آن سال را انجام دھند. این امر در آن دوران کامالً 

زمان، زمانی بود که امکان داشت ھر آن امری جدید رخ دھد و دیگری را نسـخ نمایـد. 
، صحابه در نگاه اول از وقوع این صلح پریشان شـده و بخـاطر ذلتـی کـه یاز دیگر سو

دانسـتند کـه آیـا بایـد بـا قـدرت و  برایشان پیش آمده بودند غرق در تفکر شـده و نمی
اند بـرای انجـام حـج  که تا آن زمان برای رسیدن به مقصود از خود نشان دادهاقتداری 

از دستور رسول را بـه تـأخیر انداختنـد چـون  یرویا نه. شاید ھم پیعمره اقدام نمایند
کند. و نیز ممکن است آنـان ھمـه ایـن  معقتد بودند که امر مطلق، اقتضای فوریت نمی

  ٢احتماالت را در نظر داشته باشند.
ش أّم ید پـیـرا دھـا  آن ینافرمان یوقت ج امبریه پکھا آمده است  تیاز روا یر بعضد

را  یسخن مگـو، مشـقتھا  آن رسول خدا! با یسلمه رفته و قصه را شرح داد. او گفت: ا
. ٣ار سخت استیشان بسیاند بر ا ه در موضوع صلح و بازگشت بدون فتح متحمل شدهک

  مراجعه شود.» االمر یشاورھم ف«ر ی) در تفس ١/١٢٠( ریثکر ابن ین مورد به تفسیدر ا -١
 ٥/٣٤٧ یفتح البار -٢
 ٥/٣٤٧ یفتح البار -٣
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ه کـنیسخن مگو، تا ا یسکرون برو، و با یب«سلمه گفت:  امه کنیز آمده  یت بخاریدر روا
س سـخن ک. پس رسول الله خارج شد و با ھـیچیو سرت را بتراش ینکقربانیت را ذبح 

دنـد. ینگفت سپس قربانیش را ذبح نمود و سرش را تراشید. صـحابه نیـز چـون او را د
 ١»ردند که حضرت انجام داد.ک یارکھمه 

ه احتمـاال کـده بـود یـسـلمه از صـحابه فھم ه امکـدارد  د: احتمالیگو یحجر م ابن
دستور خروج از لباس احرام عمره را به این خاطر به صحابه دادند تا بـر آنـان  جامبریپ

   رد و آنان را مجبور به چنین کاری نکرده باشد.یآسان گ
دانست و بـر عـزم خـود بـرای حـج اصـرار  اما او در حق خودش این کار را روا نمی

پیشـنھاد نمـود تـا ایـن تصـور را از میـان  ج ست. به ھمین دلیل او به پیـامبرداشته ا
 ج صحابه برطرف نماید و خود آن حضرت پیش از دیگران از احرام خارج شود. پیـامبر

ح و درست دید چنین کرد. مانند این قضیه در فـتح مکـه ینیز چون پیشنھاد او را صح
دا به صحابه دستور داد تا در آن روز از نیز رخ داد. نقل شده است ھنگامی که رسول خ

ماه رمضان و پیش از غروب آفتاب افطار کنند، صحابه درنـگ کردنـد تـا عاقبـت خـود 
ای برداشته و آب را نوشـید و صـحابه نیـز چـون او را دیدنـد ھمگـی آب  حضرت کاسه

 ٢خوردند و افطار کردند.
امـر احـرام را بـزرگ ھـا  آن اسـت، زیـرا ج امبریـاران پیـسته مقام ین واکنش شایا
 بـه ج دانستند و خواھان ادای مناسک خود به شکل کامـل بودنـد و چـون پیـامبر می
نکرد، گمان بردند که این سـخن  یداد، اما خود چنین کار دستور خروج از احرامھا  آن

ن بـوده اسـت، یچنـھـا  آن رت او بـایه سکرا از روی شفقت به آنان گفته است ھمچنان
نـد، و ھمچنـان ماننـد رھبـر خـویش در یجو یه از او تأسکح دادند یترج س ھا آن ایگو

احرام بمانند. اما ھنگامی که دیدند خود او از احرام خارج شد یقین کردند که این کـار 
ای  دند. این رویداد نظیر ھمان قضـیهیبرایشان افضل و بھتر است پس بدان مبادرت ورز

بـه مکـه  ج ست که چون صحابه ھمـراه پیـامبربود که در ایام حج رخ داد. نقل شده ا
 دستور داد که از احرام خارج شوندھا  آن ردند، رسول خدا بهکرسیدند و سعی و طواف 

ل نمایند. اما انجام این کار بر صـحابه یھا نزدیکی کنند و آن حج را به عمره تبد و با زن

  ٥/٣٣٢مع الفتح  یح البخاریصح -١
 )٣٤٧/ ٥( یفتح البار -٢
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بـرویم؟! ھنگـامی کـه گران آمد با خود گفتند که آیا رواست ما در حالت جنب به عرفه 
د. اگـر قربـانیم یگفت: ای مردم از احرام خارج شـوھا  آن را شنید به آن ج رسول خدا

 دادم. بود آنچه را که به شما گفتم تا انجام دھید خود نیز انجام می ھمراھم نمی
م و یگوید: آنگاه ما نیز از احرام خارج شـد ، راوی این حدیث، میسجابر بن عبدالله 

 ١رسول خدا اطاعت نمودیم.از فرمان 
 یرویھا از حرص و رغبت یاران رسول خدا به پ بدون شک، ھمه این عکس العمل

گرفت پس حّقا که خداوند از ھمه ایشان خشنود  نشأت می ج کامل از پیامبر خدا
 گشت.
شود  یه ظاھر مکن غزوه مبارین توضیحات، دلیل درست آن مواضع صحابه در ایبا ا

ش از پیش ایشان، نزد خداوند و محبت روز افزون آن یش بسب پاداکه باعث ک
  بزرگواران در قلوب مؤمنان خواھد بود.

ان از آن ابا می ورزند و بـر دروغ و یبر و ظلم و طغکھا از سر عناد و ت ن رافضییاگر ا
و بطـالن  ییه رسـواکـنم کـ یر مـکنجا چند مورد ذیس خود اصرار دارند، من در ایتدل

 ارا می توان دید.کاّدعاھای ایشان را آش
بـود و  ج سر زد، در حضور رسول خدا سه از صحابه یبیآنچه در روز حد مورد اول:

را ھـا  آن ا خداوند به خاطر ایـن کـار،یھمچنان ادامه داشت. آ یآن ھنگام نیز نزول وح
در  ج یـا رسـولکنـد و آ سرزنش نمود؟ قطعًا خداوند در مورد امری باطل سـکوت نمی

ترسـید. حـال  را مالمت نمود؟ او که در راه خدا از سرزنش ھیچکس نمیھا  آن این کار
ای که شاھد این واقعه بودند، نقـل نشـده  چنین چیزی رخ نداد و از ھیچیک از صحابه

است که پیامبر و دیگر صحابه افرادی را که بـه تعبیـر ایـن مؤلـف رافضـی مسـلک، از 
چی کردند مالمت کرده باشـند و عـالوه بـر ایـن، مسـلمین در دستور رسول خدا سرپی

اقـدامات صـحابه نپرداختـه و بـالعکس ھمیشـه  ھا ھرگـز بـه نکـوھش ایـن طول قرن
اند، ھر فرد متدینی به یک حقیقت می رسد و آن عبارت اسـت  شان درود فرستاده برای

ھا  یان و زنـدیقاز تمـام افتراھـای بزرگـی کـه رافضـھا  آن از برائت صحابه و پاک بودن

 یعل ج یالنب ینھ« تاب االعتصام، باب کآن را در  یه بخارکث جابر بن عبدالله یمختصر حد -١
تاب الحج، ک): مسلم ( ٧٣٦٧، ح ١٣/٣٣٧ یالبارآورده است. (فتح » م االما تعرف االباخة یالتحر

 ).١٢١٦ح  – ٨٨٤-٢/٨٨٣باب بیان وجوه اإلحرام، 
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در ھـا  آن داند که طعـن بـر کنند. بنابراین و با این تفاصیل می ایشان را به آن متھم می
ر یـاز راه غ یرویـو پ ج واقع، در حکم انکار کالم پروردگار و مخالفت بـا پیـامبر اکـرم

 مؤمنان است.
و در  هیبیاز حد ج ه آن را بعد از بازگشت پیامبرکخداوند در سوره فتح  مورد دوم:

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ١د:یگو یامبرش نازل نمود مینه بر پیراه مد إِۡذ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ
َجَرةِ ٱُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  نَزَل  لشَّ

َ
ِكيَنةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا  لسَّ

َ
َعلَۡيِهۡم َوأ

ُخذُ  ١٨قَرِ�ٗبا
ۡ
ُ ٱوَ�َهاۗ َوَ�َن َوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة يَأ  .]١٩-١٨[الفتح:  ﴾١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

ردنـد خشـنود شـد. کعـت یر درخت با تـو بیه در زکخداوند از مومنان آن ھنگام «
و  یکنزد یرد و به فتحکنازل ھا  آن گذرد، پس آرامش بر یشان چه م ه در دلکدانست 

ناپذیر و  خــدا شکســت آورنــد، پاداششــان داد و یه بــه دســت مکــار یبســ یمتھــایغن
 ».کار است سنجیده

ردنـد کعـت یر آن درخـت بیـامبر و زیـه با پکه را یبین در حدیروایات، تعداد حاضر
 ٢م.ینفر بود ١٤٠٠ه یبید: ما در روز حدیگو یم سه جابر کاند ھمچنان  نفر گفته ١٤٠٠

گفـت: ان  یدم میشـن ج امبریـه: از پکـت اسـت یبشر نیز روا ح مسلم از امیدر صح
 ٣شوند. یردند داخل آتش نمکعت یر درخت با من بیه زکشاءالله ھیچیک از افرادی 

ه خداوند از صـحابه خشـنود بـود و بـه کتاب و سنت بر ما ثابت شد کبا نص صریح 
اھـل ھـا  آن هکـداد  یامبر، خود گواھیرد و پکشان نازل یھمین خاطر آرامش را بر دلھا
ب یذکـھـا، ت دربـاره آن ییابند. بنابراین طعن و بـدگوی یبھشت بوده و از آتش نجات م

را کـه بـه تکفیـر  یصریح شھادت قرآن و رسول خداست. به ھمین سـبب، علمـا کسـ
صحابه معتقد است و یا ایشان را فاسق می پندارد، کافر می دانند. زیرا این گمان باطل 

 /ابـن تیمیـهنسبت به صحابه در تناقض آشکار با کتاب و سنت است. شیخ االسـالم 
گوید: اگر کسی گمان کنـد کـه بعـد از پیـامبر ھمـه  در بیان حکم و دشنام صحابه می

سـت. زیـرا نـص یصحابه جز چند نفر از ایشان، مرتد و یا فاسق شدند در کفر او شکی ن

 )٤/١٨٢( ریثکر ابن یمراجعه شود به تفس -١
 ١٨٥٦، ح  ٣/١٤٨٣تاب االماره کمسلم،  -٢
 ٢٤٩٦، ح  ٤/١٩٤٢تاب فضائل الصحابه کمسلم،  -٣
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و ایـن، خـود داللـت بـر ایمـان  ھاسـت آنقرآن در چند مورد بیانگر رضایت خداوند از 
کسی نیز در کفر چنین افرادی تردید نماید، یقینًا خـود او نیـز ند. حال اگر ک ایشان می

  ١کافر است.
ح یصـح یھـا تیالی ایـن نـوع از روا به مربوط به مطالبی است که در ال مورد سوم:

د ییھایتان را ذبح نما ید و قربانیزیامبر به اصحابش فرمود: به پاخیاست. نقل است که پ
آمده است که: با وجودی که پیامبر این حرف را سـه د. در روایت یبتراش و سرھایتان را

نیـز در شـرح  یجانیت ٢بار تکرار نمود اما ھیچیک از صحابه به این کار مبادرت نکردند.
ه صـحابه از اوامـر رسـول خـدا کـامًال اطاعـت کـرد یپذ یم یچ عاقلیا ھیگوید: آ آن می

 ند.ک یاطل من حادثه سخن مدعیان این دروغ را بیبینیم ا ردند اما میک یم
اران رسـول خـدا یـبـه  یچ خـرده و طعنـیھمانطور که در جواب آن گفتم در آن ھ

و چنـد نفـر  یا علـیـم: آیگـو یجـانی و دیگـر ھمفکـران او میست. اما در اینجا بـه تین
ن جـواب گفتـه یـنبودنـد؟ و اھا  آن انیاعتقاد دارید در مھا  آن ه به عدالتک یا صحابه

 شما چیست. شماست. حال بگویید که جواب
طالب  یاب یه: علکآمده است  سث َبراء بن عازب ین از حدیحیدر صح مورد چھارم:

ن یه نوشت. او در آن صلحنامه نوشت: ایبیان را در روز حدکامبر و مشرین پیصلحنامه ب
س(رسول خدا)، اگـر ین محمد، رسول خدا و قریش. مشرکان گفتند: ننویپیمانی است ب

به علی گفـت:  ج امبریم. آنگاه پیدیجنگ یبا تو نم یدا ھسته تو رسول خکم یدانستیم
خود آن  ج امبرینم. در این ھنگام، پک ینم کن. اما علی گفت: من آن را پاک کرا پا آن

در آن ھنگام گفت: به خـدا  یه علکھا نیز آمده است  از روایت یدر بعض ٣نمود. کرا پا
 ٤نم.ک ینم کرا پا قسم من ھرگز آن

اند نظیر ھمان چیزی است که در رابطه بـا  آنچه در اینجا در مورد علی روایت کرده
انـد.  عمر، آن ھنگام که نزد رسول خدا رفت و درباره صلح از او سؤال نمود روایت کرده

 ٥٨٦شاتم الرسول ، ص یالصارم المسلول عل -١
ح  ٥/٣٢٩ یتاب الشروط، فتح البارکآمده است . ( یدر بخار یطوالن یثیعبارت در ضمن حدن یا -٢

٢٧٣٣، ٢٧٣١.( 
، ح  ٣/١٤٠٩تاب الجھاد ک)؛ صحیح مسلم (  ٥/٣٠٣( یتاب الصلح) ؛ فتح البارک( یصحیح بخار -٣

١٧٨٣.( 
 )١٤١٠/ ٣) ؛ صحیح مسلم (  ٣١٨٤ن ح ٦/٢٨٢( یه)؛ فتح الباریتاب الجزک( یصحیح بخار -٤
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ای نیست و حق نیز ھمین است. پس آنچـه کـه دربـاره  اگر در این قضیه بر علی خرده
 کند. ادی وارد نمیعمر نیز نقل شده است بر او ایر

د: محبت و ارادت علی به رسول خدا باعث امتنـاع او از پـاک کـردن یگو یم یجانیت
م: عاملی که عمر به چنین کاری واداشـت نیـت ییگو یامبر خدا) شد. ما ھم میلمه (پک

 یاری رساندن به رسول خدا و عزت بخشیدن به دین بود. 
بـه ھـا  آن ه شدت حـرص و رغبـتیبیعلت آن موضع صحابه در روز حد مورد پنجم:

می خواستند انجام دھنـد ھا  آن ه چیزی کهکنست ین مطلب ایاجر و ثواب بود. شاھد ا
تر از آن چیزی بود که پیـامبر از ایشـان خواسـته بـود. عمـر خواسـتار  به مراتب سخت

ار در که در آغاز ک ین صحابه وقتیفار بود و رسول خدا خواستار صلح. ھمچنکجنگ با 
 کردنـد، خواسـتار اتمـام مناسـکشان تعلـل  دن سرھاییھایشان و سر تراش قربانیذبح 

تر و  شـان سـھل یمبنی بر خارج شدن از احرام بـراھا  آن بودند و دستور رسول خدا به
 آسانتر بود. 

ا و ھـم یـشان ھم در دنیه خواست رسول خدا و دستور او براکم ید نداریاگر چه ترد
و میـل ھـا  آن ت و صدق گفتار و کردارینجا حسن نیور در ادر آخرت بھتر بود، اما منظ

ایشان به پاداش بود که نزد خداوند و در روز قیامـت اسـت و ایـن کـامًال نقطـه مقابـل 
می  یوتاھکر یه از جھاد و اعمال خکن یکسی است که خواستار دنیا باشد، مانند منافق

در ھـا  آن ه داسـتانکـنـان تراشند، ھمچ ینند و در توجیه این عملکرد خود عذرھا مک
 قرآن روشن است.

به ھمین خاطر خداوند اھل حدیبیه را ستایش نمود و به دلیل صدق و رغبت 
 خیر و فضل عطا نمود و در توصیف ایشان فرمود:ھا  آن ایشان به رضوان الھی به

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة [الفتح:  ﴾َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  لشَّ

١٨[. 
ردنـد خشـنود شـد و نسـبت بـه کعـت یر درخت با تـو بیه زک یخداوند از مومنان«

 ».ھایشان [ ایمان و صدق در نیت] دانا بود دل
گوید: منظور، صدق و وفا و گوش کردن به اوامر و اطاعـت  ر در تفسیر آن مییثک ابن

 ١.ھاست آننمودن از 

 )٤/١٩١( ریثکر ابن یتفس -١
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وفاتش درباره نوشتن  یماریدر ب ج امبریاران پیه کنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
 ردند.کو اطاعت ن ینامه از او فرمانبردار تیوص

خالصه قصـه «می گوید: » بت پنجشنبهیصحابه و مص«ر عنوان: یز ٩٥مؤلف در ص
در خانه او گـرد آمـده بودنـد. در  ج این است که صحابه از سه روز قبل از وفات پیامبر

 یا شـان نامـهیاورنـد تـا برایاغذ بکه دوات و کدستور داد ھا  آن به ج این مدت، پیامبر
را از گمراه شدن باز دارد، امـا صـحابه در ایـن مسـأله نیـز دچـار ھا  آن سد تا شایدیبنو

خشمگین  ج گفتند که او ھذیان می گوید. آنگاه پیامبر ھا نیز می اختالف شدند. بعضی
 »  را از منزل بیرون نمود.ھا  آن شد و

 بسیار مطلبی می آورد که خالصه آن چنین است:  یسپس مؤلف، بعد از سخنان
نتوانـد آن نامـه را بنویسـد تـا امـت را از  ج امبریـه پکاختالف صحابه باعث شد  -

بزرگ  مصیبت«استدالل می نماید که:  سگمراه شدن برھاند. آنگاه به گفته ابن عباس 
 ».  آن نامه را بنویسد ج آن بود که نگذاشتند پیامبر

را صـراحتًا اعـالم نمایـد.  یخواست خالفت عل یم ج امبریه پکان معتقدند یعیش -
غیر از  یگریر معقول دیکند تفس رفته و فکر نمییرا پذ ین رأید او ایگو یسپس مؤلف م

 این داشته باشد. 
سپس گفت: ». دیگو یان میاو ھذ«مخالفت نمود و گفت:  ج امبریه با پکعمر بود  -

 یھیچ تـوجید ھـیـگو یآنگـاه م». ستیافکما  یتاب خدا براک«، »ش شماستیقرآن پ«
د. مؤلـف یـگو یفھمـد کـه چـه م د: نمییگو یم ج امبریه به پکگفته عمر نیست  یبرا

محبت بـه ند: عمر به خاطر شفقت و یگو یه مکند ک یر مکه اھل سنت را ذیسپس توج
ن توجیـه را یـز ایـشـان نیاند ساده ید: حتـیـگو یآن را گفته اسـت. آنگـاه م ج امبریپ

 رند.یپذ ینم
 یا دهیـامبر فایت قاطع صحابه ھمفکر عمر بودند، و به ھمین خاطر پیثرکعلما و ا -

دانست بعد از وفـات او از دسـتورش اطاعـت نخواھنـد  یدید، زیرا م از نوشتن نامه نمی
 کرد.
ردن صدا و داد و بیداد نمـودن کن واقعه پا را فراتر گذاشته و با بلند یه در اصحاب -

 ردند.ک متھم می ییگو انیرا به ھذ ج امبریپ
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ھا را ذکـر  جانی اولین کسی نیست که ایـن طعـن و بـدگویییدر پاسخ باید بگویم: ت
ر انــد. د را از رافضــیان پــیش از خــود گرفتهھــا  آن کــرده اســت، بلکــه ھمــه رافضــیان

 جه: چون وفات رسول خداکآمده است  یتیروا سعباس  ن و غیر آن دو از ابنیحیصح
تـان ید براییـایگفـت: ب ج امبریـد در منـزل او تنـی چنـد از صـحابه بودنـد. پیفرا رس
غلبـه  ج امبریـھا گفتند: درد بـر پ ید. بعضیه بعد از آن گمراه نشوکسم یبنو یا نوشته

تاب خدا ما را بس است. اھل خانـه اخـتالف و کش ماست یرده است، حال که قرآن پک
ای را برایتـان  ھا گفتند: نزد رسول خدا روید تا نامه یردند. در این میان بعضکمخاصمه 

 یگفتنـد. ھنگـام می یگـریز دیھا چ یبنویسد که با آن دیگر گمراه نخواھید شد و بعض
 نجا بروید. د و از اییگفت: بلند شو ج امبریه این اختالف نظر باال گرفت پک

عباس گفته است : مصیبت بـزرگ ایـن اسـت کـه بـه خـاطر  د: ابنیگو یدالله میعب
 ١جاد اشد.یو نوشتن آن نامه مانع ا ج امبریان پیمھا  آن یاختالف و سر و صدا

بود! درد رسـول  ید: شگفتا که چه پنجشنبه ایگو یم سعباس  گر ابنید یتیدر روا
ه بعـد از آن ھرگـز کـم یسـیبنو یا تان نوشتهیبراد تا ییایشدت گرفت و گفت: ب ج خدا

امبر اختالفـات یـش پیه در پـکسته نبود ید. اما صحابه اختالف کردند و شایگمراه نشو
د؟ ببینید چه می خواھد یگو یا ھذیان میمطرح شود. گفتند :پیامبردر چه حال است؟ آ

نمایید، آنچـه  بگوید. صحابه نیز رفتند و از حضرت سؤال کردند. حضرت گفت مرا ترک
د. آنگاه صحابه را وصـیت یخوان یه مرا به آن فرا مکمن در آن ھستم بھتر است از آنچه 

ننـد و لشـکرھا را بـه ھمـان جانـب کـه کرة العـرب اخـراج یاز جز ان راکنمود که مشر
ه آن کـا گفت یخواستم بفرستید. اما حضرت ھنگام گفتن مورد سومی ساکت ماند ( می

 ٢ردم).کرا فراموش 
متوجـه اصـحاب  یچ نـوع سرزنشـیگر ھـیات درست دیح و روایث صحین حدیدر ا

 اعتبـار و بطـالن کنـد بی ست و سرزنش ھایی که این مؤلف رافضی ذکر میین ج امبریپ
  اند. پاسخ گفتهھا  آن از یم به بعضیامال واضح است و علما نیز از قدکھا  آن

تاب ک)؛ صحیح مسلم ( ٤٤٣٢ ح ٨/١٣٢(  ی)؛ فتح الباریتاب المغازک(یصحیح بخار -١
 ٣/١٢٥٨ة....) یالوص

 ةیتاب الوصک( ) ؛ صحیح مسلم٤٤٣١ح ٨/١٣٢( ی)؛ فتح الباریتاب المغازک. (یصحیح بخار -٢
 )  ١٦٣٧ح  ٣/١٢٥٧
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 پردازیم: حال به ذکر دالیل بطالن این اباطیل می
از ایشـان از انجـام دسـتور  یردنـد و بعضـکد: صحابه اخـتالف یگو یم یجانیت اوال:

را از ھـا  آن سرباز زدند و به ھمین خاطر رسـول خـدا خشـمگین شـد و ج امبر خدایپ
 رون نمود. یمنزل ب

 ثابت است و علت آن، اختالف برداشت فھـمھا  آن در جواب باید گفت: اختالف نظر
 درباره اختالف نظـر یو مراد او بود نه مخالفت با خود او. قرطب ج امبریگفته پ ازھا  آن
ت پـاک و خیرخواھانـه بـود، و ھـر یـد: سبب آن اختالف نظر، اجتھـاد و نیگو یمھا  آن

ه در ] علـم[ اصـول کا مأجور است به حق یا مأجور است برای خطا. ھمچنانی یمجتھد
 ١اند. ردهکبیان 

رد و ایشان را مـذمت ننمـود، کن ییتندخوھا  نآ با ج امبریه پکند ک یسپس اضافه م
ه من در آن ھستم از آنچه مـرا بـدان که وضعیتی کد ییمرا رھا نما«ه به ھمه گفت: کبل
ھـا  آن ه در روز احـزاب بـرکـن ماننـد آن جریـانی اسـت یو ا» د بھتر است...یخوان یم

نمـاز عصـر  ظـهیقر یتنھا در سـرزمین بن«گفت: ھا  آن به ج امبریگذشت. در آن روز پ
م آن داشتند وقت نماز را از دست دھند و قبـل از رسـیدن یبھا  آن از یبعض» بخوانید.

م مگـر یخـوان یگر گفتند که ما نمـاز نمید یظه نماز خواندند و بعضیقر یبه سرزمین بن
را ھـا  آن دام ازکـچ یما را به آن دستور داده است و رسول خدا ھـ ج امبریه پک ییآنجا

  ٢رد.کسرزنش ن
د: اخـتالف نظـر صـحابه یـگو یپردازد و م میھا  آن به علت اختالف نظر /یمازر 

اسـت  ینـیقرا یز بود، زیرا اوامر دارایامبر جایح پین نوشته با وجود دستور صریدرباره ا
» امـر«ه کـبروز کرد  ج از او یا نهیه قرکا یند، و گوک یخارج م» وجوب«را از ھا  آن هک

متفاوت شـد و ھا  آن ند و لذا اجتھادک یار داللت میبر اخته کست، بلیبر حتم و وجوب ن
آن را به قصد جزم  ج امبریه پکد یفھم یم بر امتناع گرفت، چون او از قرائنیعمر تصم

ا بـر یاست و  یوح یا بر مبنای ج م رسول خدایو حتم نگفته است. از طرف دیگر، تصم
ن حجت یوحی است و یا اجتھاد و ا ز انصراف او از کاری یا بر مبناییاجتھاد، و ن یمبنا

 ن است.کات ممیند اجتھاد در شرعیگو یه مکاست  یسانک یبرا

 ).٤/٥٥٩( یقرطب تاب مسلم،کص یل من تلخکالمفھم لما أش -١
 ).٤/٥٥٩ھمان ( -٢
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 جامبریشه در اجتھاد ایشان از فھم سخن پیھا، ر ه اختالف نظر آنکپس روشن شد 
در فھم نصوص و در مسائل متعدد اختالف ھا  آن و قصد او دارد. علمای امت نیز بعد از

ار کـاند، اما ھرگز به خاطر ایـن  رفته یگوناگون یھا ردند و به قولکدا یپ یبزرگ ینظرھا
ھـا  آن داللت بر رفع حـرج از یمورد مذمت قرار نگرفتند، بلکه بالعکس، نصوص متعدد
اجـر و ثـواب ھسـتند، حـال  یدارد. در ھر حال، این علما به خاطر اجتھـاد خـود دارا

مسأله که بـه  یکو اجتھاد در  به خاطر اختالف نظر ج امبریچگونه است که اصحاب پ
شـان  را معذور دانسته و از ھیچکدامھا  آن ج امبریھیچ عنوان جزو اصول دین نبود و پ

به گفته مخالفان از نوشتن آن نامه  ج ه اوکنیشوند، مخصوصا ا یرد، سرزنش مکانتقاد ن
 رد؟!؟! کعمل 

ه عـدم کـجـه آن یه اخـتالف صـحابه و نتکـنیبـر ا یمبن یجانیدر رابطه با ادعای ت
نوشتن نامه باشد امت را از عصمت محروم نمود باید بگویم کـه قـبًال بـه طـور مفصـل 

 ست.یبه اعاده آن ن یازیدرباره آن سخن گفته شد و ن
بت بزرگ، ھمـان ممانعـت از یه گفت مصک سدرباره استناد او به سخن ابن عباس 

 ست.یندر آن  یچ حجتیبود، باید گفت که ھ ج امبرینوشتن نامه پ
نسـت یآن ا یمقتضا«د: یگو ین سخن میا ی) در معنا/ه (یمیت خ االسالم ابنیش 

ه بـه خالفـت ک یسکاست در حق  یبتی، آن مصکبت بود، و بدون شیه آن مانع، مصک
برطـرف  کبـود شـ یم یا نمود و موضوع بر او مشتبه شد، زیرا اگر نوشـته کق شیصد

سـت، یار نکدر  یبتیاست در مورد او مص داند خالفت او حق یه مک یسکشد، و اما  یم
   ١».ولله الحمد

ه کـاظھـار نمـود  ین مطلـب را زمـانیـه ابن عباس اکن است ین مطلب ایح ایتوض
و حافظ ابن حجـر  ٢ه یمیت خ االسالم ابنیش ردند.کگذار بروز   خوارج و رافضیان بدعت

اند و مخالفت با گفتـه  تهز از سر اجتھاد دانسیاند، و گفته ابن عباس ن ن قول رفتهیبر ا ٣

 ) ٦/٢٥( منھاج السنة -١
 ) ٦/٣١٦( منھاج السنة -٢
 )١/٢٠٩( یفتح البار -٣
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تر از ابـن  هیـحجر نیز گفته است قطعـا عمـر فق و اجتھاد عمر است، و ھمانطور که ابن
 ١عباس است

ه با او ھم که آن سخن مخالف با قول عمر و گروھی از صحابه ای کمن ھم معتقدم  
اھـل منـزل، اخـتالف «ث نیز چنین آمده اسـت: یه در حدکقول بودند است، ھمانطور 

سـد یبنو یا تان نوشتهیه براکد یشو یکه نزدکھا گفتند  یردند، بعضکر و جر و بحث نظ
 ».ر از آن گفتندیھا ھم غ ید و بعضیه بعد از آن گمراه نشوک

با آن نظر و ننوشتن نامه، این قول عمر را تقویت می کند، زیرا  ج امبریاما موافقت پ
قدرت آن را نداشـت کـه او را از آن  یسکسد. قطعًا یخواست آن را بنو یم ج امبریاگر پ

 یبعد از آن واقعه چنـد روزج امبریکار منع کند و اھل سنت و شیعه اجماع دارند که پ
 ننوشت. یزیات بود اما چید حیدر ق

را در آن نوشته  یخواست خالفت عل یامبر میه پکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
 سد.یبنو

است روشن و برخالف بـاور  یان دروغین گفته رافضیه اکن است ین ادعا ایجواب ا
صـراحتًا بـر خالفـت  ج امبریـه پکن باور ھستند یان بر ای. رافضھاست آنمشھور خود 

ن ماجرا قبل از واقعه (نوشتن یقرار داد و ا یتأکید نمود و او را بعد از خودش، وص یعل
ه کـند، تا آنجا دار ین مورد، مبالغات بزرگینامه) و به دستور خداوند روی داد. آنان در ا

رد و در ھـر بـار بـه کـا عـروج یـست بار به آسمان دنیصد و ب ج امبریه پکپندارند  یم
 شده است . یه میتوص یت علیوال

 ج امبریـپ«د: یـگو یه امام صـادق مکصفار آمده است » بصائر الـدرجات«تاب کدر 
بار به آسمان عروج نمود و در ھر بار خداوند او را بیشتر از فرائض و واجبـات، بـه  ١٢٠

 ٢».ردک یه میو ائمه بعد از او توص یوالیت عل
د: یگو یاست و م  ردهکده نقل ین عقیرا بر اھا  آن د نیز در مقاالتش، اجماعیخ مفیش

زمان حیات خویش به عنـوان  ن را دریرالمؤمنی، امج امبریه پکه اتفاق نظر دارند یامام
جانشین و وصّی بعد از خود تعیین نمود و صراحتًا بر امامت او بعد از وفات خود تأکیـد 

 )٨/١٣٤( یفتح البار -١
 ٩٩بصائر الدرجات، ص -٢
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که این اصل را رد کند فرضـی از فـرائض دیـن را انکـار کـرده  یداشته است و ھر کس
 ١است.

ن ادعای بـاطلش روشـن یر مؤلف رافضی مسلک نیز در ایبه این ترتیب، دروغ و تزو
دھـد، حـال اگـر رافضـیان  شود. ھمچنین او این گفته را بـه رافضـیان نسـبت می می

امبرش یـبار از جانب خداوند به پ ١٢٠شتر از یمعتقدند که نص والیت علی و امامت او ب
ه شـده اسـت، و نیـز بـر اسـاس یتوص ه به آسمان رفته به اوکده است و در ھر بار یرس

ن حادثه [نوشتن نامـه] آن را بـه یقبل از ا ر،در نصوص متوات ج امبریادعای رافضیان پ
 دارد.  ین نامه چه معنا و مفھومیرد، پس دیگر اکامت ابالغ 

ن نوشـته، یـه اکـس بپنـدارد کد: ھر یگو یه میمیت خ االسالم ابنیبه ھمین دلیل ش
عه، ضـال و گمـراه اسـت. یبوده است، به اجمـاع اھـل سـنت و شـ یدرباره خالفت عل

 ینـد علـیگو یه مکـ یانیعیم او اتفاق دارند ، و شیر و تقدکبودن ابوبسنت بر افضل  اھل
 یبر امامت عل ند که قبل از آن واقعه، پیامبر صراحتاً یگو یسزاوارترین امت بوده است م

 ٢به نوشتن نداشت. یازین تأکید نمود پس دیگر
یـا  ان این گفته را قبول داشته باشـندیاز رافض یکند که بعض به ھر حال فرقی نمی

اینکه مؤلف در این ادعایش تنھا باشد، این ادعا صحت نداشته و ھیچ دلیلی بر آن وجود 
 یلـیه مستند بـه دلکاست  یا هیپا یدروغ و ب یآن، ظن و گمان ھا یندارد و تنھا مبنا

ان ادله بسیاری برخالف آن وجـود ید رافضیه عقایه مثل بقکست، بلین یا شرعیو  یعقل
رافضیان  یبرا یاگر این ادعا درست باشد که در آن صورت حجتدارند. بر فرض محال، 

در آن وقـت واپسـین از  ج امبریـه خود آنھـا، زیـرا اگـر پیاست عل یه حجتکست، بلین
ه قبـل از آن در کـن است یل بر ایعمرش خواسته باشد علی را جانشین خود نماید، دل

معناست و اگر  کامًال بی رده است. چون بیان و ابالغ مجدد آنکن کاری نین مورد چنیا
ن امر مورد اجمـاع اھـل سـنت و شـیعیان یننوشت که ا یا وفات نمود و نامه ج پیامبر

 ان باطل است.یرافض یاست پس اصل این ادعا
ه دانشمندان در فھم قصد کد دانست ین امر معلوم و واضح شد بنابراین بایچنانچه ا

 د. ان ردهکدا یاز آن نوشته اختالف نظر پ ج امبریپ

 ٤٤أوائل المقاالت،ص -١
 )٦/٢٥منھاج السنة (  -٢
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خواسـت  یم ج امبریـه پکاند  ن رفتهیھا چون نووی و ابن حجر و دیگران بر ا یبعض
 ١د.یایان نیدر آن مورد به م یام نوشته تا اختالفکدرباره اح یا نامه

الی احتماالت مذکور بر ایـن باورنـد کـه مقصـود او از  علمایی چون قرطبی در البه
 ٢نند.که در وقت فتنه و آشوب باید بدان مراجعه کبوده است  ییزھایان چیب نامه،

ان یـدارد که قصد او ب دھلوی نیز با استدالل و استناد به حدیث ابن عباس بیان می
رھا بـه ھمـان کرة العـرب و فرسـتادن لشـیان از جزکت، اخراج مشرکت اداره مملیفکی

 ٣ر اسامه بوده است.کخواسته و اعزام نمودن لش جانبی که او می
ر را کخواست خالفـت ابـوب یم ج امبریه پکاند  دهین عقیثر علما و محققان بر اکاما ا

 از انجام آن منصرف شد. یر الھیند، سپس به خاطر اعتماد به تقدکت یتثب
خ ی، شـ٥ی، قرطب٤رده استکَنه از علمای قبل از خود نقل ییان بن عُ ین نظر را سفیا

 اند . بودهن نظر ینیز بر ا ٧یدیوَسوَ  ٦هیمیت االسالم ابن
ن نامـه دربـاره یه اکند گفته است ک یا ر اشارهکه به نام ابوبکنیاض بدون ایع یقاض

 ٨خالفت بوده است.
شه ین از عایحیاست که در صح یاند استنادشان به روایت ن نظر بودهیه بر اک یسانک

 یا ن تـا نوشـتهکـر و بـرادرت را صـدا کفرمـود: ابـوب ج کنند که رسـول خـدا نقل می
د، مـن سـزاواترم. امـا یـبگو ینـد و دیگـرکه کسی آرزو کم آن دارم یم، چون بیسیبنو

 ٩رند.یپذ یر را نمکخداوند و مؤمنان جز ابوب

 )١/٢٠٩( ابن حجر ،ی) ؛ فتح البار١١/٩٠(  یح مسلم، النوویشرح صح -١
 )٤/٥٥٨المفھم (  -٢
 )٢٥١(ص ة،یعشر یمختصر التحفة االثن -٣
 )١١/٩٠( یح مسلم ، النوویشرح صح -٤
 ٥٥٨/ ٤المفھم،  -٥
 .٣١٦-٢٤-٦/٢٣منھاج السنة  -٦
 )٨ص  ٢د ( ج یعنق صاحب سالم الحد ید فیالصارم الحد -٧
 )٢/٨٩٠(  ج یالشفا بتعریف حقوق المصطف -٨
 یام؛ فتح البارک، االحی)، صحیح البخار ٢٣٨٧ح  ٤/١٨٥٧الفضائل (تاب کح مسلم، یصح -٩

 ).٧٢١٧ح  ١٣/٢٠٥(
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قصـد  ج ه رسول خداک یا د: جزئیات داستان نوشتهیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
ث یشه آمده است. سپس عین حـدیث عاین و ضمن حدیحینوشتن آن را داشت در صح

 ١نماید. یر مکرا ذ
بینیم کـه حّتـی  شان معتبر و قابل قبول اسـت و مـییه آراکاست  یین آرای علمایا
 ه ھمهکباشد، بل ین مؤلف رافضید گفته ایه مؤکوجود ندارد ھا  آن انینیز در م یرأ یک
ه کـثر علما بر ایـن قـول ھسـتند کنند. از طرف دیگر اک یاین ادعای او را باطل مھا  آن

ن بـر یحیشه در صـحیث عایه حدکر بود، ھمچنانکن خالفت ابوبییتع مراد از آن نوشته،
 ند. والله أعلم.ک یآن داللت م

 رد.کان گفتن یرا متهم به هذ جامبر یه او پکنیدرباره عمر و ا یجانیطعن ت
گفـت  در رابطه با طعن و ایراد مؤلف بر عمر و اظھار این مطلب که او به صـحابه می

تـاب ک«گفـت  ج امبریـھمچنین او با سرباز زدن از دستور پد. یگو یم» انیھذ«امبر یپ
ت است. چنـین بایـد گفـت: اوًال ادعـای او یفاکتاب خدا ما را ک«و» ش شماستیخدا پ

گویـد  فھمد که چه می گوید و نمی ان مییھذ ج گفت رسول خدا ه عمر میکنیبر ا یمبن
ایـن لفـظ (ھجـر) به ھیچ عنوان درست نیست و این ادعا از اساس باطـل اسـت، زیـرا 

ھای صـحیحین نیـز  دام از روایتکچیھذیان گفتن اصًال از عمر نقل نشده است، بلکه ھ
ه او چنین چیزی کاند  اند و نگفته ھا استناد کرده است او را تعیین نکرده که مؤلف بدان

گفتنـد آیـا «گفته است. از طرف دیگر، فعل روایت شده صیغه جمـع اسـت نـه مفـرد: 
بر ھمین اساس، بعضی از علما قبول ندارند که ایـن سـخن را » گوید یداند که چه م می

 عمر گفته باشد. 
رده اسـت، آنسـت کـه بـه کـمطـرح  ید: احتمال سوم را که قرطبیگو یحجر م ابن

ای در اسـالم  سرزده باشد که چندان سابقه یسکاز  یا ن گفتهیاحتمال بسیار زیاد، چن
ی که درد بر او غلبـه کـرده باشـد تـوان دانست کس نداشته است و بر حسب عادت می

 ٢نوشتن چیزی را ندارد.

 )٦/٢٣منھاج السنة (  -١
 )١٣٣/ ٨(  یفتح البار -٢
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ه عمر این سخن را گفته باشد حـال آنکـه کشود  یجا معلوم مکد: از یگو یم یدھلو
  ١غه جمع (گفتند) آمده است.یت ھا صیثر رواکدر ا

ن متـأخر از جملـه ابـن یاز محدث یرفته و گفته است گروھ ین رأینیز بر ا یدیسو
 ٢اند. قول بوده نیحجر بر ا

ث یاست که در شـرح ایـن حـد یاند، طبق گفته نوو ردهکر کن آرایی را که علما ذیا
ه کـز منظـور از گفتـه عمـر یـو آن مقصود از [ھجر] است که گفتند، و ن«... گوید:  یم

ن شرح، ین دو گفته فرق است. با ایدھد ب ه نشان میکرده است کگفت: درد بر او غلبه 
 شود. یواضح م یف رافضافترا و دروغ مؤل

اگر ھـم ثابـت  یھمچنین دیدیم ادّله نیز برخالف ادعای او است. از طرف دیگر حت
شود که این سخن را عمر گفته است باز ھم طعنی بر عمر نیست، ھمچنانکه بر کسانی 

 اند نیز ھیچ طعنی نیست.  که آن را گفته
 ج ه اسـت کـه پیـامبرنیز ادعای مؤلف در اینکه منظور گوینده این سـخن آن بـود

دانسته چه می گوید باطل است و ھرگز این لفظ بر آن معنا و مفھوم داللت نـدارد.  نمی
 کنم: در اثبات این سخن دالیل زیر را ذکر می

َھَجـَر؟)، و ایـن  ھمانطور که می اوال:
َ
بینیم این سخن با استفھام ذکر شده اسـت: ( أ

َیھُجُر) آمده و  –ھای ضعیف به لفظ ( َھَجَر  است که در بعضی روایت یبرخالف آن چیز
ن یق محدثیآویز خویش قرار داده است. این شکل دوم بنا به تحق مؤلف نیز، آن را دست

، ایـن محـدثان اظھـار ٣و ابـن حجـر ی، نـوویاض، قرطبـیـع یقاضـ و شارحانی چون
ه گفتنـد: ار و در پاسخ به کسـانی بـود کـکبیان ان ینجا برایه استفھام در اکاند  داشته

 (ننویسید).

در  یاز خطا در ابالغ و رساندن وحـ ج امبریر ادله اثبات عصمت پکبعد از ذ یقرطب
ن محـال ید: بنابرایگو ین موضوع، نزد صحابه واضح بوده است، میه اکنیھمه احوال، و ا

ه بـه علـت کـباشد  یدیو ترد کبه خاطر ش» د؟یگو یان میا ھذیآ«ھا  آن ه گفتهکاست 

  ٢٥٠ة، صیعشر یمختصر التحفة االثن -١
 )١٦ص -د( جلد دومیالصارم الحد -٢
 یمسلم، النووح ی)؛ شرح صح ٤/٥٥٩( ی)؛ المفھم، القرطب ٦/٨٨٦( اضیع یشفا، قاض -٣

 ). ٨/١١٣، ابن حجر ( ی)؛ فتح البار١١/٩٣(
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ای بوده است که  اش نسبت به او پیدا کرده باشند. بلکه بیانگر تعجب آن صحابه بیماری
اند. گویا خطاب به  در مقابل تعلل دیگر صحابه در آوردن دوات و کاغذ از خود بروز داده

ان یه ھـذکد ینک یا گمان میکنید؟ آ اند: چگونه درنگ می اند گفته ردهککسانی که تعلل 
د و حـق یـگو یان نمیرا او ھـذیـد! زیـاوریاغـذ و دوات بکد و یـنکگفته است؟ درنـگ ن

 ١تواند باشد. یل مین تأوین بھتریرسد ا د. به نظر مییگو یم
من نیز بر این باورم که: این دلیل، خود داللت می کند بر اینکه صحابه متفق القول 

بـه عنـوان ن لفـظ آن را یـنده ایه گوکنیبودند که محال است پیامبر ھذیان بگوید. چه ا
ار و رّد تعلل در انجام دستور آورد تا صحابه آن را انجـام دھنـد. بـه ھمـین ترتیـب، کان

 شود.  بطالن ادعای مؤلف رافضی ثابت می
َھَجَر)، باز ھـم بـر گوینـده آن ایـرادی وارد  ًا:یثان

َ
بر فرض غیر استفھام آمیز بودن (أ

نیست، زیرا ھجر (ھذیان) در لغت به دو قسم اسـت: قسـمی کـه بـرای پیـامبران نیـز 
ممکن است پیش بیاید، و آن عبارت است از عدم وضوح کلمـات بخـاطر دالیلـی چـون 

کننـد.  ب و حرارت شـدید بـدن بـروز میگرفتگی صدا یا خشکی زبان که غالبًا ھنگام ت
نظمی برخـوردار نیسـتند و یـا آن  قسم دیگر عبارت است از کالمی که کلمات آن از بی

ھـای  تواند مقصود متکلم را به مخاطب منتقل کند کـه غالبـًا سـبب آن تـب سخن نمی
آید یـا  باشد. علما در مورد اینکه آیا این قسم برای پیامبران نیز پیش می بسیار شدید می

 خیر اختالف نظر دارند.
نجا قسم اول معنای این کلمه بوده باشد و منظورش ایـن ینده در اید مقصود گویشا

 ٢گوید). فھمیم (دقت کنید که چه می بوده که سخن او را خوب نمی
رت یـلمه به خـاطر بـروز حکن یگوید احتمال دارد ا ھمان طور که قرطبی می ثالثًا:

   ٣ولناک و مصیبت بزرگ صحابه بدان دچار شده بودند.باشد که در آن موقعیت ھ
نده این سخن معذور است و بر او یھر چه باشد گو یم: با این توضیحات، معنیگو یم

ا انـدوه زائـل یـ یرش بخاطر شدت شـادمانکه عقل و فک یطعنی نمی باشد، زیرا انسان
گـم کـرده بـود، کنند مردی که مرکبش را  ه نقل میکشود ، معذور خواھد بود، ھمچنان

 )٤/٥٥٩المفھم( -١
 ٢٥٠ة، ص یعشر یمختصر التحفة االثن -٢
 )٤/٥٦٠المفھم (  -٣
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ھـا آن را پیـدا کـرد. چـون مـرکبش را یافـت از شـدت خوشـحالی گفـت:  بعد از مدت
   ١».و من پروردگار تو یخداوندا تو بنده من ھست«

اش  نـدهیو بزرگان اصحاب صادر شد و بـر گو ج امبر خداین لفظ در حضور پیا رابعًا:
تنھا کسـی کـه در دیـن دچـار ایراد نگرفتند و کار او را ھم ناصواب نشمردند. بنابراین 

 گیرد.  فتنه و ضاللت شده و از راه حق و ھدایت گمراه شده است، بر آن ایراد می
کـه در جـواب  ج امبر خـدایـاو مبنی بر مخالفت نمودن عمر بـا پ یاما درباره ادعا

کتاب خدا در میـان «خواست اعالم نمود:  که کاغذ و دوات میج درخواست رسول خدا
باید چنین پاسخ داد که: برخالف گمان مؤلـف، » خدا ما را کفایت استشماست، کتاب 

و یا عـدم اطاعـت از او  ج به دالیلی چند این گفته به ھیچ عنوان بر اعتراض به پیامبر
 کند:  داللت نمی

ھمان طور که قرطبی، نووی، ابن حجر و قاضی عیاض گفته اند عمر و کسانی  -١
بر وجوب داللت  ج که این دستور رسولکه با او بودند چنین می اندیشیدند 

 ٢باشد. ندارد، بلکه از باب ارشاد و نصیحت می
از  ج امبریـدرست بود، زیرا پ ساز طرف دیگر، بعدًا نیز مشخص شد که سخن عمر 

بـود پیـامبر بـه سـبب  نوشتن نامه منصرف شد. حال اگر نوشـتن آن نامـه واجـب می
د، زیرا او ابالغ و رساندن وحی الھـی را بـه کر نوشتن آن را ترک نمیھا  آن اختالف نظر

   ٣کرد. خاطر مخالفت مردم ھرگز ترک نمی
بود که با او مخالفت  یسانکدر رد » ش شماستیتاب خدا پک« سگفته عمر  -٢

ن از صیغه جمع فعل این عبارت یو ا ٤ج ردند نه در مخالفت با دستور پیامبرک
دھد مخاطب آن، جمع  میه نشان ک» ش شماستیتاب خدا پک«داست: یکامًال پ

 عمر است. یمخالفان رأ
بینشی عمیق و اندیشه ای درست بود. او  یش و دارایدوراند یمرد سعمر  -٣

چون فھمید که گفته پیامبر بر وجوب داللت ندارد ترک نوشتن نامه را از 

  ) ٢٧٤٧ ، ح٤/٢١٠٤ تاب التوبة ......کث انس ـ یصحیح مسلم (حد-١
 ) ١/٢٠٩( ی)؛ فتح البار١١/٩١ح مسلم (ی،) ؛ شرح صح٢/٥٥٩( ؛ المفھم٢٨٨٧الشفا  -٢
 )١/٢٠٩( ، ابن حجریفتح البار -٣
  )١١/٩٣ح مسلم، النووی (یشرح صح -٤
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نوشتن آن بھتر دانست. این بر اساس مصلحتی راجح و درست بود که علما در 
 آید:  اند که در زیر می بیان و توضیح آن آرای مختلفی بیان داشته

ایـن سـخن را گفـت تـا  ج یک قول این است که عمر بخاطر شفقت بر رسول خـدا
ین گفتـه حضرت در آن شدت بیماری و ضعف مشغول نوشتن نشود. گواه این مطلب، ا

دیـد  ل مصـلحت نمییـبه ھمـین دل». است  ردهکدا یدرد بر رسول خدا غلبه پ«اوست: 
حال آنکه کـامًال  ١سخت باشد، ن ویه بر او سنگکمشغول شود  یزیبه چ ج رسول خدا

یقین داشت خداوند در قرآن، ھمه مسائل مھم را بـرای مسـمانان بـه پیـامبرش وحـی 
 است.  ردهک

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ  .]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َ�ۡ
 ».میا ز را فرو نگذاشتهیچ چیتاب ھکن یدر ا«

ءٖ ﴿ و ۡ�َ ِ
 ».است یزیان ھر چیب« .]٨٩[النحل:  ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

ھمانطور که قاضی عیاض گفته است احتمال دارد عمـر از منافقـان و کسـانی کـه 
نامـه را در خلـوت و دور از چشـم  ایمانشان سست بود بیم داشته است که بگوینـد آن

  ٢اند و به ھمین دلیل، شایعات بسیاری را در آن رابطه از خود بسازند. مردم نوشته
قولی دیگر بر آن است که عمر بیم آن داشته در آن نامـه امـوری نوشـته شـود کـه 

از توان ایشان خارج باشد بخاطر ھمین مستحق عقاب و عذاب شـوند و بـه ھا  آن انجام
. ٣علت بود که بھتر می دید امت در آن مورد، مجـاز بـه اجتھـاد خـویش باشـند ھمین

ن امور را در نظر داشته باشد و شاید ھم اجتھاد او دالیـل یھمه ا سم شاید عمر یگو یم
گاه نشدهکداشته باشد  یگرید ه در ھمان موقع نیـز بعضـی کاند، ھمچنان ه علما به آن آ

با ننوشتن نامـه نظـر او را تأییـد کـرد. بـر  ج امبریپ ردند. اماکاز صحابه با او مخالفت 
ل آشـنا بـودن عمـر بـه دیـن و دقـت نظـر او یـن حادثه را از دالیھمین اساس، علما ا

 ٤اند. دانسته

 ١، ابن حجر (ی)؛ فتح البار ١١/٩٠( یح مسلم النووی) ؛ شرح صح٢/٨٨٨اض( یع یالشفا، القاض -١
/٢٠٩( 

 ) ٢/٩٢ح مسلم، النووی (ی)؛ شرح صح٢/٨٨٩الشفا ( -٢
 )  ٢/٩٢ح مسلم ،النووی( یشرح صح ٢/٨٨٩الشفا  -٣
 )١/٩٠ح مسلم( یشرح صح -٤
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مجتھد بود، و مجتھد در » نوشتن نامه«خود درباره  یریگ در موضع سعمر  خامسًا:
اسـت کـه  ج امبریـاس گفتـه په مأجور است و این براسکن، در ھر حال، معذور و بلید

ند، و اجتھادش درست باشد دو اجر و اگـر کم کم بر اساس اجتھاد، حکاگر حا«فرمود: 
 ١».اجتھادش نادرست باشد یک اجر دارد

انجام گرفت و پیامبر ھم نه تنھا  ج قطعًا اجتھاد عمر نیز در حضور خود رسول خدا
نامـه موافقـت کـرد از ایـن حـدیث او را مذمت و سرزنش ننمود، بلکه با او در ننوشتن 

 مستثنی نیست. 
در جواب به این ادعای مؤلف که چون اکثریت صحابه با عمر ھمفکر بودند، رسول 

دانست بعد از وفاتش از دستور او  دید، زیرا می در نوشتن نامه ھیچ سودی نمی ج خدا
است که  ج پیروی نخواھند نمود. باید گفت که این ادعا، دروغ بستن بر رسول خدا

 باشد. چون پیامبر ه خود دلیل بر جھل و نادانی او میکاساس گمان مؤلف است  تنھا بر
دھد که مردم  باشد، و به این اھمیت نمی مأمور رساندن پیام و ابالغ آن به مردم می ج

رَۡسلَۡ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ ﴿ د:یفرما یپذیرند یا خیر. خداوند م آن را می
َ
ٓ أ ْ َ�َما ۡعرَُضوا

َ
فَإِۡن أ

 .]٤٨[الشوری:  ﴾ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱإِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ 
، بر تو جز ابالغ یه نگھبانشان باشکم یا برگرداندند ما تو را نفرستاده یاگر از تو رو«

 ».ستیچ وظیفه دیگری نی[رسالت] ھ

 .]٨٢[النحل:  ﴾٨٢لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱفَإِ�ََّما َعلَۡيَك فَإِن تََولَّۡواْ ﴿ فرماید: نیز می
 ».روشن است [رسالتت ]ردند وظیفه تو فقط ابالغ آشکار کپشت  [به تو ]اگر«

بود، بدون شک، نوشتن نامه  مأمور ابالغ مفاد آن نامه می ج بنابراین اگر رسول خدا
ه در کرد، ھمچنانک ینم کبخاطر عدم استجابت اصحابش ھرگز، ابالغ و نوشتن آن را تر

ه به او ک یفراوان یھا تیآغاز رسالتش دعوت به حق را بخاطر مخالفت قوم خود و اذ
کرد و ھیچ چیز مانع این کار او  یه مأمور بود ابالغ مکننمود و آنچه را  کرسانند، تر یم

بمانند.  یگمراھ یکیشد تا مؤمنان به نور ایمان بینا شوند و کافران ھمچنان در تار نمی

تاب االعتصام، باب أجر الحاکم إذ اجتھد) فتح کث عمرو بن عاص (یاز حد یبه روایت بخار -١
/ ٣ة، باب بیان أجر الحاکم إذ اجتھد.ی، صحیح مسلم (کتاب االقض ٧٣٥٢)؛ ح١٣/٣١٨( یالبار

 ).١٧١٦، ح  ١٣٤٢
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اند نوشتن نامه بر  حجر گفته تیمیه و ابن با این تفاصیل و ھمانطور که علمایی چون ابن
  ١کرد. او واجب نبود در غیر این صورت ابالغ آن را ھرگز ترک نمی

بنا بـه مصـلحت و یـا نـزول  ج امبرید: بر فرض اینکه پیگو یم یاز طرف دیگر، نوو
ای بنویسد اما چون مصلحت را در ننوشتن آن  خواست تا نامه یوحی و دستور خداوند م

 ٢دید، و یا در لغو این دستور وحی نازل شد و آن خواست منسوخ شد. 
ن حادثه کـذب بـودن یصحابه در اھای او از  ییو بدگو یجانین بطالن طعن تیبرا بنا

  فللّه احلمد و املنة.شود.  یاو روشن م یادعاھا

ر اسامه تخلف کها از لش ه آنکنیبر ا یاو مبن یو ادعا صحابه درباره یجانیطعن ت
 ردند و رد بر اوک

د:، یـگو یر اسامه) مککتاب خود تحت عنوان: (صحابه در لش ١٠٠در صفحه  یجانیت
جنگ بـا روم آمـاده  یرا برا یرکدو روز قبل از وفاتش لش ج امبریه پکنیخالصه قصه ا

جده ساله بود فرمانـده آن لشـکر کـرد. یه جوانی ھکد بن حارثه را ینمود و اسامه بن ز
ر و کر، بزرگان مھاجرین و انصـار، چـون ابـوبکن لشیاین تصمیم در شرایطی بود که در ا

بـه ایـن ھـا  آن از یداشـتند. گروھـ ده جّراح و دیگر صحابه مشھور حضوریعمر و ابوعب
شش یه ھنوز رکرا  یردند و گفتند چگونه ممکن است جوانکاعتراض  ج تصمیم پیامبر

باشد. ایشان در گذشته نیز به انتصاب پـدر او بـه عنـوان ھا  آن امده است فرماندهیدر ن
زیـاد ھا درباره ایـن قضـیه  بودند. چون حرف و حدیث  ردهکفرمانده لشکر نیز اعتراض 

ھایشان خشمگین شدند و با وجودیکه تب داشتند و در بستر بیماری  شد پیامبر از گفته
افتاده بودند دونفر که بازوان او را گرفته بودند و از شـدت درد و ضـعف، پاھایشـان بـر 

کشیدند، باالی منبر رفتند و پس از حمد و ثنـای خداونـد خطـاب بـه مـردم  زمین می
ھایی که شما درباره فرمانـده مـن، اسـامه بـن زیـد  حدیث گفت: ای مردم، این حرف و

گویید چیست؟ شما که به فرماندھی اسامه اعتراضی دارید، از قبل نیـز بـه انتخـاب  می
پدرش به عنوان فرمانده اعتراض داشتید. به خدا قسم زید شایسته امارت بود و بعـد از 

 شایستگی دارد.  یاو فرزندش نیز برای فرماندھ

 )١/٢٠٩( یالبار )؛ فتح ٣١٦ـ ٦/٣١٥منھاج السنة(  -١
 )١١/٩٠ح مسلم( یشرح صح -٢
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ردنـد و در رابطـه بـا کمخالفـت  ج امبریـه صحابه صراحتًا با پکنیان اسپس به گم
آن وظیفه را انجـام  ج تجھیز و اعزام لشکر اسامه تعلل و درنگ کردند و تا وفات پیامبر

 بدگویی از ایشان می پردازد.  ندادند به
ه کـم ینیب یم مـیین موضوع دقت نماید: اگر در ایگو یم ١٠٣او ھمچنین در صفحه 

ش یپـ ج ه بعد از وفات رسـولکن عنصر آن جریان بود، چون او بود یدوم بارزتر فهیخل
ابوبکر رفت و از او خواست تا اسامه را از آن مقام برداشته و کسی دیگـر را بـه جـای او 

 یخواھ یبگذارد. اما ابوبکر به او گفت: ای فرزند خطاب، مادرت به عزایت بنشیند، آیا م
 او را به این مقام گماشته است. ج امبر خدایپنم در حالی که کاو را عزل 

 حال به جواب این اکاذیب می پردازیم: 
صراحتًا در انتخاب اسامه به عنوان فرمانده سـپاه  ج ه صحابه رسول خداکن ادعا یا

ه اخبار و روایات، بطالن آن را اثبات کاست  ییھا ردند، از بزرگترین دروغکبا او مخالفت 
 کند.  می

در روزھـای آخـر عمـر  ج امبریـباشد اینست کـه پ ن حادثه مشخص مییآنچه در ا
منطقه بلقاء شام حرکت کنند و به انتقـام خـون  یخویش به اصحابش دستور داد بسو

طالب، عبداللـه  ید بن حارثه، جعفر بن ابینند، چون زکزید بروند و بر اھل مؤته ھجوم 
شـته شـده بودنـد و که در آنجا در جنگ مؤته بودند ک ج امبریبن رواحه، فرماندھان پ

ه صحابه بـر ک یھمچنین انتقام مسلمانان دیگر را از اھل مؤته و رومیان بگیرند. ھنگام
د بـن حارثـه را بـه یـآماده عزیمت شدند، رسول خدا اسامه بن ز ج امبریطبق دستور پ

شـته شـده اسـت بـرو بـا که پـدرت کـ ییگماشت، و به او گفت: به جاھا  آن یفرماندھ
بنکرا لگد مال ھا  آن تیاھ اسب

ُ
ع ی. چنـان سـر١حملـه کـن ین و اول صبح بر منطقه أ

گاه شوند، به سـرزمین ایشـان  حرکت کن که سپاه تو قبل از این که کفار از حضورش آ
ن و کـتوقـف مھـا  آن انیادی در میروز نمود، مدت زیپھا  آن برسد، اگر خداوند تو را بر

گـران دربـاره یچون عیاش بن ابـی ربیعـه المخزومـی و د یزود به مدینه بازگرد. گروھ
 ج اسامه انتقاد کردند. عمر به آنان اعتراض نمود و در این رابطـه بـا پیـامبر یفرماندھ

بن -١
ُ
اقوت یمنطقه بلقاء است، (معجم البلدان،  یکیبود در شام و در نزد ی، موضعیبروزی ُحبل یأ

 ) ١/٧٩ یالحمو
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نیز بر منبر رفت و خطاب به مردم گفت: اگر بـه ایـن تصـمیم  ج . پیامبر١صحبت کرد
تخـاب پـدر او بـه عنـوان کنید بدانید که قبًال نیز به تصـمیم مـن در ان من اعتراض می

ش ین افراد پیتر سته امارت بود و از محبوبیفرمانده اعتراض نمودید. به خدا قسم او شا
نجا ی. در ا٢ش من استین افراد پیتر من محسوب می شد و پسرش نیز بعد از او محبوب

اسامه انتقاد داشـتند و  یو نه ھمه صحابه در مورد فرماندھ یروشن است افراد محدود
م سن و سـال بـودنش که بخاطر کم آن داشتند یردند، چون بکن مورد ھم اجتھاد در آ

اعتـراض نمـود و ھـا  آن نتواند سنگینی این بار را تحمل کند. اما با این حال، عمـر بـه
گفت او شایسته آن مقام است. بعـد ھا  آن را از آن مطلع ساخت. پیامبر نیز به ج پیامبر

 ی نداشت. از آن قضیه ھم دیگر کسی انتقاد
به آن تصـمیم ھا  آن چه ایرادی متوجه صحابه است حال آنکه تنھا افرادی معدود از

انـد.  ردهکانتقادی داشته اند. از طرف دیگر خود صـحابه نیـز بـه ایـن افـراد اعتـراض 
نیز دیگر ھیچ انتقـادی ھا  آن را نھی نمود،ھا  آن ج مخصوصا پس از این که رسول خدا

 نکردند. 
کند صحابه در عزیمت با سپاه اسامه تأخیر و تعّلـل  که گمان می یجانیاین ادعای ت

صبر کردند دروغ محض است. حقیقت اینسـت کـه صـحابه  ج ردند و تا وفات پیامبرک
خود را برای جنگ و حرکت به سوی میدان نبرد آماده کردند. ابن ھشـام و طبـری بـا 

د بن حارثه را به جانب شام یبن زاسامه  ج امبریپ«کنند:  استناد به ابن اسحاق نقل می
نـد. مـردم کن را فـتح یه سرزمینھای بلقاء و داروم فلسـطکفرستاد و به او دستور داد 

 ٣».آماده عزیمت شدند و مھاجران نخستین نیز درکنار اسامه حضور داشتند
اسامه در اطـراف شـھر اردو زد. ھمـه بزرگـان «در طبقات ابن سعد نیز آمده است: 

  ٤».صار برای حضور در آن جنگ حضور یافته بودندمھاجرین و ان

 ) ٨/١٥٢، ابن حجر (  ی) ، فتح البار١٨٤/ ٣( یخ الطبریتار -١
، ٤٤٦٩ح  ٢/١٥٢ ی... فتح البار یتاب المغازک. یبخار» د... ییان تطعنو... اگر اعتراض نما« از -٢

  ٢٤٢٦ح  ٤/٨٨٤تاب فضائل الصحابه... کو مسلم: 
  ٣/١٨٤ یخ الطبری، تار٤/١٤٩٩ابن ھاشم  ۀریس -٣
 ٢/١٩٠، ابن سعد  یبرکالطبقات ال -٤
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می بینیم که ھمه صحابه خود را آماده کرده بودند تا با اسامه به جانب شـام خـارج 
شوند. اسامه نیز در اطراف شھر اردو زد تا سپاھش را آماده حرکت نماید اما چیزی کـه 

 یش او آمد و گفت: ایشدت گرفت اسامه پ ج بعدًا پیش آمد این بود که بیماری پیامبر
ه خداوند شـما را شـفا دھـد، بـه مـن اذن کدوارم یاید، ام ف شدهیرسول خدا، شما ضع

د در مدینه بمانم تا آن ھنگام که خداوند شما را شفا دھد. چون اگر من از مدینـه یبدھ
خواھد ماند. دوست ھـم نـدارم از  ید، در دلم دردین حالت باشیخارج شوم و شما در ا

سـاکت مانـد و ھـیچ  ج ه احوال شما بپرسم. پس از این سخنان رسول خدامردم دربار
 ١نگفت.

ر در عزیمت لشکر تا زمـان یخواستار تأخ ج امبریه از پکن اسامه بود یپس در واقع ا
شد و پیامبر نیـز بـه او چنـین اذنـی داد. اگـر اسـامه  ج بھبود وضعیت مزاجی پیامبر

او بودنـد ھرگـز از فرمـان او تمـّرد خواست خارج شـود کسـانی کـه تحـت فرمـان  می
   کردند. نمی

شد ھیچ یـک از اصـحاب او در  یم د: اگر اسامه خارجیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
در  ج رد، اما این اسامه بود که بخاطر بیماری پیامبرک یعزیمت به جانب شام درنگ نم

پیـامبر در ایـن حالـت ه کـ یتوانم بروم در حـال حرکت تأخیر نمود، و گفت: چگونه می
نیز به او اجازه داد تا در  ج باشد، و بعدًا از دیگران در مورد احوال ایشان بپرسم. پیامبر

و  نمـود  خواست که برود، بدون شک او اطاعـت می مدینه بماند. اگر پیامبر از اسامه می
ات ردنـد. دیـدیم کـه بعـد از وفـک یه با او بودند درنگ نمـک یسانکرفت  یاگر اسامه م

 ٢ھمه ایشان با او رفتند و ھیچکس بدون اذن او در رفتن درنگ نکرد. ج پیامبر
شـد تـا اینکـه روز  ج اسامه که در اطراف شھر اردو زده بود، منتظر شـفای پیـامبر

د. در این ھنگام، اسامه بر یرس یسالم به نظر م ج امبریدوشنبه فرا رسید. در این روز پ
ت کـو گفت: ای اسامه، در پناه خداوند عزیمـت کـن. بربه ا ج امبریپیامبر داخل شد. پ

ه کـ یت داد. ھنگـامکـو بـه مـردم دسـتور حر  ردهکـن، اسامه بـا او وداع کر یس یالھ
یَمـن سـر رسـ یخواست سوار شود ناگھان قاصد یم

َ
د و گفـت: یاز جانب مـادرش، ُاّم أ

 ٤٨٨/ ٥ه در منھاج السنه نقل نموده است یمیت خ االسالم ابنین را شیا -١
 ٣١٩ -٣١٨/ ٦منھاج السنة  -٢
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در حالت احتضار است، اسامه ھمراه بزرگانی چون عمر و ابوعبیـده بـه شـھر  ج امبریپ
   ١رسیدند او پس از ساعتی فوت نمود. ج بازگشتند ھنگامی که نزد رسول خدا

ر در خروج اسامه جـز یه رخ داده است. در واقع، تأخک یزیقت آن چین است حقیا
ن کار را داد. باید دانست که بین نیز به او اجازه ای ج امبریه پکبه خواست خود او نبود 

برای عزیمت به جنگ تا وفـات او تنھـا شـانزده روز فاصـله بـود. روز  ج دستور پیامبر
بعد از ھجرت او در بستر مرگ افتاد.  ١١دوشنبه، چھار شب مانده به آخر ماه صفر سال

مـرگ در بستر  ج روز بعد اسامه به عنوان فرمانده لشکر تعیین شد تا سرانجام، حضرت
ن مـدت در یه اک. واضح است ٢افتاد، در روز دوازھم ربیع االول روز دوشنبه وفات نمود

آماده کردن یک لشکر بسیار کم بود اما صحابه کمتر از این مدت مھیـای  یآن وقت برا
  ٣عزیمت شدند و تنھا درخواست اسامه عزیمت را به تأخیر انداخت.

آب می شود. این ماجرا خود، دلیل قاطعی نیز نقش بر  یجانیبه این ترتیب، ادعای ت
از طرف صحابه ، چون آنـان لشـکری را کـه گفتـه  ج است بر استجابت دستور پیامبر

، با تمام تجھیـزات یـک سـپاه و آذوقـه آن در ٤شده است سه ھزار جنگجو در آن بودند
د مدت کمتر از سه روز در آن حالت فقری که مسلمانان در آن روزگار گرفتـار آن بودنـ

 باد. یراضھا  آن ردند. خداوند ازکآماده 
کند پیامبر ابوبکر و عمر را ھم به لشکر اسامه فرستاد اما آن دو بـرای  مؤلف ادعا می

 ردند. ک حضور در آن تعلل می
بـه  ج امبریـحی نقل نشـده اسـت کـه پیچ روایت صحیدر جواب او باید گفت در ھ

وندند، چون از عادت یر اسامه بپکبه لش هکدستور داده باشد  یگریس دکر و یا به کابوب
 حضور در آن ذکـر نمایـد، یرا برا ینیه در حین تدارک یک لشکر نام افراد معکاو نبود 

آن ھدف  یبرا یافکه تعداد الزم و ک یشدند و ھنگام یه ھمه اصحاب، خود، نامزد مکبل
 رد.ک ین میمع یریشان امیشد برا یجمع م

 ) ٢/١٩١، ابن سعد ( یبرکات الالطبق -١
 ) ١٩١ -٢/١٨٩ھمان ( -٢
 ھمان  -٣
 ) ٨/١٥٢، ابن حجر(ی)؛ فتح البار ٣/١١٢٢( ی،الواقد یتاب المغازک -٤
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ھا  یشکرکه در لشکعادت نداشت  ج امبرید: پیگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش
خواند، و  یم ه عموما مردم را بدان فراکه با او خارج شوند بلکند کرا ذکر  یسانک یاسام
. اما حضرت حضور ھاست آنه حضرت خواستار خروج ھمه کدانستند  یخود م یگاھ

غابه) رخ داد. ه در جنگ (الکھمچنان  گذاشت، ییا عدم حضور را به اختیار خودشان م
ه در کھم دستور شامل افرادی می شد که دارای صفت معینی بودند، ھمچنان یگاھ

از  یاریش حاضر است خارج شود. لذا بسیه سوارکس کبدر رخ داد و حضرت گفت ھر 
 یسکچ یداد و به ھ یخروج م ینیز دستور مطلق برا یمسلمانان خارج نشدند. گاھ

امبر یپه ک یھنگامچنین بود.  که در غزوه تبوکداد، ھمچنان یاجازه عدم حضور نم
 یسوه ، ب ید او را بخاطر مصلحترکن ییسپاه تع یفرماندھ به د رایاسامه بن ز

ه کس ک ق نمود و ھریشته بودند و مردم را بدان تشوکه پدرش را کفرستاد  یدشمنان
به خاطر ه با او خارج شد نه کبود  یسانکت است عمر از یخواست خارج شد و روا

باشد بلکه کامًال داوطلبانه اقدام به   ردهکن ییرا تع یگریس دکا یاو را و  ج امبریه پکنیا
 ١نمود. یارکچنین 

ر اسامه ذکر ننمود، بلکه کملحق شدن به لش یرا برا یسکنام  ج امبریبنابراین پ
ن و انصار به او پیوستند یرد لذا بزرگان مھاجرک یھمه اصحابش را بدان دعوت م

ه ک یان ایشان عمر بن خطاب ھم بود. سپس ھنگامی. در م٢ھمچنانکه در روایات است
ه نقل آن از ابن سعد کنه بازگشت، ھم چنانید با اسامه به مدیامبر را شنیخبر احتضار پ

فه شد یر خلکه ابوبکنیر اسامه بود تا اکامبر، عمر ھمچنان در لشیگذشت. بعد از وفات پ
ه بخاطر کشام حرکت کند. اما او از اسامه خواست  یمه به سوو دستور داد تا لشکر اسا

 از مبرم او به عمر، او را از ھمراھی سپاه معاف کند که اسامه نیز چنین کرد. ین
ه اجازه دھد عمر کبه خانه اسامه رفت و از او خواست  سر کابوب«د: یگو یم یواقد
ا با طیب خاطر این ید آیرد. ابوبکر از او پرسکنه بماند. اسامه نیز قبول یدر مد

  ٣».درخواست را قبول کرده است و اسامه نیز جواب داد چنین است

 )٢٧٩-٤/٢٧٧منھاج السنة (  -١
 گذشت. ٢٢٩ت مربوط به آن در صفحه ینقل روا -٢
 )١١٢٢- ٣/١١٢١( ی، واقدیالمغاز -٣
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رد گفت: اگر ک یرش بدرقه مکاسامه را ھمراه با لش یر وقتکد: ابوبیگو ینیز م یطبر
ن کـه او اجـازه داد عمـر در مدینـه کـن ی، چنیینما کمکمرا به وسیله عمر  یخواست
 ٢اند. ردهکن امر اشاره یز بدین یگری. محققان و مورخان د١بماند

ار یـر اسامه داوطلبانـه و بـا رغبـت و اختکن ثابت شد ھمراه شدن عمر با لشیبنابرا
ر روی داد کفرمانـده لشـ فه و اجازهیز به خاطر درخواست خلیخودش بود و ماندن او ن

 ست.ینجا متوجه عمر نیدر ا یچ سرزنشیپس ھ
ر اسـامه که او اصـال در لشـکـثر مورخان برآنند کر، باید دانست که اکاما درباره ابوب

ر در کانـد امـا نـام ابـوب ر او بودند آوردهکه در لشکرا  یسانکنام ھا  آن رایحضور نیافت ز
 وجود ندارد.ھا  آن انیم

د: ھمه مھاجران نخستین یگو یدر ضمن سخن خود درباره سپاه اسامه م یواقد
ده یتوان عمر بن خطاب، ابوعب له میآن جنگ داوطلب شده بودند که از آن جم یبرا

  ٣د را نام برد.ید بن زیوقاص و ابواألعور سع یبن جراح و سعد بن اب
نه و اطراف آن یاز مردم مد یرکقبل از وفاتش لش ج امبرید: پیگو ینیز م یطبر

ان آنان یز در مید را بر امارت آن گماشت و عمر بن خطاب نیل داد و اسامه بن زکیتش
 یرکاو را فرمانده لش ج امبرید: پیگو یھم در ضمن شرح حال اسامه م ی. ذھب٤بود
  ٥مانند عمر بن خطاب بودند. یر بزرگانکان آن لشیجنگ با رومیان نمود و در م یبرا

نند. اما نام بزرگانی مانند عمـر، ک یر نمکر اسامه ذکر را در لشکن نام ابوبین مورخیا
بـود بایـد ابتـدا  یر مکان لشیر در مکاند. اگر ابوب ردهکر کگران را ذیده و سعد و دیابوعب

 تر بود.  یگران ضروریر نام او از نام دکشد و ذ نام او ذکر می
در  یگریآورد ھم بزرگان د ر اسامه میکر را در ضمن لشکاما ابن سعد ھم نام ابوب

ق، عمر بن خطاب یر صدکتوان به: ابوب ر داوطلب شده بودند که از آن جمله میکآن لش

 )٣/٢٢٦( یخ الطبریتار -١
ه( یمیت )منھاج السنة ابن ٦/٣٠٩ر (یثکه ابن یه و النھای) البدا ٢/١٩١ابن سعد(  یبرکالطبقات ال -٢

٦/٣١٩ -٥/٤٤٨( 
 )٣/١١١٨( یالمغاز -٣
 )٣/٢٢٦( یخ الطبریتار -٤
 ) ٢/٤٩٧ر أعالم النبال، الذھبی (یس -٥
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. ابن ٢معتقد است ین راینیز به ا ی. و ابن حجر درفتح البار١ده اشاره نمودیو ابوعب
عمر بن خطاب ھم ھا  آن انید: در میگو ین موضوع میر ھم در ضمن بحث از ھمیثک

او به خاطر امامت  ج ز حضور داشته است اما رسول خدایر نکشود ابوب یبود، و گفته م
 ٣رد.ک ینماز جماعت مستثن

ر اسامه نبود. او در این کر در لشکد: ابوبیگو یقاطعانه م /ه،یمیت سالم ابنخ االیش
ر اسامه حضور نداشته اما روایت کر به اتفاق نظر علما در لشکابوب«رابطه می گوید: 

ر از او خواست کبود و چون اسامه قصد عزیمت نمود ابوبھا  آن انیه عمر در مکاست 
 ٤»دھد او در مدینه بماند که اسامه نیز چنین نمود.ازش به عمر اجازه یه به خاطر نک

اما گفته او «د: یگو یم یو در رد بر امثال این مؤلف رافض یگرید یابن تیمیه در جا
است  ییھا ر و عمر بودند از دروغکابوبھا  آن انیه درمکگماشت  یرکه اسامه را بر لشک
ر ھرگز در کاسد. ابوبشن یث بداند دروغ بودن آن را میی علم حدکه اندک یسکه ک
ش نماز نمود. نیز یخود پ یاو را در وقت نماز به جا ج امبریه پکر نبود، بلکان آن لشیم

 یاش پرچم را به دست اسامه داده بود اما ھنگام یماریه قبل از بکروایت شده است 
 ج امبریش نماز مردم باشد و او ھم تا زمان وفات پیمار شد دستور داد ابوبکر پیه بک

به سپاه اسامه  ج امبریپ یمردم نماز خواند. اگر فرض شود ابوبکر قبل از بیمار یبرا
به او دستور داده بود تا امامت جماعت را بر عھده  ج پیوسته باشد اما چون رسول خدا

توانست با وجود دستور رسول خدا، ابوبکر را ملزم به حضور در  بگیرد، دیگر اسامه نمی
 ٥سپاه نماید.

ر اسامه حضور نداشته است و این کر اصًال در لشکشود ابوب یب، روشن میتن تریبد
تیمیه نیز ھم  اند، ابن ای چند خالف این را گفته گفته اکثر مورخان است و تنھا عده

چنان که گذشت، اتفاق نظر علمای حدیث را در این مورد نقل نمود که چون ابوبکر بنا 
توانست به سپاه ملحق  عھده داشت نمی به خواست رسول خدا امامت جماعت را بر

 ) ٢/١٩٠، البن سعد( یبرکالطبقات ال -١
  ٨/١٥٢ یفتح البار -٢
 ٦/٣٠٨ر یثکه، ابن یالنھاه و یالبدا -٣
 )٦٣١٩منھاج السنه(  -٤
 )٢٧٧ -٤/٢٧٦منھاج السنه ( -٥
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به او  ج امبریر بعد از دستور پکه ابوبکاند  اند، نگفته گر رفتهید یه به رأک یسانکشود. 
ماند. چون از جھت تواتر،  یر اسامه باقکمبنی بر امامت نماز جماعت، باز ھم در لش

صورتی که امبر مشغول امامت مردم بود، در یمعلوم است که او تا زمان وفات پ
 یسانکد: یگو یر میثک لشکریان در اطراف مدینه اردو زده و آماده حرکت بودند. لذا ابن

 ج اند او به خاطر دستور رسول خدا ه به حضور ابوبکر در لشکر اسامه معتقدند، گفتهک
جانی ھم که می گوید شیخین در لشکر یشد. به این ترتیب، این ادعای ت یمستثن

 ردند از اساس، باطل است. کاسامه بودند اما در خارج شدن با سپاھیان تعّلل 
ن افراد مخالف انتصاب اسـامه بـه عنـوان یدر رابطه با این گفته او که عمر از بارزتر

عـزل  ر آمـد و خواسـتارکش ابوبیپ ج امبریه بعد از وفات پکفرمانده سپاه بود، و او بود 
 یاسامه و انتخاب فرد دیگری به جای او شد، باید بگویم اصال در این خصـوص، مخـالفت

ن از یـه اکـر بـارز آن باشـد، بلیـا غیـه عمـر از افـراد بـارز و کنیوجود نداشته است تا ا
لوح را  ب افراد سـادهیله قصد فرین وسیه بدکاست  یبیاذکان و از ایرافض یھا یالبافیخ

ھسـتند. اصـل در  ج ھایشان دربـاره اصـحاب پیـامبر توجیه بدگوییصدد  داشته و در
چنین اموری استناد به احادیث و روایات صحیح است که قطعًا چنـین روایـاتی وجـود 

 ن مؤلف را تأیید نماید! یندارد تا ادعای دروغ
در صفحات قبل در این رابطه جواب این مؤلف رافضی کینه تـوز گذشـت و مواضـع 

 باره لشکر اسامه با روایات صحیح نقل شد که در اینجا نیـازی بـه تکـرارامبر دریاران پی
 باشد. نمیھا  آن

ر خواستار عزل اسامه بـود. در پاسـخ بـه او کادعای دیگر او این است که عمر از ابوب
باید گفت این نظر تنھا نظر عمر نبود، بلکه نظر تعدادی دیگر از صحابه نیـز بـود. علـت 

ل عرب مرتد شده و یاز قبا یاریبس ج امبریه بعد از وفات پکد این درخواست ھم آن بو
بودند، از طرف دیگر بھترین صحابه نیـز   ردهکدشمنان از ھر طرف مسلمانان را احاطه 

در لشکر اسامه حضور داشتند. در واقع، بزرگان صحابه بـیم آن داشـتند کـه بـا خـارج 
ن و زنھـا یلیفه و امھات المؤمنھجوم آورد در حالی که خھا  آن شدن لشکر، دشمنان به

ر اسـامه که فرستادن لشکدفاع باشند. لذا به ابوبکر پیشنھاد دادند  ھا در شھر، بی و بچه
رد. یان پذیند و جنگ با مرتدان پاکدا یه اوضاع سر و سامان پکنیر انداخته تا ایرا به تأخ

که نسـبت بـه  ھا گفتند بھتر است خلیفه، شخصی رایرفت بعضیر نپذکه ابوبک یھنگام
لشکر بگمارد که خود بیـانگر آنسـت  یتر وآشناتر به جنگ است به فرماندھ اسامه مسن
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که صحابه به شدت نسبت به امنیت جان افـراد لشـکر در آن اوضـاع بحرانـی حسـاس 
 بودند. 

 آید:  ھایی نقل شده که در زیر می در این مورد نیز روایت
ھنگامی که بـا ابـوبکر بیعـت «می کند : طبری از عروه و او از پدرش چنین روایت 

اند،  ن مرتد شدهیه نشیفتد. اعراب بادیر اسامه راه بکد لشیشد، خطاب به مردم گفت : با
 یاند و مسلمانان بخاطر وفـات پیامبرشـان و کمـ ان ھا طغیان کردهیحیان و مسییھود

 یمسـتانو ز یبـاران یھستند که در شب یشان چون گوسفندان دشمنان یتعداد و انبوھ
ه در مدینه ھستند بھترین مسلمانان ھسـتند، و کھا  این اند. مردم به او گفتند: رھا شده

ست مسلمانان را از گـرد خـود دور یاند. بنابراین سزاوار ن ردهک ینکش مانیاعراب با ما پ
ه کـر در دست اوسـت، اگـر بـدانم که جان ابوبک یسکر پاسخ داد: قسم به کد. ابوبینک

دسـتور داده اسـت،  ج امبریه پکر اسامه را ھمچنانکند، باز ھم لشیی ربادرندگان مرا م
 ١»فرستم. یخواھم فرستاد، و اگر در شھر ھم جز خودم کسی نماند باز آن را م

د، یبه اعراب رس ج ه خبر وفات رسول خداک یھنگام«آمده است:  یت واقدیدر روا
 ج ه رسول خـداکگفت: به جانبی  سبه اسامه  سر کمرتد شدند. ابوبھا  آن از یاریبس

ردند و در محل اردو گرد ھـم کن. مردم شروع به خارج شدن کت کتو را امر فرمود حر
آمدند. بزرگان مھاجرین نخستین, نگران اوضاع بودند و به ھمین خاطر عمر و عثمان و 

 یار رفتـه و گفتنـد: کد نزد ابوبیزی دابنیده بن جراح و سعیوقاص و ابوعب ید بن ابیسع
ر از کن لشـیـردن اکـاند و بـا دور  دهیفه رسول خدا، اعراب از ھر طرف بر تـو شـوریخل

آید. این لشکر را بـرای سـرکوب مرتـدین نـزد خـود نگھـدار.  از تو برنمی یارکخودت، 
ھا ھستند حمله کننـد،  رود مرتدین به مدینه که در آن زنان و بچه م آن مییھمچنین ب

ھای حکومـت اسـالم و از میـان بـردن  استحکام مجـدد پایـهاگر جنگ را با رومیان تا 
مرتدین به عقب بیندازیم این به صالح ھمه است. آنگاه لشکر اسامه را بفرسـت کـه آن 

سـخن  ج رکابـوب یوقت دیگر دشمنی وجود ندارد که بخواھد به ما حملـه کنـد، وقتـ
ه کـن اسـت یدارد؟ گفتند: حرف مـا ھمـ یگریحرف د یسکا ید، گفت: آیایشان را شن

ه جان من در دست اوست اگر گمان ببـرم ک یسکگفتیم. سپس ابوبکر گفت: قسم به 
ر را خواھم فرستاد، من خالفـت را کن لشیخورند باز ھم ا نه مرا مییه درندگان در مدک

 آورده است.  ٦/٣٠٨ة یة و النھایز در البدایت را نین روایر ایثک)؛ ابن ٣/٢٢٥( یخ الطبریتار -١
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کنم که بھترین کار است. زیرا او کـه پیـامبر  آغاز می ج با انجام این دستور رسول خدا
 ١»د.یامه را بفرستر اسکخدا بود گفت: لش

 یز بود و خود او عمـر را بـراینیز آمده است: این نظر خود اسامه ن یت طبریدر روا
به عمـر گفتنـد اگـر ھا  آن بودند و ین رأیز بر ایر فرستاد. انصار نکابوب یار به سوکن یا

. ٢تر از اسـامه بدھـد رفت، به او بگویید که فرماندھی لشکر را به فردی مسنیابوبکر نپذ
قبـل از  ج امبریـپ«ن اسـت: یباشـد چنـ ھم که از قول حسن بصری می یگریروایت د

آن  ینـه و اطـراف آن گـرد آورد و اسـامه را بـه فرمانـدھیاز اھـل مد یرکوفاتش لشـ
ان از یرکبودنـد. ھنـوز لشـھـا  آن انیـگماشت. بزرگانی چون عمر بن خطاب ھـم در م

ه مردم را متوقف نمـود و بـه عمـر وفات نمود. اسام ج امبریه پکخندق نگذشته بودند 
ه به من اذن دھد تا مـردم کبرو و از او درخواست نما  ج امبر خدایفه پیش خلیگفت: پ

را بازگردانم، چون بزرگان قوم با مـن ھسـتند و مـن بـرای خلیفـه و دیگـر مسـلمانان 
ترسم کـه مشـرکان او را بکشـند. انصـار ھـم گفتنـد: اگـر  کنم و می احساس خطر می

تر از اسـامه  مسـن یم از طرف ما به او بگو: بر مـا فـردیه بروکد یت و اصرار ورزرفینپذ
اگـر  یر گفـت: حتـکبگمار. عمر نیز پیش ابوبکر آمد و پیغام اسامه را به او رساند. ابـوب

رده اسـت لغـو کـصـادر  ج امبر خـدایه پکرا  یند، ھرگز دستوریسگھا و گرگھا مرا بربا
ار را به او رساند. ابوبکر کـه نشسـته بـود از جـایش رد. عمر سپس گفته انصکنخواھم 

برخاست و ریش عمر را گرفته و به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند! ای پسر خطـاب، 
او را رسول خدا به آن مقـام گماشـته اسـت، آیـا مـی خـواھی مـن او را عـزل نمـایم؟ 

 ». ا که ندیدم؟!ھ مادرانتان به عزایتان بنشیند! به خاطر شما از خلیفه رسول خدا چه
از این سخن، معلوم می شود آنچه باعث گفته صحابه شده بود، دلسوزی نسـبت بـه 

» ر اسـامهکتأخیر در عزیمت لشـ«دین خدا و شفقت بر حال مسلمانان بود و اینکه نظر 
ه بعـد از کـبود  یط سختیه از آن جمله اسامه بود و آن به خاطر شراکثر صحابه کا یرأ

ن بـودن دشـمنان و یمـکثرت ارتداد، انتشار نفـاق و در کبه علت  ج وفات رسول خدا
را  یطوالن یھا ر مسافتکه لشک یبه مسلمانان، به وجود آمده بود. در صورتھا  آن طمع

انـت و یم خینبود و بـھا  آن نمود که امانی از ھایی عبور می رد و از میان قبیلهک یم یط

 )٣/١١٢١: (ی،الوافد یالمغار -١
 )٣/٢٢٦( یخ طبریتار -٢
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ه کـه انصار را وادار نمود تا عمر را [ھمچنانک بود یھمه عللھا  این رفت. یمھا  آن ارتداد
فـه بفرسـتند و از او بخواھنـد حـداقل شـخص بـا یذکر شـد] نـزد خل یت طبریدر روا
عـزل  ١ھجده ساله بـود، یبگمارد و اسامه را که در آن موقع جوانھا  آن را بر یتر تجربه

ھمانطور کـه مشـھور ست اما یمتوجه اسامه ن یچ سرزنشیکند. باید دانست در اینجا ھ
اسـت یمـت و سکاست سن و سال باال مخصوصا در مراحل سـخت تـأثیر مھمـی در ح

 دارد. 
مصّمم بود که فرمان رسـول خـدا را اجـرا نمایـد و بـه  سبا این حال ابوبکر صدیق 

ھمین خاطر و با اطمینان به نصرت الھـی، لشـکر اسـامه را اعـزام نمـود و ایـن لشـکر 
زمینھا غلبه نماید. اسامه ھم در اثنای نبـرد قاتـل پـدرش را توانست بر ساکنان آن سر

ھای بسیار، به سـالمت بـه مدینـه  کشت. این لشکر سرانجام با به دست آوردن غنیمت
 ٢گشت. باز

ر اسـامه صـاحب اجتھـاد کھایشان نسبت به لش در ھر حال، صحابه در موضع گیری
را مـی خواسـتند و قطعـًا از بودند و بدون شک، ایشان تنھا خیر و صالح دیـن و اّمـت 

 نسبت می دھند مبرا ھستند. ھا  آن ھای ظالمانه و باطلی که رافضیان به تمامی تھمت
ه کنیبر ا یمبنھا  آن یان و ادعایبه سه گروه توسط رافض ج امبریم اصحاب پیتقس

 از آنان نازل شده است. یوھش گروھکقرآن در ن
» نظـر قـرآن دربـاره صـحابه«کتاب خـود تحـت عنـوان » ١١١«در صفحه  یجانیت
 گوید: می

از صحابه رسول خدا  یه خداوند در مواضع متعددکد بیان شود یز بایقبل از ھر چ«
ن گـروه از یاست. ا  ردهکف و تمجید یاند، تعر ردهک یرویه او را دوست داشته و از او پک

خاطر مواضع و کارھای نیکشان، آنان را دوسـت ه مسلمانان به کصحابه کسانی ھستند 
 شود بـرھا  آن ادی ازیرا دانسته و ھر وقت ھا  آن نند، قدرک یم میل و تعظیداشته و تجل

فرستد. بحث من درباره این گروه از صحابه نیست که ھمه ایشان مـورد  یدرود مھا  آن
ه کـ یسـانکه بـا ن بحث من در رابطیعه ھستند. ھمچنیر اھل سنت و شیاحترام و تقد

باشـد.  ز نمییعه ھستند نیشھره خاص و عام بود و مورد لعن اھل سنت و شھا  آن نفاق

 ) ٢/٥٠٠(  یرأعالم النبالء، الذھبیس -١
 ) ٢/١٩١، ابن سعد ( یبرکالطبقات ال -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٩٤

ه مسلمانان در مورد آنان اختالف نظر دارنـد کسخن من درباره گروھی از صحابه است 
بارھا و در  ج امبر خدایاند و پ نازل شده آیاتی ھمھا  آن دیخ و تھدیو بعضی اوقات در توب

 »بر حذر داشته شده است.ھا  آن از یمتعدد یھا مناسبت
ن سخن او روشن و ظـاھر اسـت، یرنگ در ایدر پاسخ به این اّدعا می گویم دروغ و ن

را اھل سنت معتقد به عدالت ھمه صحابه ھستند. منافقان اساسـًا جـزو صـحابه بـه یز
 یسـک یبه معنـا [فقھا ]در اصطالح یرا مستثنی کنیم. صحابھا  آن آیند تا حساب نمی

مـان نیـز درگذشـته ین ایمان آورده و بـا ھمـیو به او ا  ردهکرا درک  ج امبریه پکاست 
 ج امبریـشـوند، چـون بـه پ یفار و منافقان از این تعریف صحابه خارج مک. پس ١باشد

ه بـه مسـلمان کـ یبنا بـه تظـاھر ج امبریمان نداشتند. اگر چه با منافقان در عھد پیا
 شد اما این دلیلی بر مسلمان بودن ایشان نبود.  یه نیکویی رفتار مردند بکبودن می 

را یـصحابه تنھا در میان رافضیان یافت مـی شـود، ز یم بندیدر واقع، این نوع تقس
نند. ھر چند در ک یم میه صحابه را به دو گروه عادل و مرتد تقسکان ھستند یاین رافض

سـتند، مرتـد یشـتر نیا ھفـت نفـر بیـه از چھار ک یھمه صحابه جز چند نفرھا  آن نظر
ه در ھمین کتاب بـه تعـدادی از ایـن روایـات کـه چنـین مطلبـی را کاند، ھمچنان شده

 دربردارند اشاره شد.
ھـا  آن د اھل سنت و شیعیان معتقد به عـدالتیگو یه مکھم  یا آن دسته از صحابه

 یم ارتـداد مسـتثنکـز حان، ایشـان را ایه رافضـکھستند  یباشند, ھمان چند نفر یم
ه در کـھسـتند  ییھـا ه گفته است مـورد اخـتالف ھسـتند ھمانکای  اند و دسته ردهک

رفتـه و یرا نپذ یم بنـدین تقسـیاعتقاد رافضیان مرتد و کافر شدند، اما اھل سنت چنـ
 بدان باور ندارد، چون ھمه صحابه در نزد آنان عادل ھستند.

ظـرش، اگـر واقعـًا ایـن مؤلـف رافضـی در مـورد ن یم بندیبا وجود بطالن این تقس
ه بعد از آن کتر آن بود  کرد، شایسته ادعایش صادق می بود و جانب انصاف را رعایت می

ق را در آن یو حقـا  ردهکـن دسته از صـحابه بحـث یرت ایگفت من قصد دارم در س یم
صـادر ھـا  آن نم. اما او پس از ذکر این دسته مستقیمًا حکمش را در مـوردکمورد ثابت 

ن فرد درصدد اثبـات ین واضح است ایو ناسزاگویی می پردازد. بنابرا ییو به بدگو  ردهک
ن یـو ا ھاسـت آنان در رابطه بـا صـحابه و بیـان حکـم رافضـیان دربـاره یده رافضیعق

 )١/٧ابن حجر (  االصابة، -١
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ت عدالت و انصاف در کتابش است. او قبل از بحـث در یبر رعا یبرخالف ادعای او مبن
صادر می نماید و با ذکـر روایـاتی ھا  آن ، پیشاپیش حکمش را برسیرت و احوال صحابه

پـردازد. او  که به زعم خود او مطابق با حکم و دیدگاه او می باشد به توجیه عقایدش می
کند که به گمان او با توبیخ وتھدید صحابه حقایق مربـوط بـه  سپس به آیاتی استناد می

 دھد. آنان را به ھمگان نشان می

 هیامبر با استناد او به آیاران پی درباره یجانیت ییرّد بدگو
ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ  .]٢٩[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

ه یـن آیـن موضـوع، ایـد: نمونـه اول در ایگو یکتاب خود م ١١٢در صفحه  یجانیت
 است:

﴿ ٞد رَُّسوُل َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗعا  ۡلُكفَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ِ ٱُسجَّ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ ْ وََعِمُلواْ  �َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ٰتِ ٱ ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

گر یدیکـر و بـا یافران سـختگکه با او ھستند بر ک یسانکامبر خدا است و یمحمد پ«
خـدا  یفضل و خشـنود یایوع و سجودند، جوکه دائم در رک ینیمھربانند، آنان را می ب

ن یـاسـت. ا [و عبادت ]در اثر سجود ھا  آن [درخشان] یھا چھرهھا  آن ھستند، عالمت
ه جوانـه بزنـد و آن کـھسـتند  یار شـتزکه چون کل، یشان در تورات و انج است وصف

ه کوا دارد، تا آنجا  یشاورزان را به شگفتکخود ایستاده و  یم شود و بر پاھاکجوانه مح
و یکـن یارھاکاند و  مان آوردهیه اکرا  یسانکھا  آن انیافران را به خشم آورد، خدا از مک
 ».بزرگ وعده داده است یآمرزش و پاداش اند به ردهک

 یداللت بر بعض  ردهکر که خداوند ذکلمه (منھم = از آنان) را ک«د: یگو یبعد از آن م
شـامل مغفـرت و رضـوان ھا  این از یه بعضکن مطلب دارد یداشته و اشاره به اھا  آن از

و یکـار نکـمـان و یه ھمه ایشـان از صـفت اکنیه داللت دارد بر ایز آیشوند و ن ینم یالھ
کنـد و  اند. در واقع، این آیه در آن واحد ھم از برگزیدگان صحابه تمجید می بھره بوده بی

 »ھم گمراھان ایشان را نکوھش می نماید.
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 امبریبر اصحاب پ یالھ ین مدح و ثنایتر غیه شامل بلین آیدر پاسخ به او باید بگویم ا
در دین و ھا  آن تاید و داللت بر علو درجهس را با آن صفات بزرگ میھا  آن می باشد و ج

در ایمان وکارھای نیک دارد. اما برداشت مؤلف رافضی از کلمه ھا  آن بر ثابت قدم بودن
( از آنان) که به باور او برای تبعـیض اسـت حکایـت از جھـل و نـادانی و گسـتاخی او 

ا ندارد و بـه ھمـین نسبت به خداوند و دروغ بستن بر او دارد. در واقع، آیه آن مفھوم ر
   کند. دلیل، این مؤلف به گفته ھیچیک از علمای تفسیر استناد نمی

ه در کـض یان نمودن نوع است نه تبعیب یه برایلمه (ِمن) در آکه کمفسران بر آنند 
ه از ایـن کـ یسانکن خواھد بود: خداوند وعده داده است به یه چنیآ یاین صورت معنا
 مان آورده و نیکوکار باشند. ینوع ھستند و ا

بیان  یبرا یعنیض یتبع یه برایلمه ِمن (منھم= از آنان) در آکد: یگو یم یقرطب
جنس و نوع است،  یه عام و براکست، بلیگر نید یاز اصحاب بدون بعض یمفھوم بعض

ْ ٱفَ ﴿ د:یگو یه مک یگریه دیمانند آ ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
َ
 .]٣٠[الحج:  ﴾ۡ�

 ١».دید اجتناب ورزیپل یاز بتھا«
گردد،  یه به جنس و نوع آن برمکست، بلیاز بتھا ن ینجا منظور بعضیه در اکھمچنان

د زیرا نجاست بر انواع گونـاگون واقـع یبه این معنا که: از نوع و جنس بتھا، اجتناب ورز
لمـه کد. پـس توان نام بـر گردد که از جمله آن زنا و ربا و شرب خمر و دروغ، را می یم

لمه (مـنھم = از آنـان) : بـه کد جنس و نوع است و به ھمین صورت ینجا مفی(من) در ا

تَك من الـدراهم =شود:  یمعنای از نوع صحابه است. ھمچنین گفته م قَ ق نَفَ خرجت  (أَنفِ
 ٢ات را از این نوع بپرداز). ھا بپرداز، یعنی ھزینه را از این درھم

ان جـنس و نـوع یـب ینجا برایدر ا» من«لمه کد: یگو یمه ین آیر ایر در تفسیثک ابن
 ٣است.
اگر گفته شود چرا خداوند گفته «د: یگو یه در منھاج السّنه میمیت خ االسالم ابنیش

ُ ٱوََعَد ﴿است:  ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ل�َّ

لمه (من االوثان) آمده اما شامل نوع و جنس کنجا ھم یه در اک یسوره حج . با وجود ٣٠ه یآ -١
 -گر. (مترجم)ید یبدون بعض یھا است نه شامل بعض اوثان= بت

 ١٦/٢٨٢ام القرآن کالجامع االح -٢
 ٤/٢٠٥ر یثکر ابن یتفس -٣
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و انجـام یکـاند و عمـل ن مان آوردهیاه کھا  آن از یسانکخداوند وعده داده است به «
 ».اند داده

 و نگفته است: به ھمه ایشان وعده داده است.
 در پاسخ گفته می شود: این جمله ھم مانند آن است که خداوند فرمود:

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  ﴾ل�َّ
و انجـام یکـمـان آورده و عمـل نیه اکـاز شـما  یسانکخداوند وعده داده است به «
 ».اند داده

ان نـوع یب ینجا برایو نگفته است: به ھمه شما وعده داده است. بنابراین (ِمن) در ا

ْ ٱفَـ﴿ و جنس است. مانند این آیه، ایـن عبـارت از قـرآن اینسـت: ِمـَن  لـرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
ۡوَ�ٰنِ ٱ

َ
�ۡ﴾. 

 ».  دید اجتناب ورزیپل یھا از بت«
ھا پلید ھستند. اما اگـر آن را تبعیضـیه بگیـریم  بت یه ھمه کنست یآن ا یمقتضا

 ھا پلید نیستند.  مقتضی این است که برخی بت
، و یشـمیم: پارچـه ابرییه بگـوکـن اسـت یـشـم مثـل ایاز ابر یا م: پارچهییاگر بگو

ن یـا ی. مقتضـایم: در آھنـییه بگـوکـنست یم: دری از آھن، مثل ایین اگر بگویھمچن
 ه [وجود داشته] باشد.یر از مضاف الی) به غیشم و (آھنیه ابرکجمله این نیست 

ض اسـت و یتبعـ یه بـرایـه (مـن) در آکنیمبنی بر ا یجانیت ین بطالن ادعایبنابرا
از اصـحاب بـه طـور  یمان و عمل صالح از بعضیا یھمچنین سپس استدالالت او بر نف

ی تفسـیر اسـت و ھـم مخـالف ھمـه علمـا یگردد، چون ھم مخـالف رأ یباطل م یلک
 مان و تقـوا و پیشـگام بـودنیه اکیه بر عدالت صحابه و تزکتاب و سنت است کنصوص 

از خداوند و وعـده ھا  آن و نیز خشنودی متقابلھا  آن در اسالم و رضای خداوند ازھا  آن
 ین ادعایکند ھمچن ه در بھشت است. داللت قاطع مییکه درجات عالھا  آن ھای او به

سخن  یکین اسالم و مخالف اجماع امت است. که از صحابه به نیات دیاو مخالف ضرور
اند. بدون شک امـت بعـد  ردهکن اعتراف یدر دھا  آن لت و پیشگام بودنیگفته و به فض

از امت و  ییھا، بدگو از آن یید. بنابراین بدگوینخواھد رسھا  آن ھرگز به درجاتھا  آن از
 باشد.  ھا، ایراد گرفتن بر کتاب و سنت می ایراد گرفتن آن
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 هیامبر با استناد به آیپ اصحاببر  یجانیطعن ت
ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾ لرُُّسُل

ٌد ﴿ د:یگو یتاب خود مکد: خداوند متعال در یگو یم ١١٤در صفحه  یجانیت َوَما ُ�َمَّ
ۚ ٱإِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡو قُتَِل  لرُُّسُل

َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ َعِقَبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  َ ٱيَنَقلِۡب َ�َ ُ ٱاۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
انـد،  گـر بودهید یامبرانیش از او پیه پکاست  یامبریپ ج ه محمدکست ین نیا جز«

ه بازگردد کس کد؟ ھر یگرد ین خود بازمیشین پییشته شود، شما به آکا یرد یا اگر بمیآ
 ».گزاران را پاداش خواھد داد د. خدا سپاسیبه خدا نخواھد رسان یانیچ زیھ

قـًا بعـد از وفـات یکنـد صـحابه دق اعـالم میه صـراحتًا یـن آیا«د: یگو یبعد از آن م
دار و ثابت قدم نماندند. در یاز آنان پا کین خود بازگشته و جز اندیشین پییبه آ جامبریپ

این آیه از آنان که ثابت قدم بودند و به آیین پیشین بازنگشتند، با عنوان سپاسگزار یـاد 
 گفته است: یگریه دیآه کباشد، ھمچنان گذران اندک می است و تعداد سپاس  ردهک

ُكورُ ٱَوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ﴿  کگزار من اند و بندگان سپاس« .]١٣[سبأ:  ﴾١٣لشَّ
 ».ھستند

ن) یشـین پیـیه (بازگشـت بـه آیـه آکنست یمھم ا«د: یگو یم ١١٥سپس در صفحه 
ردنـد و قصـد ک یم ینه زندگیه با او در مدکرا ھدف قرار داده است  یا مًا صحابهیمستق

 »  داشتند بعد از وفات او به آیین پیشین بازگردند.
ه چقـدر جـاھالن را بـه کـنـد کدر پاسخ به او باید بگویم: خداوند جھالـت را نـابود 

ن یرد و سبب نزول اک به کتب تفسیر مراجعه می یرساند. اگر این مؤلف کم ت میکھال
ن یـاست، بـه ا ج امبریبعد از وفات په به زعم او درباره ارتداد صحابه کخواند  یه را میآ

ل جھالت او نسـبت دادن یه دلکشد  یاز مین یب یین رسوایشد و از ا یل متوسل نمیاباط
ه کـ یه در روز احـد ھنگـامیـن آیـرت است، چون ایبه خداوند بدون علم و بص یسخن

ان یـسـته شـد و در مکھا شده و سر و دندان رسـول خـدا ش بتیمسلمانان گرفتار مص
ه محمـد کـاز منافقـان گفتنـد  یشته شده است و بعضـک ج امبریه پکع شد یامردم ش

 ه نازل شد.ین آید، و بعد از آن ایه خود بازگردین اولیشته شده است، و به دک
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ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن ﴿ه: یدرباره آ کر خود از ضحایدر تفس یطبر َوَما ُ�َمَّ
ۚ ٱَ�ۡبلِهِ   .]١٤٤[آل عمران:  ﴾لرُُّسُل

ه مردم از گرد ک یمار دالن و منافقان، در روزیان و بکاکاز ش یند گروھک یت میروا
شته کست گفتند: محمد کاو ش یھا از دندان یکیو  یشانیرده و پکفرار  ج رسول خدا

ۡو قُتَِل ﴿ :یگفته الھ ین است معناید و ایه خود بازگردین اولیشده و به د
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
أ

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱ
َ
ٰٓ أ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾َ�َ

 ١؟.»دیگرد یه خود بازمین اولییرد به آیا بمیشته شود کا اگر یآ«
 ٢»ت نقل شده است.ین روایز ھمیج نیجر از ابن

 ه در ھنگـامکـن اسـت یه ھمان گفتـه منـافقیه در آین اولییمقصود از بازگشت به آ
ه دربـاره یـآ  نید و ایه خود بازگردین اولیمنتشر شد و گفتند به د ج امبریعه وفات پیشا
ز حجـت و یـنھا  آن ن برگشتند، اگر چه بریاز د ج امبریه بعد از وفات پکست ین یسانک

مرتد شده بودند باز ھم داللت  ج امبریه بعد از وفات پکبود  یم یسانکاگر درباره  یحت
دند یه با مرتدان جنگکبودند ھا  آن رایشد، ز یتر م از مرتدان روشن آن بر داللت اصحاب

سـت داد کله جنـگ مرتـدان را شیو به وس  ردهکنش را برتر یدھا  آن و خداوند به دست
ق و یدند و فضـل صـدیت رسـکـز بـه ھالین ین بازگشتند و برخیبه دھا  آن از یه برخک

 ظاھر شد.ھا  آن صحابه در جنگ با

ُ ٱوََسَيۡجزِي ﴿ ه:ین آیه درباره اکثابت است  س یلذا از عل ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  .﴾ل�َّ
 ».ران را پاداش خواھد دادکخداوند شا«

ن یر امکابوب«گفت:  یو م ٣اران او ھستندیر و کن ابوبیگفته است: ثابت قدمان در د
 ٤تر به خدا بود گزارتر و محبوب ن دوستان خدا بود، و از ھمه سپاسیران و امکشا

َها ﴿ ه:یه آکاند  از مفسران گفته یبعض ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ  ۦَءاَمُنوا

  ٣/٤٥٨ یر طبریتفس -١
 ٣/٤٥٨ھمان منبع  -٢
 ٤٥٥/ ٣ یر الطبریتفس -٣
 ھمان منبع  -٤
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 �ِ
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
 ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل   .]٥٤[المائدة:  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ��  �َّ
 ی] به زودک[چه با نش باز شودیه از شما از دکد؛ ھر یا مان آوردهیه اک یسانک یا«

ه دوستشان بدارد و دوستش بدارند، در برابر مؤمنان فروتننـد و کاورد یرا ب یخدا مردم
چ یننـد و از مالمـت ھـک یمـش [سـر بلنـد] در راه خـدا جھـاد کـافران سر کدر برابر 
 ».ھراسند ینم یمالمتگر

بـا مرتـدان ھـا  آن هکـبـوده اسـت  یاران او بوده چون در علم الھـیر و کدرباره ابوب
 د.یخواھند جنگ

ِ� ﴿ ه:یه درباره آکرده کنقل  س یاز امام عل یطبر
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

را دوست ھا  آن هکرا خواھد آورد  یخداوند قوم یبه زود« .]٥٤[المائدة:  ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
 ».او را دوست دارندھا  آن دارد و

 اران او ھستند.یر و کابوبھا  آن گفته است
 کضـحا». اران او ھسـتندیـر و کابـوبھا  این به خدا قسم«گفته است  یحسن بصر

از اعراب مرتد شـدند او  یه بعضک یاران او ھستند و ھنگامیر و کد: آن قوم، ابوبیگو یم
ج و یجـر را بـه اسـالم بازگردانـد. قتـاده و ابنھا  آن هکنیدند تا ایجنگھا  آن ارانش بایو 
 ١اند. ن نظر رفتهیر، بر ایاز ائمه تفس یاریبس

امبر را بعد ینه توز چگونه اصحاب پکی ین رافضین اکخواننده محترم تأمل  یپس ا
دند، و یه با مرتدان جنگکبودند ھا  آن هک یدر صورت ند،ک یاز وفات او متھم به ارتداد م

ن خدا یبه دھا  آن یاریان امت به خاطر یثنا گفته بود، و در مھا  آن خداوند [از قبل] بر
ن یمنتشر شد، و اھا  آن و جھادشان با آن مرتدان فراوان، فضل ج امبریبعد از وفات پ

ھا  آن رسد به علما. بعد از ھمهست. چه یده نین پوشیه بر عوام مسلمکاست  یامور
ه در واقع مخالف با نصوص کند ک ین اصحاب را متھم به ارتداد میآمده و ا ین رافضیا

ن یرد اک یتعقل م یمکن فرد یز است و اگر ایمخالف عقل ن یھا و حت تیفراوان و واقع
و  یعقل یل بر بیه دلکھا  انین ھذیان مردم با ایه در مکنیگفت تا ا یسخنان باطل را نم

 گرفت.  یاوست مورد استھزا قرار نم یودنک

 ٦٢٣ -٤/٤ یر الطبریتفس -١
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ان بودنـد یـام، اگر از چھارپا دهیعه ندیتر از ش احمق«و گفته است: یکچه ن س یشعب
 ١».شدند... یاز االغ بودند و اگر از مرغھا بودند جزو الشخورھا م

ن یتر ھا گمراه نیا«چه راست گفته است: ھا  آن در وصف /هیمیت خ االسالم ابنیش
ن افراد یتر گمراهھا  این و یا عقلیاست و  یا نقلیل یرا دلیم ھستند، زیافراد از راه مستق

 ین گفته الھین مردم به ایتر هیشبھا  آن ھستند و یبه علوم منقول و معقول و آرا و فتو
 ٢م).یبود یان نمیم از دوزخیردک یم و تعقل میدیشن یاند اگر م ھستند: (و گفته

َما لَُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم ﴿ ه:یاران رسول خدا با استناد به آیدرباره  یجانیطعن ت
ْ ٱ ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا �ِض� ٱإَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ

َ
 .]٣٨[التوبة:  ﴾ۡ�

َها ﴿ د، خداوند متعال فرموده است:یگو یم ١١٥مؤلف در ص  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما  �َّ َءاَمُنوا

ْ ٱلَُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم  ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا �ِض� ٱإَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ
َ
�ۡ  ِ رَِضيُتم ب

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِمَن  �ُّ

ِ� ٱ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  �ِخَرة بۡ�ُ  ٣٨إِ�َّ قَلِيٌل  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ ْ ُ�َعّذِ ِ�ٗما إِ�َّ تَنفُِروا
َ
ۡم َعَذابًا أ

وهُ َشۡ�  ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ۗ وَ  ٔٗ َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ ُ ٱا ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٣٩-٣٨[التوبة:  ﴾٣٩َ�َ

جنگ در راه  یه چون به شما گفته شود براکست ید، چیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
ا یدن یبه زندگ یاخرو یزندگ یا به جاید؟ آیچسب ین می] به زمیید، [گویج شویخدا بس

ست، اگر به جنگ یچ نیھ کیا در برابر متاع آن جز اندین دنید؟ متاع ایا شده یراض
را به  یگریند و قوم دک یعذاب م کدردنا یا نجهکد [خدا] شما را به شیج نشویبس
 ».تواناست یارکه بر ھر کد یرسان ینم یانیز زیند و به خدا نیگز یشما برم یجا

ه صحابه در جنگ کند ک ین امر اشاره میحًا به ایه صرین آیا«د : یگو یمؤلف م
ده و یاست به آن چسب کا اندیه متاع دنکنیبه اھا  آن رغم علم یردند و علک یسست

ھا  آن ینیو جانش کد به عذاب دردنایو تھد یخ الھیمستوجب توب هکنیردند تا اکاعتماد 
ر آنان در یبا غھا  آن لید تبدین تھدیاند و ا شدهھا  آن یصادق به جا یله مومنانیبه وس

 یوتاھکبارھا از تالش ھا  آن هکن دارد یه داللت واضح بر اکآمده است  یمتعدد یھا هیآ

ُ�ۡم ُ�مَّ ﴿ د:یگو یاند، خداوند م به خرج داده یو سست  ردهک ْ �َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ �ن َ�َتَولَّۡوا
ْ َ� يَ�ُ  ۡمَ�ٰلَُ�م ونُٓوا

َ
 .]٣٨[محمد:  ﴾٣٨أ

 در شرح االسنة.  ییاکالل ٤٩٧/ ١النحالل، السنة  -١
 کاز سوره المل ١٠ه یآ ١/٨منھاج السنة  -٢
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 ».و چون شما نخواھند شد  ردهکن شما یگزیرا جا یگرید قوم دینکو اگر پشت «
و متفـرق   ردهکـاختالف  ج امبریه صحابه بعد از پکواضح است «د: یگو یه مکنیتا ا

ده و سـبب یشـکن یخون یھا ارشان به جنگکه کنیتا ا  ردهکشده و آتش فتنه را روشن 
 »و عقب گرد مسلمانان شده و دشمنان به آنان چشم دوختند. یافتادگعقب 

 ج امبریـمتوجـه اصـحاب پ یچ سرزنشـیه ھـین دو آید گفت در این ادعا بایدر رد ا
بود  یجھاد است، آن ھنگـام یق خداوند به صحابه برایب و تشویه در آن ترغکست، بلین

ه کبود  یصادر نمود، و آن وقت کدستور جنگ با روم را در غزوه تبو ج امبریه پک یوقت
راه بودنـد،  یفراوان و دور یبا وجود گرما یدست و تنگ یزیچ یو ب یآنان گرفتار سخت

ب به جھاد در راه خدا و ھشـدار از یترغ یھا برا هین آیشان گران آمد، وا یبعض یلذا برا
بـه دسـتور پروردگارشـان  ج و اعراض از آن نازل شده و اصـحاب رسـول خـدا یسست

 ردند.کستجابت ا

َها ﴿ ه:ین آیر ایرا در تفس یطبر ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما لَُ�ۡم إِذَا �ِيَل لَُ�ُم  �َّ ْ ٱَءاَمنُوا ِ�  نفُِروا

ِ ٱَسبِيِل  �ِض� ٱإَِ�  ثَّاَقۡلُتمۡ ٱ �َّ
َ
 .]٣٨[التوبة:  ﴾ۡ�

ه چون بـه شـما گفتـه شـود کد چه شده است شما را یا مان آوردهیه اک یسانک یا«
 »د.یا دهین چسپیبه زم یید گویج شویجنگ در راه خدا بس یبرا

جنـگ بـا روم  یق خداوند نسبت به و اصحاب رسول خدا برایه تشوین آید: ایگو یم
  ١بود. که ھمان جنگ تبوکاست 

ه خـروج کـاسـت  یسانک یبرا یسرزنش الھ یه متضمن نوعین دو آید ایبدون ترد
 ج امبریـبه طور قطع شامل عموم اصحاب پن بوده است، اما یشان سنگیجھاد برا یبرا
ج یو به سرعت در راه خـدا بسـ  ردهکه فرمان خدا و رسول خدا را استجابت کشود  ینم

 ثر صحابه ھستند.کاند و آنان ا شده
از رسـول  کتبو ٢ه در غزوهکاست  یسانکن آغاز یا «د: یگو یه میر آیر در تفسیثک ابن

 ٣».اند ردهکتخلف  ج خدا

  ٦/٣٧٢ یر الطبریتفس -١
 در آن حضور داشته است. (مترجم)  ج امبریه خود پکند یگو یرا م یغزوه آن جنگ -٢
 ٢/٣٥٧ریثکر ابن یتفس -٣
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ردند کعذر بودند تخلف ن یه داراک یسانک که در غزوه تبوکم: روشن است یگو یم
ند، آنان ک یداللت بر آن م ١نیحیدر صح کعب بن مالکث مشھور یه حدکجز سه نفر، 

تاب کن وجود به نص یع، و با ایه و مرارة بن ربیبن ام ک، ھالکعب بن مالکعبارتند از 
رفته یرا پذ یه خداوند توبه ھمگکشده است  را در آن راه ندارد و ثابت یچ باطلیخدا ھ
شود،  یتابش تالوت مکه در کفرستاده  یھمه صحابه وح یبراھا  آن توبه یو برا

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ د:یفرما یخداوند م نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجِر�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  �ِ

ةِ ٱَساَعةِ  بِِهۡم رَُءوٞف  ۥِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ  ۡلُعۡ�َ
ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ  ١١٧رَِّحيمٞ  ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ �ُض ٱُخّلُِفواْ َح�َّ

َ
بَِما رَُحَبۡت َوَضاَقۡت  ۡ�

نُفُسُهۡم َوَظنُّ 
َ
 ِمَن َعلَۡيِهۡم أ

َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ ِ ٱٓوا ْۚ إِنَّ  �َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا َ ٱإِ�َّ ُهَو  �َّ

اُب ٱ  .]١١٨-١١٧[التوبة:  ﴾١١٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
ردند، از آن ک یرویه در آن ساعت سخت پکن و انصار را یامبر و مھاجریخدا، توبه پ«
را بـه یـرفت، زیشـان را پـذ ه از جنگ دوری گیرند، توبهکرا  یبود گروھ یکه نزدکپس 

ه از جنـگ تخلـف کـرفت توبه آن سه تـن را یز خدا پذیشان رؤوف و مھربان است، ونیا
 ھـا] تنـگ شـد و جـان در اش بـر آن ین [با ھمه گشـادگیه زمکرده بودند، تا آن گاه ک

آوردند  یه بدان روک یچ پناھگاھیه جز خداوند ھکد و خود دانستند یگنج یشان نم تن
 ».ر و مھربان استیه توبه پذکند، یرفت تا به او باز آیندارند، پس خداوند توبه آنان را پذ

ه در غـزوه کـخداونـد اسـت  یرش توبه مھاجران و انصار از سویه متضمن پذین آیا
 یردند و با مشقت و شدت فقـرکنام گرفته است] از او اطاعت  یه جنگ سختک[ کتبو

 یھا از شدت سخت تیاز روا یدند و در بعضیتخلف نورز ج امبریر آن بودند از په گرفتاک
خـورد و سـپس  یده و سـپس آب مکیخرما را م یکاز آنان  یه بر آنان آمده بود گروھک
 ٢د.یرس یه به آخر مکنیخورد تا ا یده و آب مکیآن را م یگرید

تاب التوبة کح مسلم یصح ٤١١٨، ح ١١٣ – ٨/١١٦ ی، فتح الباریتاب المغارک یح بخاریصح -١
 .٢٧٦٩ح  ٤/٢١٢٠

 .  ٢/٣٣٣ یر البغویو تفس ٦/٥٠٢ یر طبریتفس -٢
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 جنگ از رسـول خـدا و در آن  ردهکه تخلف کاست  یه درباره توبه سه نفرکھمچنان
تـا ھـا  آن دین نـدامت شـدیو ھمچنھا  آن با ج امبرین بعد از ھجران پیبازماندند، و ا ج

 ن با وسعتش بر آن تنگ آمده است .یه زمکاست  یحد
 ییبـدگو ج امبریـه از اصـحاب پکنمانده است  یعذر یسک یبراھا  این بعد از ھمه

تـابش کدر ھا  آن مش بریعظ یو ثناھا  آن یرش توبه یو پذ یو بعد از مغفرت الھ  ردهک
 یطعنه و سـرزنش بـاق یبرا یدیگر مجالھا  آن د او ازیو تمج ج رسول خدا یه کیو تز

 را مورد ھدف خود قرار داد.ھا  آن نمانده است تا
ھـا  آن ه بـرکـ یو بغضـ ج امبریـبر اصحاب پھا  آن نهکیدانند، اما  ین را میه ایامام

در ھـا  آن لیاست، وگرنه فضاھا  آن یشنام و شتم وخرده فروشو د ییدارند، سبب بدگو
 ست .یندانستن و جھالت بدان ن یاز امت را مجال برا یسکتاب و سنت ثابت است و ک

جھاد در راه  یب صحابه برایق و ترغیه در تشوکرا  یاتیآ یجانین علت تیبه ھم
ه در کاست و آنچه را   ردهکھا  آن ییمذمت و بدگو یخداست مورد استفاده خود برا

إِ�َّ ﴿ د:یفرما یرد، خداوند میده بگیھا درست بعد از آن آمده است ناد هین آیاق ھمیس
هُ  وُه َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ

َ
ِينَ ٱإِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  �َّ إِۡذ َ�ُقوُل  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُروا

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  َّ�  ۖ  .]٤٠[التوبة:  ﴾َمَعَنا
ردنـد، کرونش یـافران بکـه کرد آنگاه کش خواھد یارید، خدا ینکش نیاریاگر شما «
ن مباش خدا بـا یگفت: اندوھگ یقش میه در غار بودند به رفک یاز آن دو به ھنگام یکی

 ...». ماست 
تواند مناقب   یشده است و نمده یشکه بر چشمانش کاست  یا ن به سبب پردهیا
ه متضمن ین آیدر ھجرت و ا ج با رسول خدا یه عبارتست از ھمراھکند یر را ببکابوب

ن سوره بوده و مشتمل بر یه در ھمک یگریات دین تجاھل او به آیآنست ، و ھمچن

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ ف خداوند از صحابه است مانند:یتعر لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
�ۡ 

ِينَ ٱوَ  َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 یکـیه به نکش قدم شدند] و آنان یه پکن و انصار [ین از مھاجریاز آن گروه نخست «
ز از خداونـد خشـنودند، یـشـان نیاسـت ا یشان راضـیردند و خدا از اک یرویپھا  آن از
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شه در یاست و ھم یجار یینھرھاھا  آن ه درکرده است کآماده  ییھا ھشته شان ب یبرا
 ».  بزرگ یابیامکنست یآنجا خواھند بود، ا

 یھا هیـه نتواننـد آکـسبب شده  ج امبریو امراض باطن او بر اصحاب پ ینه مخفکی
ش ینـد خداونـد او را بـه سـزایرا ببھا  آن و مغفرتھا  آن توبه یرش الھیسابق درباره پذ

 برساند.
ن دچـار یخـون یھـا ت به جنـگیو در نھا  ردهکصحابه اختالف «ه: کاو  ی اما گفته

 ».اند... دهمسلمانان ش یاند و سبب عقب افتادگ شده
از  یکـی س یرخ داده و علـ س یصحابه در عھد عل یھا د گفت: جنگیدر پاسخ با

ه امـام مسـلمانان و کـ س یبـه علـ یآن منازعات بوده است و اگر انتقـاد یھا نیطرف
از  یگـریس دکـه کـ یشود پس من بـاب اولـ یت است متوجه نمیمسئول سالمت رع

 رد.یگ ین مورد مذمت قرار نمیصحابه در ا
و  یان نظر ھـر گروھـین سخن از اختالف صحابه در ھنگام فتنه و بیشیدر صفات پ

به طور عموم   هکنیاند، گذشت و ا تھمت زدهھا  آن ه بهک ییزھایبه چھا  آن یبرائت ھمگ
نـد و راه برتـر, کرا مـذمت ھـا  آن هکـحق ندارد  یسکشان از سر اجتھاد بوده و یارھاک
، ھاسـت آنرخ داده و دوسـت داشـتن ھـا  آن انیمه در کاست  ییھا وت در اختالفکس
 ن.یالله عنھم أجمع یرض ھاست آنن روش در حق ین بھتریا

 ه:یامبر با استناد به آیپ اصحابدرباره  یجانیطعن ت

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞� َّ�﴾. 

ن ﴿ فرموده است:خداوند «د: یگو یم ١١٧مؤلف در ص 
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
�۞

ِ ٱَ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ  ِينَ ٱَوَ� يَُ�ونُواْ كَ  ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
ِمن َ�ۡبُل  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َمدُ ٱَ�َطاَل َعلَۡيِهُم 
َ
 .]١٦[الحدید:  ﴾١٦ُقونَ َ�َقَسۡت قُلُوُ�ُهۡمۖ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َ�ٰسِ  ۡ�

ه کاد خدا وسخن حق یشان در برابر یھا ه دلکده است یا مؤمنان را وقت آن نرسیآ«
م یشان داد تابکن یش از ایه پکنباشد  ینازل شده است، خاشع شود؟ ھمانند آن مردم

  ».از آنان فاسق و نافرمان ھستند یاریشان سخت شد و بسیھا برآمد دل یو چون مدت
به  ج اصحاب رسول خدا یآمده است وقت یوطین سیالمنثور) از جالل الددر (الدر 

ه نسبت به کا یدند، گویمرفه رس یه در آن بودند به زندگک یاز مشقت ینه آمدند وقتیمد
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) …ده اسـتیا مؤمنـان را وقـت آن نرسـیـ(آ  هیـن آیـسست شدند پس بـا ا کیسابق اند
مھـاجران را بعـد از  یھـا خداونـد دله کآمده است  یگریت دیو در روا سرزنش شدند

ا مؤمنان را وقت آن یه را نازل نمود. (آین آید تا ایھفده سال بعد از وجود قرآن آھسته د
 …ده است) ینرس

شـان یھا ن افراد ھسـتند، چـرا دلیند بھتریگو یه اھل سنت مکن صحابه چنانیاگر ا
را ھـا  آن ه خداونـدکـنیا اشان خاشع نشده تیھا بعد از ھفده سال از نزول قرآن ھنوز دل

انجامد ھشدار داده شدند، پـس چـه  یه به فسق مکھا  آن دل یو از سخت  ردهکسرزنش 
ه مسـلمان کـبعد از فتح م یه در سال ھشتم ھجرکش یدرباره ثروتمندان قر یسرزنش

عـدم عـدالت  یه براکتاب خداوند کاست از  ییھا از نمونه یبعضھا  این شدند، روا است
 ند...ک یت میفاکند یگو یه اھل سنت مکصحابه چنان یھمگ

ن یـش به ایه ادعاکبل  او داللت ندارد، یچ وجه بر ادعاھایه به ھیه آکن است یپاسخ ا
ب و افترا نسبت به یاذکن ایتر ه در مدت ھفده سال قلوب صحابه خاشع نشده از زشتک

ن موضع با شناخت اقوال یاو را ندارد و ا ین ادعاھایور احتمال اکه مذیخداوند است و آ
ه یـن آیـشود. مفسران در سبب نزول ا یر آن روشن میه و تفسیمفسران و سبب نزول آ

 اند. اختالف نموده
سال  یکاند:  و مقاتل گفته یلبکن نازل شده است. یه درباره منافقین آیگفته شده ا

 ن نازل شده است.یباره منافق بعد از ھجرت در
 یاست از آن برا ییھا یشگفت یدند، تورات دارایپرس یاز سلمان فارس یچون روز

ۡحَسَن ﴿ ه نازل شد:ین آیما سخن بگو، پس ا
َ
 .]٣[یوسف:  ﴾ۡلَقَصِص ٱَ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

 ».میآور یھا را م ن داستانیتو بھتر یما برا«
 یھا کتاب ھا نسبت به ن داستانیبھتر یه قرآن داراکفھمانده است ھا  آن و به

ھمان سؤال  یستاد و بعد از مدتیاز سؤال نمودن سلمان باز ا یاست، پس مدت یگرید

ُ ٱ﴿ ه نازل فرمود:ین آیردند. خداوند اکرار کرا ت ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ كَِ�ٰٗبا  ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ

تََ�ٰبِٗها  .]٢٣[الزمر:  ﴾مُّ
در آن متشـابھات  ھاسـت و ن سخنیبھتر یه داراکاست   ردهکنازل  یتابکخداوند «

 ».وجود دارد
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ردند و گفتند کرار کھمان سؤال را ت یستادند بعد از مدتیاز سؤال باز ا یدوباره مدت
مه نازل شد یرکه ین آیما سخن بگو، پس ا یاست از آن برا ییھا یشگفت یتورات دارا

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�ِر ﴿ه: ک
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞�  .]١٦[الحدید:  ﴾�َّ

 ».خاشع شود یاد الھیشان به یھا ه قلبکده است یا مؤمنان را وقت آن نرسیآ«
 علنا و با زبان. یعنی

گفتـه ه درباره مؤمنان نازل شده است. عبدالله بـن مسـعود ین آیاند: ا گران گفتهید
 ١شتر نگذشته بود.یبه ما چھار سال ب ین سرزنش الھین ایو بھا  آن ن اسالمیه بکاست 

 ÷یسـیو ع ÷یه بـه موسـکـاست  یسانکه خطاب به ین آیا«گفته شده است: 
 اند، چون بعد از آن فورًا گفته است: اوردهیمان نیا ج مان آورده و به محمدیا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا مان یامبران او ایه به خدا و پک ییھا آن« .]١٩[الحدید:  ﴾ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ

 ٢».اند آورده
مان به تورات یه اکرا  یسانکده است یا وقت آن نرسیشود: آ ین میه چنیآ یه معناک
 یسـیو ع یان قوم موسـینیشیشان با قرآن نرم شود و چون پیھا اند قلب ل آوردهیو انج

 ٣»شان سخت شد.یھا شده و دل یامبرشان طوالنین پیو بھا  آن نیه فاصله بکنشوند 
 یا هیـانـد آ ه گفتهک یسانک یبنا به رأ  ه استیمفسران درباره سبب نزول آ ین آرایا

مصداق قرار دادن آن به  یبرا یچ مجالیتاب نازل شده است ھکا اھل ین یدرباره منافق
 صحابه وجود ندارد.

در مـورد صـحابه وجـود  یچ سرزنشـیھـا، ھـ نازل شدن آن درباره آن یاما بنا به رأ
جھـت خشـوع ھا  آن قیب و تشویه وجود دارد. ترغیه درآک یزیثر چک، چون حدا ندارد

ه متعـرض یه آکنیده است، بدون ایه وقت آن رسکو قرآن است  یر الھکن ذیقلب در ح
 شود.ھا  آن وھشکذم و ن

ق خدا و یه تصدکرا  یسانکده است یوقت آن نرس ایآ«د: یگو یه میر آیدر تفس یطبر
ه قرآن ھمان کو آنچه از حق نازل شده است  یر الھکشان را با ذیاند دلھا ردهکرسول او 

 ١»ع آن شود.یاست، نرم شده و خاضع و مط ج امبرینازل شده بر پ

 ١٧/٢٤٠ یر القرطبی، تفس٤/٢٩٧ یر البغویتفس -١
 د یاز سوره حد ١٩ه یترجمه آ -٢
 ١٧/٢٤٠ یر قرطبیتفس -٣
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ه کـده اسـت یمؤمنان وقـت آن نرسـ یا براید: آیفرما ید: خداوند میگو یر میثکابن 
ر و موعظه و سماع قرآن نـرم شـده و کدر وقت ذ یعنینرم شود،  یاد الھیشان با یھا دل

 ٢ع آن شوند.یده و مطیآن را فھم
ه آن ھمـان کند، کاصل خشوع در قلب  یه داللت بر نفکوجود ندارد  یزیه چیدر آ

را بـا ھـا  آن ه خداونـدکاست] بل  ردهکادعا  ین رافضیه اکخشوع واجب است، [ ھمچنان

ه کـ» …هکـده اسـت یا مؤمنان را وقت آن نرسیآ«است و گفته است:   ردهکمان وصف یا
از آن منتقـل  یخواھد آن را به درجه بـاالتر یل وجود اصل خشوع است، اما مین دلیا
 از آن مستحب است.  یاز آن واجب و نوع یند، چون خشوع نوعک

ر کـخشوع قلـب در وقـت ذد یا نباید: اگر گفته شود آیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
است، اما مردم  یه لزومًا جواب او آرکو آنچه از حق نازل شده است، حاصل شود,  یالھ

شـقدمان یه پکـمتوسـط ھسـتند،  یگـریشقدم و دیپ یاند، گروھ ن مورد دو گروهیدر ا
ه مسـتحق کـمستحبات را انجام داده و متوسطان ابرار ھمان عمـوم مؤمنـان ھسـتند 

  ٣بھشت ھستند.
خشـوع را متحقـق  یه درجات عالکاست  یسانکه خطاب متوجه ین آین در ایبرابنا

اسـت  یزین مطلب چید اییاند و تأ دهیه به آن رسکاز صحابه  ییھا اند، برخالف آن ردهک
از  یدربـاره گروھـ«د: یـگو یبه نقل از زجاج در سبب نـزول آورده اسـت م یانکه شوک

را  ییھـا رده است، امـا آنکق به رقت قلب و خشوع یرا تشوھا  آن هکن نازل شده یمومن
  ٤»ھستند.ھا  این باالتر از یاست، گروھ  ردهکه خداوند به رقت قلب و خشوع وصف ک

ه یـن آیقبل از نزول ا از صحابه یبعض یه فراوان برایاز خشوع و گر ین منزلت عالیا
ه در قصه جـوار بـن شیت عایاز روا سق یر صدکثابت شده است، از آن جمله درباره ابوب

اط یـدر ح ییر مصـالکسـپس ابـوب«... د: یـگو یر در آغاز بعثـت اسـت مکدغنه با ابوب
او را  انکمشـر یھـا خوانـد، زنـان و بچـه یرد، و در آن نماز و قرآن مکاش درست  خانه

سـت و یگر یار مـیه بسـکـبود  یر مردکستند ابوبینگر یرده و با اعجاب به او مکتماشا 

 ١١/٦٨١ یر الطبریتفس -١
 ٢/٣١٠ر یثکر ابن یتفس -٢
  ٧/٢٩ یمجموع الفتاو -٣
  ٥/١٧٢ یانکر شویفتح القد -٤
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ش را یه اشـراف قـرین قضـیش را نگه دارد و ایھا کھنگام قرائت قرآن اشتوانست  ینم
 ١»ناراحت نمود.

د یـه از سوره حدیه بوده است، چون آین واقعه در آغاز بعثت و قطعا قبل از نزول آیا
 است. ین سوره مدنیاست و ا

ند بعد از ھفـده سـال از نـزول قـرآن ک یب میه بر خشوع ترغکه ین آیاما گمان او ا
گـر در تضـاد ید یھـا تیـھا آمده است، اما بـا روا تیاز روا یبوده است، اگر چه در بعض

 است.
را ھـا  آن ده ویـنـد دکمومنان را آھسـته و  یھا خداوند دل«د: یگو یم سعباس  ابن

 ٢»زده سال از نزول قرآن سرزنش نمود.یپس از س
ن ین نزول ایبن اسالم ما و یه گفت: بکح مسلم از ابن مسعود آمده است یدر صح

ْ ﴿ شتر نگذشته بود.یه چھار سال بیآ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 .]١٦[الحدید:  ﴾۞�

ح مسلم وجود دارد یتر است، چون در صح حیھا صح تیه روایمسعود از بق ت ابنیروا
د: بعـد از ھفـده یـگو یه مک یجانیت یه سرزنش برخالف ادعاکنین داللت دارد بر ایو ا

 از نزول قرآن بوده در آغاز اسالم بوده است.سال بعد 
شان خاشـع نشـده اسـت، یھا ه دلکنیه به گمان ایاز اصحاب اول یجانیت ییاما بدگو

 )پس از صحابه ... یھا یم از بعدیپس بگذار
ن یـنـد اک یرا رد مـ  ره صـحابه آنیه سـکـاست  یروشن یباطل و افترا یین ادعایا
د یشـد یھا هیـبه خاطر ترس از خداوند و گرھا  آن هکنیثابت داللت دارد بر ا یھا تیروا

ن مقامات خشـوع یند، باالترک یار نمکرا ان  ا جاھالن آنیه جز مغروران و کت او یاز خش
 سث انـس ین از حـدیخیه شـکـن اسـت یـھا ا تین روایاند. از جمله ا ردهکرا متحقق 

ده بـودم. در یآن را نشنه یه ھرگز شبکخواند  یا خطبه ج امبرید: پیگو یه مکاند  آورده
ار ید و بسـیـدیخند یم مکـد، یدانسـت یدانم شـما م یه مـن مـکآن فرمود: اگر آنچه را 

ه یـگر یشان را پوشـاندند و صـدایھا خدا چھره د. گفت: پس اصحاب رسولیستیگر یم
 ٣د.یرس یبه گوش مھا  آن نده از قلب ازکآ

 ٤٧٦ح  ٥٦٤، ١/٥٦٣، ٦/٤٧٥-٤ یفتح البار… ر کب یفاله، فصل جوار ابکتاب الک یبخار -١
 ٤/٣١٠ ریثکر ابن یتفس ٤/٢٢٩٧ یر البغویتفس -٢
 ٨/٢٨١، ابن حجر یفتح البار -٣
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دند، یشـن ج امبریرا از په آن ک یھنگام«ح مسلم آمده است یگر از صحیت دیدر روا
 ١».ه افتادندیدًا به گریشد

بدان مشـھور بودنـد، ھا  آن از یه بعضکاز صحابه ثابت شده است و بل یه از بعضیگر
ث ین از حـدیحی، در صـحھاست آنت یاز خداوند و خشھا  آن ل شدت خوفین دلیه اک

 یگفـتم: ا« ر بر مردم نمـاز بخوانـد..کدستور داد ابوب ج امبریآمده است پ لشهیعا
ش یھا کخواند اش یه قرآن مک یق القلب و ھنگامیاست رق یر مردکخدا ابوب ج امبریپ

سـتد یشما با یر به جاکاگر ابوب«آمده است.  یگریت دیو در روا» تواند نگه دارد یرا نم
 ٢»ش را به مردم برساند.یتواند صدا یه نمیبه خاطر گر

در صـورت عمـر دو خـط «د: یگو یه مکآورده  یسیه از عبدالله بن عیم در حلیابونع
 ٣»ش وجود داشت.یھا هیاه به خاطر گریس

د یرسـ یمـ یا هیـر به آکه در وقت دعا و ذک ید: عمر ھنگامیگو یھشام بن حسن م
ت شـده اسـت ی. و از عثمان روا٤افتاد یرد و مک یھوش میه او را بکرد ک یه میچنان گر

ه چھار روز است غذا نخورده اند، کبه او خبر داد  لشهیآمد، عا ج امبریه به خانه پک
 یادیا، بعد از آن مقدار زین دنین بر ایست و گفت: نفرید: عثمان گریگو یم لشهیعا

 ٥درھم آورد. یا سهکیغذا و 
 ٦رد.ک یه میگر ج امبریاد پیشه با ید: ابن عمر ھمیگو یعبدالرحمن عوف م

 یرا فقط بـرا ییھا نجا من نمونهیاما در ا شد،ک ین مورد به درازا میدر اھا  آن اخبار
خاشـع نبودنـد ھـا  آن هکـه گمـان او را کدرباره صحابه آوردم  ین رافضیا یرد افتراھا

ن یـھا و افتراھا مبرا ھستند. ا ن طعنیاز اھا  آن هکن مطلب روشن شود یو ا  ردهکباطل 
امبر از یـخداوند و پ دیاز خداوند و تمجھا  آن مان و شدت خوفیبر قوت ا یلیھا دل مثال

 ٤/١٨٣٢تاب الفضائل کمسلم،  -١
تاب االذان، فتح ک، یح البخاریاست. صح یاز بخار یث اول از مسلم و دومین و لفظ حدیحیصح -٢

 ١/٣١٣ح مسلم ی، صح٠٦٧٩ح ٢/١٦٤ یالبار
 ١/٥١اء یة االولیحل -٣
 ١/٥١اء یة االولیحل -٤
 ١/١٠٠ة یم الحلیابونع -٥
 ٠٨٦ح١/٥٤در سنن  یدارم -٦
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اسـت.  یافکـن مـورد یتاب و سنت ثابت شده در اکشان در  و آنچه از فضائل ھاست آن
 شان بدھد. یبھشت جا یباد و درجات باال یراضھا  آن خداوند از

ه و شـأن نـزول آن، بطـالن یآ یر در معنایان اقوال اھل علم و تفسیب با بین ترتیبد
چ حال داللت بر مذمت یات در ھین آیه اکنیبت شد و ادرباره صحابه ثا یجانیت یادعاھا

نه است و بـا جھالـت کیشان پر از یھا ان دلینند، اما رافضک یاز صحابه نم ییا بدگویو 
ر و فھم دارند که در عقل، فک یبزرگ یودنکه نسبت به شرع داشته و نقص و ک یمیعظ

ه را یـه آکـھـا باعـث شـده  ن علـتیر است، تمام ایو ھمراه با ھوس، ظلم و دروغ و تزو
 ه بطالن آن ثابت شده است. کنند کر یآن را تفس یر مراد الھیو بر غ  ردهکف یتحر

در علـوم ھـا  آن گفتـه اسـت:ھا  آن ه در وصفیمیت خ االسالم ابنیل شین دلیبه ھم
آنچـه را  ین افراد ھستند از علـوم نقلـیتر از نادان ین و در علوم عقلیاز دروغگوتر ینقل
ه ضرورتًا جزو کنند، و آنچه را ک یق میل است تصدیه از اباطکا ضرورتًا معتقدند ه علمک
ب یذکـل تـواتر را دارد تکن شـیان امـت نسـل بعـد از نسـل بزرگتـرین است و در مید
 ١نند.ک یم

طعن به صـحابه اسـتدالل  یات قرآن برایه از آکن بحث در رد بر مؤلف یدر خاتمه ا
فساد اسـتدالل  یاز ادله عام را برا یه بعضینمود پس از رد مفصل بر آن در مقابل ھر آ

 نم: ک یر مکو ذ
 ییطعن و بدگو یات قرآن برایان از آیه رافضیه مؤلف و بقکھمه آنچه را  جھت اول:

فار و کت درباره این آیه اکنیا ایست، ینند از سه حالت خارج نک یصحابه به آن استناد م
 یه گرفتار آن ھستند آن را بـراک یان بخاطر جھالت و ظلمین نازل شده و رافضیمنافق

 ست. یشان نیدر آن برا یچ حجتیه در نزد اھل علم ھکنند ک یر میصحابه تفس
ر و امر به آن و ھشدار از یق امت به خیتشو یه براکاست  یعام یه ھایه آکنیا ایو 

ه کاست، ھا  آن ه امت بعد ازیاز آن نازل شده و خطاب آن متوجه صحابه و بق یشر و نھ

َها ﴿ ه:یشود. مانند آ ید.) آغاز میا مان آوردهیه اک یسانک یغالبا با (ا ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ  �َّ

ِ�  ۦَمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ  .]٥٤[المائدة:  ﴾ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

 ین خـود مرتـد شـود بـه زودیـس از شما از دکد ھر یا مان آوردهیه اک یسانک یا«
 ».او را دوست دارندھا  آن را دوست دارد وھا  آن هکآورد  یرا م یخداوند قوم

 ١/٨منھاج السنة  -١
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�ُونُواْ  �َّ نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

َ
َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم َوأ

َ
 ﴾٢٧َوَ�ُونُٓواْ أ

 .]٢٧[األنفال: 
خـود  یھـا د و به امانتینکانت نیامبر خید به خدا و پیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 ». دینکانت نیخ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َحلَّ  �َّ

َ
ُ ٱَءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َمآ أ  .]٨٧[المائدة:  ﴾لَُ�مۡ  �َّ

رده کـتـان حـالل یه خداونـد براکـرا  کیپا یزھاید چیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
 ».دینکاست بر خود حرام ن

َها ﴿ و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ َولِلرَُّسوِل إِذَا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ۡسَتِجيُبوا [األنفال:  ﴾ِ�َّ

٢٤[. 
ه شـما را بـه ک ید وقتینکد به خدا و رسول استجابت یا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 ».ندک یه شما را زنده مکنند کدعوت  یزیچ

َها ﴿ و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ نِّ ٱَكثِٗ�� ّمَِن  ۡجَتنُِبوا  .]١٢[الحجرات:  ﴾لظَّ

 ».دیزیھا پرھ و گمان کاز ش یارید از بسیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
بـر صـحابه  یچ طعنـیھھا  آن ار است و دریبس یلیات در قرآن خین آیا یھا و نمونه

 ست. ین
 ه:یز مخاطب قرار داده است: مانند آیھا خداوند، رسولش را ن ن خطابیھمانند ا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ۥۚ بَّلِۡغ َما

 .]٦٧[المائدة: 
ن و اگر کغ یت نازل شده است تبلیه از طرف پروردگارت براکآنچه را  ج امبریپ یا«

 ».یا رسالت او را به انجام نرسانده ینکغ نیتبل

وِ�َ ﴿ ه:یو آ
ُ
ِينَ ٱإَِ�َۡك �َ�  َولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

 .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
عملـت  یانجـام دھـ که اگـر شـرکشده است  یانت وحینیشیپ یتو و برا یو برا«

 ».بود یدگان خواھید انیباطل شده و از ز

َبۡعَت ٱَولَ�ِِن ﴿ و ۡهَوآَءُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن  �َّ
َ
َِّمَن  ٗذاإِنََّك إِ  ۡلعِۡلمِ ٱأ ٰلِِم�َ ٱل  ﴾١٤٥ل�َّ

پس از  ینک یرویپھا  آن یھا ت آمده از ھوسیه علم براکنیاگر بعد از ا« .]١٤٥[البقرة: 
 ».بود یظالمان خواھ
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ْولُواْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿و
ُ
َُّهمۚۡ  لرُُّسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَ�َ أ  .]٣٥[األحقاف:  ﴾َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل

 ».نکشان عجله نیاند و برا ردهکامبران صبر یه پکن ھمچنان کصبر «

  .]٧-٦[المدثر:  ﴾٧ۡصِ�ۡ ٱَولَِرّ�َِك فَ  ٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ ﴿و
پروردگـارت  یو بـرا یش از آن چشم داشته باشـیه بکمده [منت مگذار]  یزیو چ«

 ».صبور باش
ھا متضمن  هین آیه اکآمده است، ھمچنان  ین معنیه در ھمک یگریات متعدد دیو آ

سـت، یاو ن یبـرا ییچ طعن و بـدگویبوده متضمن ھ ج امبریپ یبرا یالھ یاوامر و نواھ
 ست. یاز صحابه ن ییچ طعن و بدگویھ یه درباره صحابه است داراک یاتیھمچنان آ

از صحابه است،  یا پاره یسرزنش برا یه متضمن نوعکاست  یاتیاما بخش سوم آ

ن َ�َۡشَع قُلُو�ُُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿ مانند:
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞� [الحدید:  ﴾ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ

١٦[. 
و آنچـه از حـق  یر الھکذ یشان برایھا ه دلکده است یا مومنان را وقت آن نرسیآ«

 ».نازل شده است خاشع شود

َها ﴿ و: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما َلُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا إَِ�  ثَّاقَلۡتُمۡ ٱ �َّ

�ِض� ٱ
َ
 .]٣٨[التوبة:  ﴾ۡ�

شود  یبه شما گفته م یه وقتکد شما را چه شده است یا ه ایمان آوردهک یسانک یا«
 ». دیا دهین چسبیا به زمید گویج شویجنگ بس یبرا

َها ﴿و:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم  �َّ

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

 ِ ةِ ٱب  .[الممتحنة:] ﴾لَۡمَودَّ
 ». دیرینگ ید دشمن من و دشمن خود را به دوستیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
ست، یاز صحابه ن ییچ بدگویھ ین معناست، دارایه به ھمک یگریات دیات و آین آیا

ه در کـاسـت، ھمچنان  ردهکـرا سرزنش ھا  آن فرد از یکد یو شا ینیاما خداوند افراد مع
م آن بـر ھمـه یه تعمـکـ بلتعه نازل شده اسـت یه درباره حاطب بن ابکر است یه اخیآ

 اتیـن آیـز در ایـاست، و خداونـد ن ینند اشتباه بزرگک یان میه رافضکچنان  صحابه آن
و مدحشان است مخاطـب قـرار ھا  آن بر یالھ یه داللت بر ثناکمان یرا با وصف اھا  آن

ات سـرزنش خداونـد بـه مومنـان اسـت، یـن گونـه آیداده است، لھذا گفته شده است ا
ات چھـار یـن آیـان اسالم ما و نـزول یمسعود گفته بود (فاصله ب ت ابنیه رواکھمچنان 
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نـد کخداوند قلوب مومنان را آھسته و «عباس:  ن گفته ابنیشتر نبود.) و ھمچنیسال ب
 »  را سرزنش نمود.ھا  آن د وید

در واقع خطاب با ناز و طلب حسن مراجعه است و  یعتاب (سرزنش) در زبان عرب
ب مورد عتا یل خودش را در مورد متعددیو خل ج امبرین سبب است خداوند، پیبد

ٰٓ ﴿ قرار داده است، مانند: ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
 .]٢-١[عبس:  ﴾٢ۡ�

 ».نا به نزد او آمدیرده و پشت نمود چون آن نابکعبوس «
ه ک یسکگفت: (خوشا به  یو م  ردهکرام کتوم را اکبعد از آن ابن ام م ج امبریو پ

َها ﴿ د:یفرما یو خداوند م ١است).  ردهکخداوند به سبب او مرا عتاب  ُّ�
َ
� لَِم ُ�َّرُِم  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َحلَّ 
َ
ُ ٱَمآ أ ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  �َّ

َ
ُ ٱلََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ  .]١[التحریم:  ﴾١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

و خواسـتار  ینـک یحرام م  ردهکت حالل یه خداوند براکچرا آنچه را  ج امبریپ یا«
 ».خداوند بخشنده و مھربان است ؟یھمسرانت ھست یرضا

ۡ�َعَم ﴿ و
َ
ِٓي � ُ ٱ�ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ  �َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱَعلَۡيهِ َو� َّ� 

ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما   .]٣٧[األحزاب:  ﴾ُمۡبِديهِ  �َّ
: ییگـو ی، میا  ردهکـو تـو بـه او انعـام   ردهکه خداوند به او انعام ک یسکه به کنیا«

ه خداونـد کـآنچه را  ینک یم یھمسرت را نگه دار و از خدا بترس و در نفس خود مخف
 ».ندک یظاھر م
 نه. ین زمیات متعدد در ایه آیو بق

اصحاب ثابت شـده  یه براک ییھا ه عتابکن موضوع است ید بر اکینجا تایھدف در ا
 یبا آن مقام عال ج امبریھا بر خود پ ن عتابیست چون نوع اینھا  آن است موجب نقص

 ه در نزد پروردگارش دارد، ثابت شده است. ک یا
 ییطعـن و بـدگو یان بـرایه رافضـکـ یاتیـه با نظر و دقت به آکن ثابت شد یبنابرا

 وجود ندارد.ھا  آن یبرا یلیچ دلینند ھک یصحابه به آن استناد م
است در مـذمت   ردهکر که مؤلف آن را ذک ییه ھایم آینکفرضًا اگر قبول  جھت دوم:

 یگریر از دیغ یه بعضیم بر علکن حیند اکتواند ثابت  یجا مکاز صحابه است، از  یبعض
 یعلـھـا  آن ھسـتند، و در راسھـا  آن ان معتقد به عدالتیه رافضک ییھا آن یعنیاست 

 ١٩/٢٠٣ یان ثوریت سفیاز روا یر القرطبیو تفس ٤/٤٤٦ یر البغویتفس -١
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دارد، و گرنـه  کمـدر ل ویـاز بـه دلین نیین تعیشوند، چون ا یم نمکن حیاست شامل ا
 یه ھا را بر آن صحابه ھـایآن آ یھا تواند، و مصداق یند مکه بک ییز ھر ادعایر از او نیغ
ات احتجاج بـه یه خوارج از ھمان آکدھد، ھمچنان  یان] قرار میگر [مورد نظر رافضید
ه یـانـد و لـذا مؤلـف و بق ان بـه فاسـق دانسـتن او رفتهیا ناصـبیاند و  ردهک یر علیفکت

نند مگر قول اھل سـنت و کدفاع  یه با آن از علکاورند یب یستند حجتیان قادر نیرافض
 صحابه.  یاعتقاد به عدالت ھمگ

و   ردهکد یاز صحابه تمج ین وجھیتاب خودش با بھترکخداوند در  جھت سوم:
مان و یرا با اھا  آن اند و از او خشنود شدهھا  آن شده و یراضھا  آن ه او ازکگفته است 

م و یه سابقا نقل نمودک یاتیداده است مانند: آھا  آن به یکو وعده ن  ردهکوصف  یتقو
ن یه اک ١د.یسوره حد ١٠ه یسوره فتح و آ ٢٩و  ١٨ه یسوره توبه و آ ١٠٠ه یعبارتند از آ

گاه یل جایم و دلیبا فضائل عظھا  آن و وصفھا  آن یبرا یم الھیعظ یات متضمن ثنایآ
امت از اجر، یه در قکدھد  ین خبر میاست و از اھا  آن انت برترکمن و یدر دھا  آن عیرف

ه کشوند  یبرخوردار م ییھا در باغ یشگیھم یثواب، پاداش، مغفرت و رضوان ماندگار
 یجانیت یبر بطالن ادعا یار و روشنکل آشین امر دلیه اکاست،  یجارھا  آن رینھرھا ز

م کتاب محکنازل شده است. چون ھا  آن ات در مذمتیآ یه بعضکنیبر ا یاست مبن

َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿ ست. لذا خداوند فرموده است:یخداوند متناقض و متضاد ن
ِ ٱ  .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 ».افتندی یم یبود در آن اختالفات فراوان یر خداوند میغ یاگر از سو«
 دیـنـد، باک یداللـت مـ یجانیت یات ظاھرًا بر ادعایاز آ یبعض اگر فرض شود وجود

صحابه نمـود،  یدرباره عدالت ھمگ یگریم و قاطع دکح، محیات صریرا حمل بر آھا  آن
ھـا  آن یمـان ھمگـیتاب و سنت بر عدالت صـحابه و بـه اکه ھمه نصوص از ک یدر حال

 متواتر و قاطع است.  ین نصوص ھمگیداللت دارد و ا
و از خداوند   ردهکصحابه طلب استغفار  یه براکرا  ییھا خداوند آن رم:جھت چھا

  ردهکد یقرار ندھد را تمجھا  آن نه ازکیشان بغض و یھا ه در دلکن ھستند یخواھان ا

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مین آیر مھاجران و انصار در اکاست، و لذا بعد از ذ َجآُءو ِمۢن  �َّ

به  یازیم نیرا قبال ترجمه نمودھا  آن ات را آورده است و اما چونین آیتاب ھمه اکن یمولف ا -١
 م.ینیب یاعاده آن نم
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ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠ّلِ�َّ

ه در کـند، پروردگارا مـا را و بـرادران مـا را یگو یند میآ یمھا  آن ه بعد ازک یسانک«
ه کـ یسـانکنـه کیمـا  یھـا اند مورد مغفرت قرار ده، و در دل مان بر ما سبقت گرفتهیا
 ».یاند قرار مده، پروردگارا تو رؤوف و مھربان ھست مان آوردهیا

نـد کرا ھـا  آن مـذمت یگریات دیخداوند در آھا  این ن است بعد از ھمهکچگونه مم
م کـتاب منـزه و محکه کن در نزد اھل عقل محال است ینقص و بغض باشد، ا ه سببک

 اختالف و تناقض باشد.  یخداوند دارا
افران قرار داده است و کرا سبب خشم  ج امبریخداوند اصحاب پ جھت پنجم:

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿فرموده است:  اَر  .]٢٩[الفتح:  ﴾ۡلُكفَّ
  ١».ندکن یافران را خشمگکھا  آن لهیتا به وس«

تاب خودش کرا در ھا  آن بدست داده و کافران مدرک یمحال است بعد از آن برا

ُ ٱَولَن َ�َۡعَل ﴿ د:یفرما یند، و خداوند مکمذمت   ﴾١٤١َسبِيً�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  �َّ
 .]١٤١[النساء: 

 ».نگشوده است یان مسلمانان راھیافران به زک یاو ھرگز برا«
ه در قـرآن کـنیبـر ا یمبنـ یجـانیت یبرانه ادعاکو اشتباه مت یج روکله ین وسیبد

 شود.  یمذمت صحابه وجود دارد ثابت م

 ث حوضیله استناد به حدیبه وس اصحابنسبت به  یجانیطعن ت
امبر یـپ«د: یـگو یدربـاره صـحابه) م ج امبریـپ یبه عنوان (رأ ١١٩در ص  یجانیت

 یرا مـھـا  آن هکـشـود  یدا میـپ یام، ناگھان گروھ ستادهیه من اک ید: در حالیفرما یم
جـا؟ کم بـه یگـو ید! مییـاید: بیـگو یخـارج شـده و مھـا  آن ن من ویب یشناسم و فرد

بعـد از تـو پشـت ھا  آن د:یگو یست؟ میان چیم: جریگو یآتش م ید: والله به سویگو یم
د: مـن یگو یم ج امبریو پ »ابند.ی ینم ییرھاھا  آن از کیاند، جز اند برگشته و مرتد شده

س از دست مـن بنوشـد ھرگـز تشـنه نخواھـد کرم، ھر یگ یدر حوض بر شما سبقت م
شناسند و بعـد از  یمرا مھا  آن شناسم و یرا مھا  آن هکند یآ یمن م یبسو یشد،افراد

 ٢٩فار، فتح کظ بھم الیغیل -١
                                                   



 ٥١٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

اصـحاب مـن ھسـتند، گفتـه ھـا  این م:یگـو یشود، م یجاد میمانع اھا  آن ن من ویآن ب
ه ک یسکم: دور باد، دور باد یگو یاند! م ردهکارھا که بعد از تو چه ک یدان یشود تو نم یم

 رده است. کر ییبعد از من تغ
ح یتب صـحکاھل سنت در  یه علماکند، کشه یث متعدد اندین احادیدر ا یسکاگر 

ثـر صـحابه که اکنخواھد داشت  یدیچ تردیاند، ھ ردهکت یرا رواھا  آن خود یو مسندھا
ن یـیبـه آ ج امبریـه بعـد از پکن برگشتند، بلیو از د  ردهکر ییتغ کیار اندیجز تعداد بس

 ن خود بازگشتند. یشیپ
ن باشـند حمـل یه منـافقکـث بر گروه سوم ین احادیست این نکچ صورت ممیدر ھ
ن بعد از یه منافقکرا یو ز» م اصحاب منیگو یم«د: یگو یث میه نص حدکنیا یشود، برا

مـؤمن  ج امبریـه منـافق بعـد از وفـات پکـنیاند، مگـر ا دادهر نییل و تغیتبد ج امبریپ
 شود.  خوانده 

رده کـت یـروا ٢را مسلم یاند و دوم ردهکت یروا ١نیحیث را صحین دو حدیجواب: ا
 ات،یتب رواکگر ائمه در ین و دیخیه شکز دارد ین یگرید دیث اسانین دو حدیاست، و ا

بر ارتداد  ین رافضیا یل بر گمانھایحجت و دلچ یاند، و اما [بحمد الله] ھ را آوردهھا  آن
شـان یه خداونـد رسواکه اعتقاد گذشتگان رافضه است کاصحاب وجود ندارد، ھمچنان 

انـد  ردهکف یـد و تعریند، چون خداوند در قرآن و رسول او چنان از آن بزرگواران تمجک
شـارحان  لیـن دلیھمچنان که گذشت معلوم و متواتر است. و به ھمـھا  آن ه عدالتک

 یچ مـذمتیث صحابه نبوده و ھین احادیه مقصود از اکاند  ردهکث اھل سنت اتفاق یحد
ان در استداللشان به ارتداد صـحابه یبه در رد بر رافضیقت رد، ابنیگ یشان در بر نمیبر ا

را ھـا  آن و  ردهکت یاظھار رضا ین است خداوند [عزوجل] از قومکچگونه مم«د: یگو یم
ھـا  آن دانـد یه مکـ یند، در صورتکرا ضرب المثل ھا  آن لیورات و انجند و در تکمدح 

ن قـول از یـنـده ایدانسته، و گو یند او نمیه بگوکنیشوند مگر ا یمرتد م ج امبریبعد از پ
   ٣»افران است.کن یبدتر

 ٦٥٨٧ -٦٥٨٤ح  ٤٢٥ -١١/٤٦٤ یتاب الرقائق، فتح البارک، یالبخارح یصح -١
 ٢٢٩ح  ٤/١٧٩٣تاب الفضائل کح مسلم، یصح -٢
 ٢٧٩ث صیل مختلف الحدیتاو -٣
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نان یه نشـیاز باد یسانکمرتد نشده است، اما  یسکان صحابه ید: از میگو یم یخطاب
چ یه ھـکـگران فاصله گرفته بودند مرتد شدند یه از دکن ینش و گوشه یگرد منزو صحرا
) یحابیست و گفته (اصیر صحابه نیوھش مشاھکن سبب نین نداشتند، و ایدر د ینصرت

  ١ند.ک یداللت مھا  آن ر دارد، بر قلت عددیه داللت بر تصغک
ه در کـاسـت  یه مقصود از اصحاب ھمان اصحابکم ید: ما قبول نداریگو یم یدھلو

روان او سـت، یـو پ ج امبریـه مقصود از آن عمـوم مومنـان بـه پکج است بلیعرف ما را
 ین شـافعیفه و به مقلـدیشود اصحاب ابوحن یفه گفته مین ابوحنیه به مقلدکھمچنان 

ده باشـند و بـا ھـم یـگر را ندیاصـًال ھمـدھا  این ، اگر چهیشود اصحاب شافع یگفته م
ه در گذشته بوده و اما در مذھب ک یسانکن به یمچنباشند ھ  ردهکن یاجتماع و صحبت

فاصـله  یطـوالن یھـا سالھا  آن نیه بک یشود، با وجود یموافق باشند اصحاب گفته م
 شناسد. یشود، م یظاھر مھا  آن ه برک یله عالماتیرا به وسھا  آن ج امبریباشد. اما پ

 یا ھمـان صـحابهھا  آن ه مقصود ازکم ینکد: اگر فرضًا قبول یگو یم یه دھلوکنیتا ا
ق مرتـد یه در عھد صدکھستند  ییھا شود، پس آن یاطالق مھا  آن ه در عرف بهکاست 

ه از کـاند، چنان ه نداند مرتد شدهکن گمان باشد ید به ایشدند و گفته او، اصحاب من، شا
 اند.  ردهکار کبعد از تو چه  یدان یشود: تو نم یده میجواب فھم

شـود و  یه شامل مرتدان عرب مکث ھمچنان ی) در حدی(افرادلمه کاگر گفته شود 
انـد و  ان به آن گمـان رفتهیعیه شکشود  یسانکر شد احتمال دارد شامل که ذکچنان 

آمـده اسـت مـانع ھا  آن ه دربارهکث و اقوال ائمه یات و احادیشود: آ یدر جواب گفته م
  ٢ان بر آن بوده است.یعیه گمان شکاست  یزیاراده چ

 ه در فضائل صحابه آمده است. کاست   ردهکراد یرا ا یثیات و احادیآسپس 
ه بـه کـ یسـانکد بدانـد علمـا دربـاره ین ثابت شد پس خواننده محترم بایچنانچه ا

ه کاند. و ھمگی اتفاقشان بر آن است  ردهکشوند اختالف  یراه داده نم ج امبریحوض پ
 ستند. یصحابه نھا  آن مقصود از

بعـد از تـو چـه  یدانـ یا میـد: (آیـگو یث میحد یھا تیاز روا یدر شرح بعض ینوو
 ن گفته آراء مختلفی آورده اند. یان منظور ایاند): علما در ب  به وجود آورده ییھا بدعت

 از او نقل نموده است ١/٣٨٥ یابن حجر در فتح البار -١
 ٢٧٢-٣ة صیعشر یمختصر التحفة االثن -٢
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ه کـمنظور از آن منافقان و مرتدان ھسـتند، و احتمـال دارد ھماننـد مومنـان  اول:
 ج امبریـوشن است حشر شـده و پد و ریسفھا  آن یو دست و پا یشانیشان پینشانه ھا

ه کـسـتند ینھـا  این شـود یدھنـد، بـه او گفتـه میرا نـدا مھا  آن ھا به خاطر آن عالمت
ه تظاھر ک یبر اسالم یعنیبعد از تو منحرف شدند، ھا  این شان وعده داده شده استیبرا

 اند.  اند، نمرده ردهکبه آن 
اند،  اند و بعد از او مرتد شـده بوده ج امبریه در زمان پکھستند  یسانکمقصود  دوم:

را ھا  آن اینباشد چون در دنھا  آن ند و اگر چه عالمت وضو برک یرا ندا مھا  آن ج امبریپ
 اند.  شود بعد از تو مرتد شده یشناخته است و گفته م یمسلمان م
ز اھـل یـانـد، ن د مردهیـه بـر توحکھستند  یا رهیبکبان گناھان کمقصود مرت سوم:

ه بـه حـوض راه داده کھا  این اند و لھذا بر ه با بدعت خود از اسالم خارج نشدهک یبدعت
از ھـا  آن د به خاطر مجـازات بـریھستند، شا یشود گفت دوزخ یشوند، قاطعانه نم ینم

ب یند و بدون تعـذک یرا شامل رحمت خود مھا  آن شوند و سپس خداوند یآنجا رانده م
  ١ند.کوارد بھشت 

  ٢اند. ردهکز نقل یحجر ن و ابن یبه آن را قرطب یکدن اقوال و نزیا
ھا باشند،  شوند مجموع آن گروه یه از حوض دور مک ییھا ان دارد آنکم: امییگو یم

ارانم) و در یـد: (یـگو یم ج امبریپھا  آن از ین را دارد، در بعضیھا احتمال ا تیچون روا
از گروه من گرفتـه  ید: (افرادیگو یگر مید یم) و در بعضکار اندیاران بسیگر (ید یبعض

 نـدیآ یبـر مـن م ییھا : (گروهیم، پروردگارا از من و از امتم) و در بعضیگو یشوند م یم
گـروه  یـکاز ھا  این شود یشناسند.) و ظاھرًا معلوم م یمرا مھا  آن شناسم و یرا مھا  آن

عت بر حسب گناھان یھا در شر ن است، چون عقوبتیز ھمیمت نکح یستند، مقتضاین
 شوند. یه مستحق آن ھستند شامل مک یسانکگناه ھمه  یکاست، در 

ت شده یھستند، رواھا  آن عباس از ه عمر و ابنکاز صحابه  یه از گروھکھمچنان 

ْ ٱ۞﴿ه: ین آیر ایه در تفسکاست  وا ِينَ ٱ ۡحُ�ُ ۡزَ�َٰجُهمۡ  �َّ
َ
 .]٢٢[الصافات:  ﴾َظلَُمواْ َوأ

 ».دییشان را حشر نما اند و ھمسران ردهکه ظلم کرا  یسانک«

 ١٣٦-٣/١٣٧ح مسلم یشرح صح -١
 ١/٣٨٥البن الحجر  یو فتح البار ٥٠٤ یالمفھم القرطب -٢
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اھل  یعنیشان]  ھمسران یھستند [به جاھا  آن ه بهیه شبک یسانک یعنی«اند:  گفته
   ١».خوار خوار با شراب زنا با اھل زنا و رباخوار با رباخوار و شراب

ن یـیھا بـه آ ه ارتداد است، (آنک  ردهکان یرا از حوض بھا  آن سبب راندن ج امبریپ
 ییزھـایبعـد از تـو چـه چ یدان یجاد بدعت است. (تو نمیا این خود بازگشتند). و یشیپ

 یاز آن رانده شود، چـه اعرابـ یه ھر مرتدکنست یآن ا یاند). پس مقتضا ردهکاحداث 
جـاد یھا را ا ه بـدعتک یسانکز یا بعد از آن، نیاند و  مرتد شده ج امبریه بعد از وفات پک
 ن ظاھر گفته اھل علم است. یوند. اش یم مکن حیاند شامل ا ردهک

نـد او از مطـرودان اسـت، کجاد ین ایدر د یه بدعتک یسکد: ھر یگو یعبدالبر م ابن
دن حق اسـراف یه در پوشک ین ظالمانیھا و ھمچن فرقه یعه، و ھمگیمانند خوارج و ش

ن یـا مقصـود ازھا  آن یه ھمگکم آن است ید: بیگو یاند و م ردهکبائر کا اظھار یو   ردهک
  ٢ت باشند. والله اعلم.یروا

ه مرتـد شـده کس کاند ھر  ما [رحمھم الله] گفته ید: علمایگو یره مکدر تذ یقرطب
ن از یسـت و او از مطـرودین ید خداونـد از آن راضـیجاد نمایا ین بدعتیا در دیاست و 

و   ردهکـه با جماعت مسلمانان مخالفت کھستند  یسانکھا  آن نیدتریحوض است و شد
 یھـا ان با ضـاللتیمتعددش و رافض یھا اند، مانند خوارج با فرقه دور شدهھا  آن راه از

ن یـه [دکھستند  یسانکاز  یھمگھا  این شان مختلف یھا ارشان و معتزله با ھوسکآش
  ٣اند. ر دادهییاند و تغ ردهکل یرا] تبد
طـرد از  رافضه روشن است، چون سـبب یته، برائت صحابه از افتراھاکن نیان ایبا ب

ن امـور یـن مـردم از این اسـت و صـحابه از دورتـریجاد بدعت در دیا ایحوض ارتداد و 
ط ین شـرایتر ن و سختیتر یدر بحرانھا  آن دشمنان مرتدان بوده و باھا  آن هکھستند بل

ا یـاعـراب عمومـًا و «نـد: ک یت میروا یه طبرکاند. چنان دهیجنگ ج امبریبعد از وفات پ
ردنـد و کرا سربلند  یھود و نصاریمرتد شدند و نفاق ظاھر شد،  یا لهیخصوصًا در ھر قب

 ٤/٤ر یثکر ابن یتفس -١
 ٣/١٣٧ح مسلم یدر شرح صح ینقل از نوو -٢
 ١/٣٤٨و امور اآلخرة  یالھواء الموت یرة فکالتذ -٣
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در زمسـتان بودنـد، و آن بخـاطر فقـدان  یبـاران یدر شـب یمسلمانان چون گوسفندان
   ١»ثرت تعداد دشمنانشان بود.کو ھا  آن و قلت عدد ج امبریپ

با شـدت و و چنان   ردهک یستادگیدر مقابل مرتدان ا ج امبرین وجود اصحاب پیبا ا
شته کاز مرتدان  ینش را برتر نمود و بعضیه خداوند دکنیدند تا ایجنگھا  آن با یمردانگ

بت اسالم بـه دسـت صـحابه یت و قوت و ھکن بازگشتند و عزت و شویه به دیشده و بق
 و دھد. یکپاداش نھا  آن ه خداوند بهکدوباره بازگشت، 

ل یـن دلیردند و بـه ھمـک یح میبرا تقھا  آن داً یه صحابه شدکن اھل بدعت یھمچن
 یھـا ه عالمـتکـ یافتنـد و ھنگـامیت یتقوھا  آن اھل بدعت با تمام شدن دوره و عھد

ار کــرا ان جســته و آن یرد بشــدت از آن برتــرکــظھــور  کیانــدھــا  آن بــدعت در عھــد
 ردند. ک یم

 اگر«ه اطالع داده شده گفت: یقدر یدرباره آرا یت شده است وقتیروا سعمر از ابن
 ٢»زار است.یزار است، بیزار است بیبھا  آن د ابن عمر ازییبگوھا  آن د بهیدیرا دھا  آن

شتر یه بیاز قدر یسکن یزم یدر رو«د: یگو یه مکت شده است یروا سعباس از ابن
نند، مثل کش من آمده و با من مخاصمه یه پک یسانکست تا یمورد غضب و خشم من ن

  ٣»ر.یه در مورد تقدیقدر
 یسلف بر دشمن ین و ھمگین و اتباع تابعیبعد از نقل اجماع صحابه و تابع یبغداد

متفـق و  یسـنت ھمگـ یشان و علمـا روانین و پیصحابه و تابع«د: یگو یاھل بدعت م
   ٤»اند. بودهھا  آن از یاھل بدعت و دور یمتحد بر دشمن

ن یتـر زرگبزرگ از طرف صحابه با اھل ارتداد و اھل بدعت از ب یھا یریگ ن موضعیا
ن، و جھـاد بـا یـدر دھـا  آن یمان و حسن ابـتالیو قوت ا ینیشواھد روشن بر صدق د

م و کـسنت را محھا  آن لهیه خداوند به وسکن بعد از رحلت رسول خداست یدشمنان د
بـه ھـا  آن ان در اتھامیه دروغ رافضکاست  ین موضوعیاست. ا  ردهکن ک شهیبدعت را ر

ھـا  آن هکـشـود و بل یروشـن م ج امبریـرانـدن از حـوض پن و یـارتداد و بـدعت در د

 ٣/٢٢٥ یخ الطبریتار -١
 ٢٥٠حة صیدر الشر یآجر ٢/٤٢٠تاب السنة کعبدالله بن احمد،  -٢
 ٢١٣حة صی: الشریآجر -٣
 ١/١٩٤ یالسنة بغوشرح  -٤
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 یھستند، چـون در زنـدگ ج امبریدن از حوض پین مردم به نوشیقترین و الیتر ستهیشا
 اند.  ردهکن دفاع یو بعد از رحلت او از د  ردهک یاری یکیاو با او به ن

 مـنش حوض آمـده و یاز اصحاب من پ یگروھ«د: یفرما یه مک ج امبرین گفته پیا
 شود، چـون یال نمکاش یمورد اشتباه دارا». ١شوند یشناسم و سپس دور م یرا مھا  آن
ن او بـوده و بعـد از او مرتـد یـبـر د ج امبریه در زمان رحلت پکھستند  یسانکھا  این

ھـا  این مرتد شدند، ج امبریل عرب بعد از رحلت پیاز قبا یاریه بسکاند. ھمچنان  شده
ن او یـبـر دھـا  آن ه رحلـت نمـودک یب او ھستند، چون وقتاز اصحا ج امبریدر علم پ

بعـد از تـو چـه  یدانـ یتـو نم«شود:  یبودند، و بعد از آن مرتد شدند، لھذا به او گفته م
بـر ھا  آن اند، ردهکار کبعد از تو چه  یدان یتو نم«ھا  تیاز روا یدر بعض». اند ردهکارھا ک
 جامبرین درباره مرتدان بعد از رحلت پیاه کروشن است ». ٢اند ن سابق خود بازگشتهید

ن یـل بـه امـر دکن شیبا بھتر ج امبریه بعد از پک ج امبریجا و اصحاب پکن یاست. و ا
ن یرده و شـھرھا را بـدکـافران جھـاد کـده و با منافقان و یو با مرتدان جنگ  ردهکام یق

ھا  این جاکمود منتشر ن یادیز ینش را به شھرھایه خداوند دکنیردند، تا اکله فتح یوس
 ن بازگشتند؟! یه از دکجا آن مرتدان کو 

 ینیلمه صحابه نبوده و واژه صحبت و ھمنشـکن مرتدان در نزد اھل سنت داخل یا
اسـت  یسکف علما و محققان آن یبنا به تعر یشود. چون صحاب ینمھا  آن مطلقا شامل

امـا  ٣رده است.کمان وفات یمان آورده و بر ھمان ایو به او ا  ردهک ج امبریه مالقات پک
بـدان  یه رافضـک ٤ند.ک یدا نمینجات پ کیجز اندھا  آن د ازیفرما یه مک ج امبریگفته پ

ھا) بـه آن  ر (آنیاو وجود ندارد، چون ضم یدر آن برا یچ حجتیرده است ھکاحتجاج 
ھا  آن از کیشوند، و جز اند یشده و از آن رانده م یکه به حوض نزدکگردد  یبازم یقوم

ه کـ یدر صورت«د: یگو یه مکث روشن است یاق حدین از سیرسند و ا یبه آن حوض نم
بـر ھـا  آن ن مـن ویبـ یشناسم، فرد یرا مھا  آن د ویآ یم یام ناگھان گروھ ستادهیمن ا

 ٦٥٨٢ح  ١١/٤٦٤ یتاب الرقائق، فتح البارک، یث سھل بن سعد، بخاریاز حد یا پاره -١
تاب کح مسلم ی، صح٤٦٥ -١١/٤٦٤ یتاب الرقائق با الحوض، فتح البارک یح البخاریصح -٢

 ٤/١٧٩٦الفضائل 
 ١/٧ز الصحابة، ابن حجر ییتم یاالصابة ف -٣
 ٥/٢٧٤ة یر، النھایابن اث -٤
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م یگو یآتش و به الله م ید: بسویگو یجا؟ مکم: به یگو ید. میید: بفرمایگو یخواسته و م
اند سـپس  ن سـابق خـود بازگشـتهیبعد از تو مرتد شده و به دد: یگو یاند؟ م ردهکار کچ

د: یـگو ین من و آنان برخاسته و میب یشناسم، فرد یرا نمھا  آن ند ویآ یگر مید یگروھ
انـد؟  ردهکار کـم چیگـو یآتـش و بـه اللـه م ید بسویگو یجا؟ مکم به یگو ید، مییبفرما

 »  ند.ک یدا نمینجات پھا  آن از کیاند، و جز اند ن سابق خود رفتهید ید: بسویگو یم
ه از حـوض رانـده کـاند  ر شـدهکـذ یه گروھکست، بلیاز صحابه ن یرکث ذیدر حد

 رسند.  یبدان نمھا  آن از کیشوند و جز اند یم
از  یعنـیرسـد،  یبـدان نمھـا  آن از کید: جـز انـدیـگو یث میحجر در شرح حد ابن

   ١اند. اند اما از آن رانده شده دهیآن رس یکیاند و به نزد شده یکه نزدک ییھا نیا
او  یھا ییگو ھـا و زشـت و برائت صحابه از تھمـت یر رافضیب دروغ و تزوین ترتیبد

 یه رافضـکـارتـداد آنچنـان  یث حـوض فرضـًا بـرایـن احادیاگر ا یشود، حت یثابت م
ان معتقـد بـه یه رافضکند کن یرا مع یسانکتواند ارتداد  یجا مکد ثابت شود، از یگو یم

 ھستند.ھا  آن ارتداد
ننـد ک یر میفکرا ت س یه حضرت علکل دارد، اگر خوارج یاز به دلین خود نیچون ا

ان قـادر بـه دفـاع از او یننـد رافضـکه] اسـتناد یث به ارتداد او [بـال تشـبین احادیاز ا
چـون  ھاسـت آنل بر صـحت گفتـه یع دلیه وقاکند کادعا  ینخواھند بود، و اگر خارج

ھا فقط در عھد او صورت گرفت [نه قبل  یزیھا و تفرق مسلمانان و خونر فتنهھا و  جنگ
ل بـر یـن دلیل نخواھد داشت، اگر چه ایچ دلیھ ین خصومتیدر چن یاز او] قطعا رافض

او  یه فسـاد راکـسـت، بلیل او نیـاز خوارج) و قـوت دل ی(فرد یحجت خارج یدرست
عدالت صـحابه وارد  یبرا یو متواترقاطع  یھا لیضرورتًا معلوم و روشن است. چون دل

فضائل  یبرا یمخصوص یھا لیاند، و دل ردهکد ییرا تاھا  آن امبریشده است و خداوند و پ
 وارد شده است.  س یعل

در ھمـه اصـول  یه دارنـد وقتـکـ یناتوان یھا فاسد و فھم یھا ان با عقلیاما رافض
حجت ھم  یکاند بعد از آن قادر به اقامه  ردهکصحابه طعن وارد  یبر عدالت ھمگ یمبن
ر و عمـر و که آن را دربـاره ابـوبیه خـوارج شـبکـنیستند، مگر این س یعدالت عل یبرا

خ االسـالم یه شـکـاسـت  یمـین اصـل عظیـننـد و اک یرا بدان ملـزم مـھا  آن عثمان

 ٤٧٤ - ١١/٥ یفتح البار -١
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ن اسـت موضـع اھـل سـنت بـا یچنـ«د: یـگو یان آورده و میدر رد رافض /هیمیت ابن
و  س یمـان و عـدالت علـیتوانـد ا ینم ی، چون رافضـس یر و علکان درباره ابوبیرافض

ر و کابوب یردن امامتش، اگر آن را براکند جدا از ثابت کان است را ثابت یه از بھشتکنیا
ش کـمکل یند دلکثابت  سیعل یند، و اگر بخواھد تنھا آن را براکعمر و عثمان ثابت ن

ح را بدون نبـوت محمـد یاگر بخواھد نبوت مس یحیه فرد مسکنخواھد نمود، ھمچنان 
ننـد و ک یر مـیـفکرا ت س یه علـکـش نخواھد نمود، اگر خـوارج کمکل یند دلکثابت 

 یا بـوده و خالفـت را بـرایـند او: ظالم و طالـب دنیداند بگو یه او را فاسق مکنواصب 
در شـته و کده و ھزاران مسـلمان را بـدان یشکر یخودش خواسته و به خاطرش شمش

ه یـنده شده و بـر علکارانش از او پرایرد و ینتوانسته آن را در دست بگ ییت به تنھاینھا
ان یسـخن رافضـ ین سخن اگر چه باطل و فساد است ولیده اند. ایرده و جنگکام یاو ق

ر و که در مـورد ابـوبکز فاسدتر است و اگر آنچه را ین نیر، عمر و عثمان از اکدرباره ابوب
رش یشتر مورد قبـول و پـذیز بین سخن از آنان نیاست پس ا یرفتنیعمر گفته است پذ

  ١».است...
روشـن  یجـانیبـودن سـخن ت ین مسـأله ظـاھر و سـاختگیـله حق در این وسیبد

  فلله احلمد و املنه.شود.  یم

  جامبر یر سنت پییبر تغ یامبر مبنیبه اصحاب پ یجانیاتهام ت
ر ییـبـر تغھـا  آن یگر و گـواھیدیکـه یصحابه عل یبه عنوان (رأ ١٢٧در ص یجانیت

د یـرسول خـدا در روز ع«د: یگو یه مکآورده  ید خدریاز ابوسع یتیروا ج امبریسنت پ
رد نمـاز بـود، سـپس رو بـه کـ یه آغاز مک یزین چیرفت، اول یم یفطر و قربان به مصلّ 

را موعظـه و ھـا  آن شـان نشسـته ویھا ستاده و مردم در مقابل او در صفیمردم ا یسو
ھـا  آن ا بـهیـنـد و کرا مطرح  یه موضوعکخواست  یداد، اگر م یو اندرز م  ردهکه یتوص

ن منـوال ید: مردم بر ھمیگو ید میگشت، ابوسع یرد، و بازمک ین میبدھد، چن یدستور
 ید فطر و قربان خارج شـدم، وقتـینه بود با او در عیر مدیمروان ام یه وقتکنیبودند تا ا

را سـاخته اسـت، و مـروان  ر بن صـلت آنیثکه کدم یرا د یم منبریدیرس یه به مصلک
آن بـرود، لبـاس او را گرفتـه و او را بـه طـرف خـود  یخواست بر بـاال یقبل از نماز م

 ٤/٤٦٨ یالمجموع الفتاو ٢/٥٨منھاج السنة  -١
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منبر رفته و قبل از نماز خطبه خوانـد،  ید. و بر باالیشکدم و او مرا به طرف خود یشک
گذشت. گفتم: بـه  یدان یه مکد، گفت: آنچه را یا ر دادهییه تغکبه او گفتم: به خدا قسم 

مـا  یدانم، گفت: مـردم بعـد از نمـاز بـرا یدانم بھترست از آنچه نم یه مکخدا آنچه را 
   ١».مینشستند پس خطبه را قبل از نماز قرار داد ینم

 ج امبریـر سـنت پییـن صحابه را وادار به تغیه اک یدرباره علل«د: یگو یبعد از آن م
 ج امبریـثـرا از صـحابه پکھـا ا یردم امـوکشف کردم و کار جستجو یبس  ردهک ج خدا

ند مردم را به یگو یه مک] چنانیاتب وحکان [یسف یه بن ابیمعاوھا  آن ھستند و در راس
ه کرد. ھمچنان ک یمنابر مساجد مجبور م یطالب بر رو یبن اب یدشنام دادن و لعن عل

ن را یـه ایطالب شب یبن اب یفضائل علح خود در فصل یند، و مسلم در صحیمورخان گو
ه آن لعنـت را کـارگزاران خود دستور داده بود که در ھمه شھرھا به یآورده است و معاو

 نند. کرار کمنابر آن را ت یبه عنوان سنت قرار داده تا خطبا در ھمه جا بر رو
ر ییـه صحابه تغکن ادعا یبا ا سید خدریت ابوسعیم: استداالل مؤلف به رواییگو یم

 یچ حجتـیت ھـیـن روایـز است چـون در ایانگ بر ار تعجبیبس یارھاکاند از  سنت داده
ام یـه صـحابه بـه امـر سـنت قکـن است یبر ا یلیه در آن دلکست، بلیاو ن یادعا یبرا
م یح تقـدیه تقبـکـن مطلـب یـاند و ا ردهکار که برخالف آن رفته انکرا  یسکاند و  ردهک

   است. سید خدریل ابوسعیجل یز زبان صحابد توسط مروان ایخطبه بر نماز ع
ن یـم از صـحابه اسـت و از سـخن او اکـه مروان بـن حکد مؤلف پنداشته است یشا

ن صـحابه را یه اک یدرباره عوامل«د: یگو یان میف جریشود، چون بعد از تعر یده میفھم
ن خـود از جملـه یـه اکـ» ردم.کـار جسـتجو ینمود بسـ ج امبریر سنت پییوادار به تغ

 ه سابقا به آن اشاره شد. کاو است  یھا جھالت
وفـات  ج امبریـه پکـ یست و ھنگامیه صحابه بودن مروان ثابت نکنست یح ایصح

بـه طـائف در  ج امبرید پدرش از طرف پیه بعد از تبعکھشت ساله بود  یا نمود او بچه
  ٢آنجا بود.

 ٩٥٦ح  ٢/٤٨٨ ین، فتح الباریدیتاب العک یبخار -١
 ٩/٣١٨و االصابة، ابن حجر  ١٠/٧٠عاب ، ابن عبدالبر، چاپ شده با االصابة یاالست -٢
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پـدرش  ج امبریـه پکـ یده اسـت چـون وقتـیـرا ند ج امبریاو پ«د: یگو یر میاث ابن
ده یه به عقـل نرسـکبود  یا ست و ھنوز بچهیز ید نمود، آنجا میم) را به طائف تبعک(ح
   ١».بود

 .٢ن شمرده استیاو را از بزرگان تابع یذھب
بـودن او سـخن  یبه صـحاب یه به طور قطعکام  دهیرا ند یسکد: یگو یحجر م و ابن

 ٣گفته باشد.
ه کـ یا ه صـحابهکنیل شود، مخصوصًا ایتحم دیرد مروان بر صحابه نباکن عملیبنابرا

اسـت. عمـل   ردهکـار کـ، عمـل او را انید خـدریابوسع یعنیدر آن صحنه حاضر شده 
ه او کـاند  ست، اما علما گفتهید اگر چه درست نیم خطبه بر نماز عیبر تقد یمروان مبن

 رده است. کار را کن یاز سر اجتھاد ا
مـا  یمـردم بعـد از نمـاز بـرا«د: یگو یمروان مث بعد از قول یحجر در شرح حد ابن

رده کـار را کن یه مروان با اجتھاد خود اکشود  ین جمله احساس میاز ا» نشستند. ینم
   ٤».است

را در  ج د خواست فعل رسول خداید: ابوسعیگو یه مکت شده است یر روایمن از ابن
اسـت و بـه خـاطر   ردهکت ین مورد واضح و معلوم سازد و مروان آن را حمل بر افضلیا

ه کـرده اسـت اصـل سـنت کر کت عذر خواسته و فیر اوضاع مردم از عمل به افضلییتغ
 ٥ست.یه از شروط آن نکئت آن است یباشد بھتر از حفظ ھ یحفظ بر سماع خطبه م

ه یـمعاوھـا  آن از صـحابه ھسـتند و در راسھـا  آن ان و اغلبیه اموکاما گفته مؤلف 
 رد، متضمن دو موضوع است. ک یمنابر اجبار م یاالاز ب یمردم را به سب عل

ه به کاست  یسانکان غالبًا از صحابه ھستند، اگر قصد او یه اموکه گفته او کنیا اول:
ن یه از صحابه بودند و ایه بجز معاویام یبن ید چه کسی از خلفایاند بگو دهیخالفت رس

ن اسـت، و یراشد یخلفا ه معلوم است او ازکعثمان است چون ھمان طور  یبه استثنا

 ٥/١٣٩اسد الغابة  -١
 ٣/٤٧٦ر العالم النبالء یس -٢
 ٩/٣١٨االصابة  -٣
 ٢/٤٥٠ یفتح البار -٤
 ٢/٤٥٠ یفتح البار -٥

                                                   



 ٥٢٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

او بـر عـوام و  یسـاز یب و مخفیا فریو جھالت اوست  ین از شدت نادانیدانم ا یمن نم
 جاھالن؟ 

اسـت  ییرد، ادعاک یبر منابر م یه مردم را وادار به لعن علید معاویگو یه مکنیا دوم:
خن بـر سـ یقیاز به صحت نقل دارد و مؤلـف تـوثیه نکل دارد، ھمچنان یاز به دلیه نک

رده کز استناد نین یچ منبعیاند و به ھ اورده است، فقط گفته است مورخان گفتهیخود ن
ه منبـع کژه یمعلوم است، به و یین ادعایاست، در نزد محققان و پژوھشگران ارزش چن

مبراسـت. علـت آن اثبـات  ین تھمتـیاز چنـ سه یتوز باشد. معاو نهکی یرافض یکآن 
بـا سـند  ی. در سـنن ترمـذ١خداسـت ج امبریپ یوحاتب کن است. او یفضائل او در د

ه گفتـه یـدرباره معاو ج امبریه پکت است یره روایث عبدالرحمن بن عمیح از حدیصح
  ٢»ن.کت یگران را ھدایله او دیقرار ده و به وس یو مھد یا او را ھادیبار خدا«است: 

ن او یاز صحابه و بزرگان تـابع یو بوده است و بعضیکن یرتیس یان امت دارایاو در م
 اند.  ردهکاد یو از او یکه صفات نین، علم، عدل، حلم و بقیله دیرا ثنا گفته و به وس

اد ی یکیه را جز با نیمعاو«شام نمود گفت:  یاو را وال سه عمر بن خطابک یھنگام
ناراحـت ه یمردم از امارت معاو یا«گفت:  ین میبعد از بازگشت از صف سیعل». ٣دینکن

  ٤»ه سرھا چون حنظل بلند خواھد شد.کد ینیب ید، مید، اگر او را از دست بدھینباش
ه یـتـر از معاو مرانکبعد از رسول خدا ح«د: یگو یه مکت شده است یاز ابن عمر روا

ه بھتر اسـت و یاز معاو سپدرت، گفت: پدرم عمر  یام، به او گفته شد حت دهیرا ند یسک

ز نمود و یسه چ یامبر تقاضایان از پیه ابوسفکند ک یت میعباس روا ح خود از ابنیمسلم در صح -١
رفت.) یامبر ھم پذیاتب خود قرار دھد. پکه را یه معاوکنیا یکیز یان آن سه چیرفت و از میاو پذ
ه وارد یلت معاویه درباره فضک یتین روایتر حید صحیگو یر مکعسا . و ابن٤/١٩٤٥ح مسلم یصح

ر یثک امبر بود. ابنیاتب پکه اسالم آورد ک یه او از روزکث ابوحمزه از ابن عباس است یشده حد
 ٨/١٢٥ة یة و النھایالبدا

ب است و یث حسن غرین حدید ایگو ی، و م٥/٦٨٧ة یتاب المناقب، فصل مناقب لمعاوک، یترمذ -٢
د: رجال یگو یم ٤/٦١٥حة یث الصحیح نموده است و در سلسلة االحادیصحث را تین حدیا یآلبان

ن یھم رفته ا ید رویگو یح است) و میثقات و از رجال مسلم بوده و حق آن تصح یآن ھمگ
 ح است.یث صحیحد

 ٨/١٢٥ة یة و النھایر البدایثکابن  -٣
 ھمان منبع -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٢٨

را  ید: فردیگو یه مکت شده است یعباس روا و از ابن». ١از او بودتر  مرانکه حیاما معاو
ه بـه کآمده است  یح بخاری). و در صح٢دمیه باشد ندیتر از معاو ومت مناسبکه به حک

عـت کر یـکاو جز  یدھ یه انجام مین معاویرالمؤمنیا تو مثل امیآ«عباس گفته شد:  ابن
   ٣»ه است.یخواند، گفت او فق یوتر نم

ه] یـمعاو یعنـین بر پسر ھند [ید: آفریگو یه مکت شده است یر روایلله بن زباز عبدا
رد، مـا او ک یما تظاھر به ترس م یر از او جسورتر نبود، اما برایم و شیترساند یما او را م

ه کـرد کـ یتر از او وجود نداشت .اما تظـاھر مـ کرین زیزم یم و در رویداد یم یرا باز
س ـ سـنگ وجـود دارد یوه ـ قبکن یه بر اک یقسم مادام ب ما خورده است، به خدایفر

اگـر «د: یـگو یت شده اسـت می. از قتاده روا٤میم از او بھره و استفاده ببریدوست داشت
 ین مھـدیـگفـت ا یداد اغلـب شـما م یه را انجـام مـیـشب معاو یکمانند عمل  یکی
و ». ٦اسـت یمھـدد او یگفت ید میدید یه را میاگر معاو«و مجاھد گفته است: ». ٥است
ھـا در آن  ه گذشت سالکرت عمر بن خطاب است یه به سیعمل معاو«د: یگو یم یزھر
   ٧».آورد یبه وجود نم ینقص

ه را یـز در نزد أعمـش سـخن گفتـه شـد، گفـت: اگـر معاویاز عدل عمر بن عبدالعز
ه در کـر! بلیـدر حلـم او؟ گفـت: خ یعنیابومحمد  ید؟ گفتند: ایگفت ید چه میدید یم

ز؟ گفـت: یا عمـر بـن عبـدالعزیـه برتر اسـت یمعاو«ده شد: یپرس ی). از معاف٨لتشعدا
   ٩».ز بھتر بودیه از ششصد فرد مثل عمر بن عبدالعزیمعاو

ر کـاز آن را ذ ین مورد از سلف وارد شده اسـت. مـن فقـط بعضـیدر ا یآثار متعدد
 ردم. ک

 ٨/١٣٧ة یة و النھایر: البدایثک، ابن ٣/١٥٢ر االعالم النبالء ی: سی، ذھب١/٤٤٣الخالل، السنة  -١
 ٨/١٣٧ة یة و النھایر البدایثکابن  -٢
 ٣٧٦٥ح  ٧/١٠٣ یتاب الفضائل الصحابة، فتح البارک یبخار -٣
 ٨/١٣٨ة یة و النھایر البدایثکابن  -٤
 ١/٤٣٨الخالل السنة  -٥
 ٨/١٣٧ة یة و النھایر: البدایثکھمان منبع و ابن  -٦
 ح است.یت صحید روایگو یو محقق م ١/٤٤٤الخالل: السنة  -٧
 ١/٤٣٧الخالل : السنة  -٨
 ھمان منبع -٩
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اند، ابن قدامـه  ردهکه ثنا یز بر معاویخ و علما رجال نیرت و تاریعلما و محققان در س
ن بـوده یمسـلم یاز خلفـا یکیو  یاتب وحکمؤمنان و  ییه دایمعاو«د: یگو یم یمقدس
   ١»است.
م کن حـایه بھتـریـه معاوکنیعلما اتفاق دارند بر ا«د: یگو یه میمیت خ االسالم ابنیش

ه کـاست  مکن حایاند و او اول نبوت بوده ین امت بوده است، چھار نفر قبل از او خلفایا
ه یـاز معاو یسکام مسلمان کاز ح«د: یگو یو م». ٢ومت و رحمت بودکدوران او عصر ح

   ٣».اند ه نبودهیبھتر از زمان معاو یمکچ حایبھتر نبوده است و مردم در دوران ھ
بـر  یـکدر سـال چھـل و  یملت ھمگـ«د: یگو یم سهیر در شرح حال معاویثک ابن

ومت مستقًال در دسـت او بـود و که وفات نمود حکن سال یعت او اتفاق نمود و تا ھمیب
 یھا نیھا از سرزم متیبرتر بود، غن یلمه الھکن دشمن ادامه داشت و یجھاد در سرزم

 یش و عفو و بخشش زنـدگیآمد و مسلمانان با او در عدالت و آسا یاو م یپھناور به سو
  ٤»ردند.ک یم

، »٥ام بـودکن حیمسلمان و از بھترم کن حایه اولیمعاو«د: یگو یم یالغز حنف یابن اب
ه از یـمعاو«د: یـگو یم». ٦م اسـالم اسـتکن حـایرالمؤمنیام«د: یگو یدرباره او م یذھب
   ٧»ش گرفته بود.یه عدلش بر ظلمش پکام بود کن حیبھتر

ن یـرتش ایه سک یسکد است یار بعیار بسیه درست باشد، بسین در مورد معاویاگر ا
لتش بـر ھمـه یه فضـکـ یسر منابر وادارد، آن ھم شخص بر یباشد، مردم را به لعن عل

ھـا  آن ن است آن ھمه سلف امت و اھل علـم بعـد ازین سخن ایا یروشن است، و معنا

 ٣٣ل الرشاد ص یسب یال یلمعة االعتقاد و الھاد -١
 ٤/٤٧٨ یمجموع الفتاو -٢
 ٦/٢٣٢منھاج السنة  -٣
 ٨/١٢٢ة یة والنھایالبدا -٤
 ٧٢٢ة ص یدة الطحاویشرح عق -٥
 ٣/١٢٠النبالء ر االعالم یس -٦
 ٣/١٥٩ھمان مصدر  -٧

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٣٠

د: امـت مـن بـر ضـاللت یفرما یامبر میه پکم ید بدانیاند. با ردهکه را تبرئه یمعاو یھمگ
  ١ند.ک یاتفاق نم
او  یرفتـار یک، گذشت و نیبردبار، حلم، یاستمداریه، سیرت معاویه سکس کھر 

 بزرگ و روشن است.  یھا ن ادعاھا از دروغیداند ا یت را بشناسد میبا رع
ه نزد او کبن مروان  کھا بود، عبدالمل ه در صبر ضرب المثل و اسوه نسلیچون معاو

 ٢ام. دهیرم او ندکگفت: من مثل حلم و صبر و  رده شده کر که ذیمعاو
استمدارتر، صبورتر، دورنظرتر و نرمتر و با سعه یمن س«است: صه بن جابر گفته یقب
  ٣»ده ام.یه بھتر ندیند از معاوکبرخورد  یکیه با مسائل با نکصدر 

اش کـ یه زد، به او گفته شـد: ایبه معاو یحرف بد یاست: فرد  ردهکر نقل یثک ابن
از  یکـیناه ه حلم و صبر من با گکنم ک یم شرم می! گفت: من از خدایردک یھش میتنب
  ٤د.یتم تنگ آیرع

ه کـ یچـه مردانـ یه گفت: آریام، معاو دهیه گفت: من پستتر از تو ندیبه معاو یمرد
   ٥اند. ن مواجھه نشدهیچن

ه کـه علنـًا در مقابـل او کـ یه شامل نادانـان و عـوامیه حلم معاوکا معقول است یآ
فه راشد یآن دستور به لعن خلگفتند، بشود آنگاه بعد از  ین بود و بر او بد میرالمومنیام
ه قضـاوت را بـه اھـل کـند! کطالب بر منابر را بدھد، و عمالش را امر به آن  یبن اب یعل

 م. ینک یشمندان واگذار میعقل و اند
ح مسلم نسبت داده اسـت در آن یه به صحکرا  ییآن افترا یجانیه تک یاما استدالل

وقاص  یث عامر بن سعد بن ابیبه حده قصد او اشاره کست، یاش ن بر گفته یچ حجتیھ
ز تـو را از یـه چـه چکـان به سعد گفت یسف یه بن ابیمعاو«د: یگو یه مکاز پدرش است 

ه رسـول کـ یر نمـودکـه ذکـ یدشنام گفتن به ابوتراب منع نمود؟ گفت آن سه مورد

و  ٤-٣-٢شماره  ٤١ت نموده است ص یآن را روا سث انس یعاصم در (السنة) از حد یابن اب -١
ن نموده است چاپ شده با یدر ظالل الجنة آن را تحس ی، و آلبان٥/٢١٨در مجمع الزوائد  یثمیھ

 ١٣٣١ شماره ٣٢٠ -٣/٣١٩حة یث الصحیو سلسلة االحاد ٤٢-٤١(السنة) ص
 ٨/١٣٨ر یثکة ابن یة و النھایالبدا -٢
 ٨/١٣٨ة یة و النھایالبدا -٣
 ھمان منبع -٤
 ٤/١٨٧تاب الفضائل الصحابة کح مسلم یصح -٥
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مـن باشـد آن از  یبـراھـا  آن مـورد از یکردم. اگر کسب او ن  ردهکر کش ذیبرا جخدا
 ٤».م بھتر است...یسرخ براشتران 
ح وجود نـدارد ین تصریه این گفته معاویدر ا«د: یگو یح مسلم میدر شرح صح ینوو

رده است، که از سبب و مانع از دشنام سوال که به سعد دستور دشنام او داده باشد، بلک
ار امتنـاع کـن یـاز ا یگـریز دیـا چیـا ترس و ی یارکزیا بخاطر پرھیه بپرسد: آکنیمثل ا

ح است. اگر یارت صحک یا ردهکار امتناع کن ی، اگر به خاطر تقوا و اجالل او از ایا ردهک
ه او کـبوده است  یان گروھیه سعد در مکا یدارد، گو یگریگر باشد جواب دیل دیبه دل

ا یـار عاجز بـوده و کاست، و از ان  ردهکامتناع ھا  آن ار باکن یدادند و او در ا یرا دشنام م
وجـود  یگـریده است، گفته انـد، احتمـال دین سوال را از او پرسی، و ا ردهکار که انکنیا

 ی، بـرایردکو اجتھاد او امتناع  ینست چرا از اشتباه دانستن رایآن ا یه معناکدارد، 
 ١»رد.ک یو اشتباه او را ظاھر م  ردهکدرست ما را روشن  یمردم اجتھاد و رأ

ه یـه و گریاو در حضور معاو یو ثنا یتوسط ضرار صدائ یق وصف علیدر تعل یقرطب
ل شـناخت و معرفـت یـن سـخن دلیا«د: یگو یق ضرار میه به سبب آن و در تصدیمعاو
د است یبع یتین وضعیانت و حق بزرگ اوست و در چنکلت و منزلت و میه به فضیمعاو
داده  یه داشته، دستور به دشنام و لعن علک یرم اخالقکن و حلم و یه با عقل و دیمعاو

ن ین مورد نقـل شـده نادرسـت و دروغ اسـت و درسـتتریه در اک یاتیاشد و اغلب رواب
ح یه در آن دشنام به طـور صـرکوقاص گفته است  یه به سعد بن ابکاست  یالمکگفته 

ه آنچـه در کـنیاست از سبب امتناع او از دشنام گفـتن، تـا ا یه پرسشکوجود ندارد. بل
دا اسـت و یـه از جـواب او پکـاورد، ھمچنان یدر باز او آن را  ا ضدیقلب او نھفته است 

رد و موافقت نمود، و حـق مسـتحق را بـه جـا کوت کد سیه آن را شنیه معاوک یھنگام
 ٢»آورد.

ه آن سخن را به عنوان یه معاوکن است یفھمم [و الله اعلم] ا ین امر میآنچه من از ا
ند، چـون کرا ظاھر  سیاز فضائل عل یخواست بعض یه به سعد گفته و میناکو  یشوخ
خواسـت  یرا بشناسـد، و مھا  آن یبوده و با مردان درافتاده تا رازھا کریز یه مردیمعاو

ل کن شیل سوالش را به این دلیدر دل سعد بود بداند. به ھم سیه درباره علکآنچه را 

 ١٥/١٧٥ح مسلم یشرح صح -١
 ٦/٢٧٨ یالمفھم، قرطب -٢
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 یده و گفتـه تـو از ملـت علـین را از ابـن عبـاس پرسـیـه ایده است و درست شبیپرس
بر ملت عثمان ھم نـه، مـن بـر ملـت رسـول خـدا  یعباس به او گفته، حت ابن؟ یھست

نجـا بعنـوان مطالبـه و مداعبـه یعباس در ا ه به ابنیه گفته معاوک. معلوم است ١ھستم
ه یدرباره دستور معاو یجانیت ین نوع است. اما ادعایز از ھمیاش به سعد ن است و گفته

 مثل آن صادر شود:  سهیه از معاوکد است یبع یلیبه چند علت خ یبه دشنام دادن عل
ه کـند، بلکگران را بدان امر یتا د  ردهکرا دشنام و لعن ن یه علیه خود معاوکنیا اول:

ه اقـوال ثابـت او داللـت کلت و سابقه او در اسالم ھمچنان یو به فض  ردهکم یاو را تعظ
 رده است. کند اعتراف ک یم

ش یپـ یو گروھـ یه ابومسـلم خـوالنکـد: از چند جھت آمده است یگو یر میثک ابن
  ٢ .یا تو مثل او ھستیآ ینک ینزاع م یا با علیه رفته و به او گفتند، آیمعاو

تر از مـن بـه  دانم او بھتـر و افضـل تـر و مسـتحق یگفته است به خدا قسم من مـ
 ومت است... .کح

 یه خبر قتل علـک یند وقتک یت میره رواید از مغیر بن عبدالحمیز از جریر نیثک ابن
ه با او ک یدر حال ینک یه میش گریه نمود، ھمسرش به او گفت: براید گریه رسیبه معاو

را از دسـت  یه مردم چه فضل و فقه و علمـک یدان یبر تو، نم ی؟ گفت: وایدیجنگ یم
 ٣اند. داده
بدھـد و  یه دستور به دشـنام علـیه معاوکد یآ یدرست درم ینیچ عقل و دیا در ھیآ

 داشته باشد!!  ین اعتقادیدرباره او چن
 یه در ھنگام جنگ با علیه معاوکده نشده است یشن یچ نقل درستیه با ھکنیا دوم:

ه بعد از کا معقول است یباشد، آ  ردهکجنگ سب و شتم  یاتش با او در اثنایدر زمان ح
ن در نزد عقـال یجنگ و بعد از وفات او دستور دشنام دادن به او را داده باشد، ا یانتھا

 رده باشد. کوادار  یارکن یه مردم را بر چنکن است یدتر از آن اید و بعیبع یلیخ
مشـھور  یو دانا بوده و به عقل و فراسـت و باھوشـ کریز یه مردیه معاوکنیا سوم:

ن کار از او نـاممکـن یه اکبخواند [ ینام دادن عله مردم را به دشکخواست  یبود. اگر م

 ١/٩٤: شرح اصول اعتقاد اھل السنه یائک، الل١٤٥ص ی، الصغر١/٣٥٥ یبرکابن بطه: االبانه ال -١
 ٨/١٣٢ر یثکه، ابن یه و النھایالبدا -٢
 ٨/١٣٢ر یثکه، ابن یه و النھایالبدا -٣
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بوده و اصـال  یلت و تقویبا فض یه مردکوقاص  یرا از سعد بن اب یارکن یا چنیاست] آ
ن و یتر عقـل مکه کـاسـت  یارکـن یـرد؟ اکـ یدرخواست م  ردهکن فتنه دخالت نیدر ا

 ه باشد. یمعاوه آن فرد کنیدھد، چه برسد به ا یز انجام نمین فرد نیرتریتدب مک
به دست گرفـت  ییخالفت را به تنھا سیه بعد از سازش حسن بن علیمعاو چھارم:

بـه  ییدر بـدگو یاو چـه سـود یع او شد برایھا مط نیھا بر او جمع شده و سرزم و دل
ن را دارد، چـون سـبب یر ایغ یاو اقتضا یکاست نیمت و سکه حکوجود دارد؟ بل یعل

ر یه امت بر تـدبکه یست بر معاوین یزین چیشود، ا یاوضاع مھا و آرام شدن  آرامش دل
 بماند.  یداده است مخف یاو گواھ یاست مداریو س

الفـت و  ین فرزندان علـیگرفتن خالفت و ب ه بعد از به دستین معاویه بکنیا پنجم:
ن یه حسـن و حسـکنیرت مشھور است از آن جمله ایخ و سیتب تارکه در کبود  یتقارب

 یسـکو گفت: قبـل از مـن   ردهکست ھزار درھم عطا یدوھا  آن ه آمده و بهیبه نزد معاو
. ١بھتر از ما داده نشـده اسـت یسکن به او گفت: به یرده است و حسکن یین عطایچن

پسر رسول خدا و  یا یه داخل رفت و به او گفت: خوش آمدیبار حسن به نزد معاو یک
 یجـانیت یبه طور قطـع ادعـاھا  این .٢صد ھزار درھم به او داده شودیه سکدستور داد 
را یـد. زیـنما یب میذکت  ردک یوادار م یه مردم را بر دشنام دادن علکنیه و ایدرباره معاو

 د. یآ یش میپ ین او و فرزندان علیب میرکن الفت، مودت و تیند چگونه اکن یاگر چن

  املنه.فلله احلمد و شود.  ین مسأله ظاھر و روشن میقت در ایب حقین ترتیبد

 ر دادندیینماز را هم تغ یحت جامبر یپ اصحابه کنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
د نمـاز را آن چنـان یـگو کانس بن مال«د: یگو یر عنوان فوق میز ٣٠در ص یجانیت

د. یـع نمودیگر ضاید یزھایشناسم. گفت: آن را مثل چ یبود نم ج امبریه در دوران پک
رد. گفـتم: چـه ک یه میدر دمشق رفتم و او گر کش انس بن مالید: من پیگو یم یزھر

ع یضـا یشـناختم ھمگـ یه مکـه انداخته است؟ گفت: ھمه آنچه را یتو را به گر یزیچ
ه کـن پندار نـرود یبه ا یسکه کنیع شده است و تا ایز ضاین نیا یاند جز نماز و حت شده
ن یر بـدھم اولـکتذاند. دوست دارم  ر دادهییھا تغ ھا و جنگ ن بعد از آن ھمه فتنهیتابع

 ٨/١٣٢ر یثکه، ابن یه و النھایالبدا -١
 ٨/١٣٢ر یثکه، ابن یه و النھایالبدا -٢
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ز یـفه مسلمانان عثمان بن عفـان و نیر داد خلییرا در نماز تغ ج ه سنت رسولک یسک
رسـول «انـد:  ح خـود آوردهیو مسـلم در صـح ین بخاریخیشه بود. شین عایام المومن

ن یر و عمر و عثمان در آغـاز خالفـت خـود چنـکعت خواند و ابوبکدو ر یدر من جخدا
ح خـود یه مسـلم در صـحکـھمچنان » عت خواند.کمان چھار رردند، اما بعد از آن عثک

خوانـد؟  یشه چـرا در سـفر نمـازش را تمـام مید: به عروه گفتم: عایگو یم یآورده زھر
 ».ند...ک یل میاو ھم تاو  ردهکل یه عثمان تاوکگفت: ھمچنان 

 رد بر او: 
 زیـخود ن حیدر صح یثابت ھستند و بخار ساز انس  ردهکر که ذکرا  یتین دو روایا

متوجـه اصـحاب  یچ انتقـادیدر آن ھ یجانیت ی، اما برخالف ادعا١را آورده استھا  آن
ان در یـامو یه والـکـوسف یح حجاج بن یست، چون انس آن را در تقبین ج رسول خدا

ه در کرد کح یتقب ین را ھنگامیانداخت گفت. لذا انس ا یر میعراق بود و نماز را به تاخ
مـا بـا انـس بـن «د: یـگو یو م  ردهکت یروا یه ثابت بنانکعراق اقامت داشت، ھمچنان 

خواست با او سخن  یر انداخت. انس برخاسته و میه حجاج نماز را به تاخکم یبود کمال
ردند. پس خارج ک ید: برادرانش به خاطر ترس بر او از جانب حجاج او (انس) را نھیگو

 جه در دوران رسـول خـداکر راه گفت: به خدا قسم آنچه را شد و د یبکشد و سوار مر
  ٢»نم.... الخ.یب یشناختم نم یم

بعد از آمـدن او  یه زھرکت دوم سخن گفته یبعد از آن انس به دمشق رفت و از روا
 رده است. کت یبه دمشق از او روا

 یبراه کد: آمدن انس به دمشق در ھنگام امارت حجاج بر عراق بود یگو یحجر م ابن
   ٣بود. کد بن عبدالملیه در عھد ولکفه آمده بود یت از حجاج به نزد خلیاکش

ه در آخر عمـرش کاست  یدر وصف حال زمان سه گفته انسکشود  یپس روشن م
ه نمـاز را از یام یبن یاز امرا یه از طرف بعضکده یر حالت را دییدچار آن شده و آن تغ

طـول عمـر  یش دعـایه براک ج امبریپ یدعات کاند و انس به بر ردهک یر میوقتش تاخ
 کوچـکخادم  یم گفت برایسل ند امک یت میداشت، انس روا یطوالن یبود، عمر  ردهک

 ٢/١٣ ینت الصاله، فتح الباریتاب مواقک، یح البخاریصح -١
 ٢/١٣ یابن حجر در فتح البار -٢
 ٢/١٣ یفتح البار -٣
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 یا به او مـال و اوالد فـراوان ده و عمـرش را طـوالنی؟ گفت: بار خداینک یخود دعا نم
د: یـگو یاو مرد. کوفات  ١٣٠م نمود، او در سال یبگردان و او را مغفرت نما، سه دعا برا

ه از مـردم خجالـت کـشـده  ید و عمرم چنان طـوالنیآ یمحصول من در سال دو بار م
 یـکو آمدن او به دمشـق  ٢بود ٩٣. و وفات انس در سال ١د مغفرت دارمیشم و امک یم

 بود.  ٩٢در سال  یعنیسال قبل از آن 
ش یپـ ٩٢ند: انـس در سـال ک یت میل روایر از عبدالرزاق بن عمر از اسماعیثک ابن

  ٣د آمد.یول
از  یبعض ینمانده بودند و حت یباق کیه در آن ھنگام از صحابه جز اندکمعلوم است 

و سـپس   ردهکه فوت کاست  یا ن صحابهیاز آخر که انس بن مالکاند  ن رفتهیعلما بر ا
 ٤است. یثیل عامر بن واثله لیابوطف

متوجه صـحابه  یچه سرزنشر در مردم بعد از صحابه یین با به وجود آمدن تغیبنابرا
ه کـرد. ھمچنان ک یح مین عمل را تقبیزنده بود اھا  آن از یسکشود؟ مخصوصًا اگر  یم

شور کدر تمام نقاط   ردهکر که انس ذک یریین تغیه اکنیه گذشت جز اکت انس یدر روا
ھـا ماننـد عـراق و شـام و نـه  نیاز سـرزم یه فقط در بعضـکعام نشده بود. بل یاسالم
ر بـن یاز بش یه بخارکاست  یثین مطلب حدیگر رخ داده است، گواه اید یھا نیسرزم

سـه ینه آمد. به او گفتـه شـد: بـا مقایبه مد که انس بن مالک  ردهکت یروا یسار انصاری
را نـاروا  یزیـه بـر مـا اسـت چکـ یتیو االن وضـع یا دهیـرا د ج ه رسول خداک یروز
، و ٥دیـنک یتـان را راسـت نمـیھا ه صفکنینم جز ایب یرا نم یرک. او گفت: منیدان ینم

د: یـگو یرده و مکـن مـورد اشـاره یـث سابق بـه ایدر شرح دو حد /حافظ ابن حجر
ام شـام و کـه فقط شـامل آنچـه از امـرا و حکشود  ین حمل میاطالق نمودن انس بر ا

در سلسله  یو آلبان ٢/١٠٦» فضل الله الصمد«ھمراه با شرح آن توسط » ادب المفرد«در  یبخار -١
 یگریق دیاز طر یو بخار ٢٢٤١ح  ٥/٢٨٤ح نموده است یث را تصحین حدیحه ایث الصحیاالحاد

تاب قضائل الصحابه کو مسلم در  ١١/١٤٤ یتاب الدعوات، فتح البارکث را آورده است، یز حدین
 وجود ندارد.» بگردان یاتش را طوالنیدر ح«ن: یحیت صحیو در روا، ٤/١٩٢٨

 ١/١١٣، االصابه ابن حجر ٩/٩٤ه، یه و النھایالبدا -٢
 ٩/٩٤ه یه و النھایالبدا -٣
 ١٦٠ر صیثکث ابن یت شرح اختصار علوم الحدیالباعث الحثب -٤
 ٧٢٤ح ٢/٢٠٩ یتاب االذان، فتح البارک، یبخار -٥

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٣٦

نه آمـد یه به مدک یان خواھد شد ھنگامیتاب بکن یاست. و اال در ا  ردهکبصره مشاھده 
 ن اثر را آورده است. یسپس ا». ١...ینک یار نمکرا ان یزیچ«گفت: 

 سشهیر دادند عثمان و عاییرا تغ ج امبریه سنت پک یسانکن ی: اولیجانیاما گفته ت
 ند. ک یشه در سفر اشاره میو عا یردن نماز توسط عثمان در منکامل که به کبودند، 

مجتھد بودند و علما در وجـه اجتھـاد آن دو  سشه و عثمانیه عاکنست یجواب او ا
ثـر محققـان که اکـ. امـا آنچـه را ٢انـد داده یمتعدد یھا و جواب  ردهکار اختالف یبس

ا اتمـام آن را یـه آن دو جواز قصر نماز و کنست یاند ا ردهکرده و بر آن اجماع کب یتصو
د: در یگو یم یقرطب. ٣است ین گفته نوویاند. ا ردهکاز آن عمل  یکیز دانسته و به یجا

ن یـاھـا  آن نیه بھتـرکـگفته شده اسـت  یشه و عثمان در سفر اقوال متعددیاتمام عا
انـد و  ردهکتر عمـل  امـلکز دانسته و بـه یر واجب و جایه آن دو قصر را غکل است یتاو
رده کـرا رد ھـا  آن و  ردهکر که آرا را ذیا فاسد است و سپس بقید و یا بعین اقوال یه ایبق

  ٤است.
رده کر کح اتمام بر قصر ذیل آن دو در ترجینجا در سبب تاویدر ا یه قرطبکآنچه را 

مل عمل کمت است و لذا گفته به ایه قصر رخصت و اتمام عزکن است یاست به اعتبار ا
بـوده و بـه  یه ظاھرًا دو مساله با ھم مساوکاست  یه نووین برخالف توجیاند و ا ردهک

 اند.  ردهکه ھر دو جائزند عمل کاز آن دو  یکی
اند،  شـه تفـاوت قائـل شـدهین علـت اتمـام عثمـان و اتمـام عایاز محققان ب یبعض

ل آن یـه به عثمان در اتمـام بـه تاوید: تشبیگو یحجر در شرح عبارت م ه ابنکھمچنان 
 ند.ک یت مین را تقویشه ایل عایل عثمان برخالف تاویه اسباب متعدد در تاوکدو 

ه قصـر را کـنست یه سبب اتمام عثمان اکن نقل شده است ید: چنیگو ین مبعد از آ
ه کـم میسفرش مقـ یه در اثناک یسکبود، اما  یه در راه مکدانست  یم یسکمخصوص 

ت احمـد بـا سـند یند، و حجت آن رواکتوانست اتمام  یم را داشته و میم مقکشد ح یم
ش یحج پـ یه برایه معاوک یھنگامد: یگو یه مکر است یحسن از عباد بن عبدالله بن زب

 ٢/١٤ یفتح البار -١
 ٥٧١-٢/٥٧٠، ابن حجر ی، فتح البار٢/٣٢٧ ی، المفھم، قرطب٥/١٩٥ یح مسلم، نوویشرح صح -٢
 ٥/١٩٥ح مسلم یشرح صح -٣
 ٢/٣٢٧ یالمفھم القرطب -٤

                                                   



 ٥٣٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

عت خواند، و سپس به دارالندوه بازگشت و مـروان و عمـرو که دو رکما آمد ظھر را در م
ه نمـاز را تمـام کـ یت عمل نمودیش او رفته و گفتند، بر خالف پسر عمویبن عثمان پ

عـت کآمـد ظھـر و عصـر و عشـا را چھـار ر یه مکـبـه م یخواند، گفت: عثمان وقتـ یم
عـت] کدو ر یعنیخواند [ یشد قصر م یو عرفات خارج م یه به منک ید و ھنگامخوان یم

  ١رد.ک ید اتمام میگز یاقامت م یشد و به من یه از حج فارغ مک یو ھنگام
است. لھذا ابن حجر بعد از  سدر سبب اتمام عثمان یگریحجر قول د ن گفته ابنیا

ابـن بطـال نسـبت داده اسـت و را بـه  و آن  ردهکـه گذشت نقـل کرا  یآن گفته قرطب
اسـت، امـا وجـه سـابق  یقرطبھا  آن نیه آخرکاند  ح دادهیترج ین را گروھید: ایگو یم

 ٢رده است.کح یسبب را تصر یتر است چون راو یاول
حا یشـه صـرید: اما سبب اتمام عایگو یحجر م ابن لشهیاما درباره وجه اجتھاد عا

شـه یعا«د: یگو یه مک  ردهکاز پدرش نقل  ق ھشام بن عروهیاز طر یھقیه بکآمده است 
 ی؟ گفـت: ایخوانـد یعـت مکاش دو رک یخواند. به او گفت: ا یعت مکدر سفر چھار ر

ح یت صـحین روایاسناد ا »ست.یندارد و بر من سخت ن یمن مشتق یام، برا خواھرزاده
نـدارد  یه مشـقتک یسک یه او قصر را رخصت و اتمام را براکن است یل بر ایاست. دل

سـابقًا در سـبب  یه قرطبـکاست  یزین نظر موافق چیم: ایگو ی. م٣بھتر دانسته است
 ر نمود. کذ لشهیاتمام عا
را وادار  ساند آنچـه عثمـان از محققان در مورد صحابه در رد بر رافضه گفته یبعض

ه در گذشته با او حـج ک یاز اعراب یده بود بعضیه شنکن است ینمود ا یبه اتمام در من
ه کبفھماند ھا  آن خواست به یعت است و مکه نماز دو رکرده بودند کبودند گمان   ردهک

 عت است. کچھار ر
از  ید بعضـیه شـنکنست ید: سبب اتمام عثمان ایگو یم» االمانه«تاب کم در یابونع

قبائـل خـود بازگشـته و  یبودنـد. بـه سـو یه شاھد نماز او در منکن یه نشیاعراب باد
عـت کدو ر یدر منـ سن عثمان بن عفـانیرالمومنیعت است، ما با امکر گفتند: نماز دو

 ٤/٩٤ث را احمد در مسند آورده است ی، حد٢/٥٧١ یفتح البار -١
 ٢/٥٧١، ابن حجر یفتح البار -٢
 ھمان منبع -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٣٨

ه در وقـت اشـتباه و کـبفھمانـد ھـا  آن عت خوانـد تـا بـهکن سبب چھار ریم، بدیخواند
  ١نند.کاختالف به آن روش عمل 

راد شـده یـه بر ضـد عثمـان اک ییھا در معرض رد بر شبھه» عواصم«در  یابن العرب
ھا بـه سـبب قصـر بـه  یه بعضکد یشن یقصر، اجتھاد است. چون م کد: و اما تریگو یم

د سـنت سـبب اسـقاط یه شـاکرده کر کاند، ف ردهکن یفتنه افتاده و در منازل خود چن
از  یه گروھک یرده است، با وجودک کن بردن بھانه آن را تریفرض شده و به خاطر از ب

   ٢است.ن اتمام و قصر آزاد یه مسافر بکاند  ن رفتهیعلما بر ا
در آغاز خالفت نمـاز را بـه صـورت  سه عثمانکنست ین مطلب اید اییم: تاییگو یم

نماز را قصر خوانده و بعد از آن  یه در ھفت سال خالفت خود در منکخواند، بل یقصر م
 ه ظاھر شده است. کاست  یدیار سبب جدکن یخواند و علت ا یبه طور اتمام م

د: بـا عثمـان در وقـت یـگو یه مکـ  ردهکت یروان یه از عمران بن حصیشب یابن اب
عـت کچھـار ر یخواند. بعد از آن در من یعت نمکردم. جز دو رکخالفتش ھفت بار حج 

   ٣خواند.
خـود  یه باشـد در رأکـ یبـه ھـر سـبب سشـهیدام از عثمان و عاکبه ھر حال، ھر 

 ییدر بـدگو یجانیت ین مساله روشن شد ادعایه اکاند، االن  صاحب نظر و مجتھد بوده
 اساس است.  یباطل و شبھه او روشن و افترا و ظلم او باطل و بھا  آن از

ن یرالمـومنید بـر برائـت امکیـه تاکـآورم  یرا م یگرینجا موارد دین در ایعالوه بر ا
 دارد.  یجانیت یھا از تھمت سشهین عایالمومن عثمان و ام

ه در ھر حال ماجور کور و بلآن دو مجتھد بودند. مجتھد در ھر حال معذ ه:کنیاول ا
ند، اگر به حـق اصـابت کم کو ح  ردهکم اجتھاد کاگر حا«فرموده است:  ج امبریاست پ

اجـر  یـک یند داراکرد و اشتباه کم کو ح  ردهکدو اجر است، و اگر اجتھاد  یند داراک
   ٤»است.

 ٣١٢الرافضه ص یه و الرد علیاالمان -١
 ٩٠العواصم من القواصم ص -٢
 ٢/٢٠٧ه یشب یالمصنف ابن اب -٣
 ١٧١٦، ح٣/١٣٤٢ه یتاب االقضک، مسلم، ٧٣٥٢ح ١٣/٣١٨ یتاب االعتصام، فتح البارک، یبخار -٤

                                                   



 ٥٣٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 ه فقـطکندارند. بل یه در آن اختالفکن اھل سنت است یه بیمتفق عل ین موضوعیا
اشتباه  کد: بدون شیگو یه میمیت خ االسالم ابنینند. شک یاھل بدعت در آن اختالف م

امت  یثر فضالکبودا ین نمیامت مورد بخشش است. اگر چن یبرا یق علمیدر امور دق
 ١شدند. یم کھال

و  ی، داود بن علـی، ثوریفه، شافعین گفته سلف و ائمه فتوا مانند ابوحنید: ایگو یم
ار کـگناھ یو فرعـ یرده را در مسـائل اصـولکـه اشـتباه کـ یمجتھد هکگران است ید

مشـھور  ین رأیاند ا و گفته  ردهکنقل ھا  آن گران ازیحزم و د ه ابنکدانند، ھمچنان  ینم
ار را نـه در مسـائل کـاز مجتھدان اشتباه  یسکه کن است ین و ائمه دیاز صحابه و تابع

 ٢دانند... . یار نمکا گناھیا فاسق و یافر و ک یو نه در مسائل علم یعمل
گـر ید یه گروھکست بلین سشه و عثمانیاتمام نماز در سفر مخصوص عا یرأ دوم:

 اند.  ردهکز براساس آن عمل یاز صحابه ن
از صحابه بر اتمام نماز در سفر بوده است، از آن جملـه  یگروھ یرأ«د: یم گویابونع

  ٣».عائشه و پدرش و عثمان و سلمان و چھارده نفر از اصحاب رسول خدا...
ه در کان معتقد به عدالت او ھستند ھمچنان یه رافضکاست  یسکم: سلمان یگو یم

مرتـد  یدم ھمگمر«ه به محمد باقر نسبت داده اند [و او از آن مبرا است]: کآمده  یافک
 ٤...».یو سلمان فارس یامبر جز سه نفر مقداد بن اسود و ابوذر غفاریشدند بعد از پ

ز ین لشهیاتمام نماز معذور باشد عثمان و عا یدر اجتھاد خود برا ساگر سلمان
ن مـورد بـه عثمـان و یه سرزنش در اکم را داشته و معذور ھستند، ھمچنان کھمان ح

 شود.  یاندازه م یکز به یشه شامل سلمان نیعا
ه بـه کـ ییھا ه به اتمام نماز قائل شده و چه آنک ییھا چه آن سصحابه ه:کنیسوم ا

ق یـبه از طریشـ یاند، ابن ابـ راد نگرفتهیگر ایدام بر ھمدکچیاند، ھ قصر آن معتقد بوده
در  ج امبریـد: اصحاب پیگو یه مکرده کت یروا کیح مین از ابونجیعبدالرحمن بن حص

خواندنـد. و  یقصـر م یھا نماز را اتمام خوانده و بعض یگر بودند و بعضیدیکسفر ھمراه 

 ٢٠/١٦٥ یمجموع الفتاو -١
 ١٩/٢٠٧ یمجموع الفتاو -٢
 .٣١٢ه یاالمان -٣
 .٨/٢٤٥ یافکروضه ال -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٤٠

راد یـا یگـریدام بـر دکـچیردنـد و ھک یھـا افطـار مـ یگرفتند و بعض یھا روزه م یبعض
 ١گرفت. ینم

دانسـتند و  یع مین مورد وسـیموضوع را در اھا  آن هکنست یل بر این دلیم: ایگو یم
 رد، چـونکـ یدانست انتقـاد مـ یر مکه منکآنچه  یگریبر د یت گروھن صوریر ایدر غ

و حفظ سـنت بودنـد. (خداونـد از  یندارین مردم به دیبندتریبعد از رسول خدا پاھا  آن
 باد.) یراضھا  آن ھمه

نمـاز  یه بـا عثمـان در منـکـ یا ه عمـوم صـحابهکـثابت شده است  ه:کنیچھارم ا
از  یرویـانـد، بـه خـاطر پ ه امام گروه خود بودهک یردند. و برخک یرویخواندند، از او پ
خ یدر تـار یرالحاج بـود. طبـریعت خواندند. چون او خود امام عام و امکعثمان چھار ر

امـل خوانـدن نمـاز سـخن کاو با عثمان درباره   ردهکخود از عبدالرحمن بن عوف نقل 
ده یـعود را دگفته است و از او عذر خواسته است، عبدالرحمن خـارج شـده و ابـن مسـ

ر، یـر داده اسـت! گفـت: خییـه مشھور اسـت تغکاست و گفته است: ابومحمد آنچه را 
مسـعود گفـت:  ن. ابنکـعمل  یدان ینم؟ گفت: به آنچه مکار کن صورت چه یگفت در ا

ن خاطر با یعت خوانده است، به ھمکام او با ھمراھانش چھار ر دهیاختالف بد است. شن
ه او بـا کـدم یخوانـدم، عبـدالرحمن بـن عـوف گفـت: مـن شـنعت کھمراھانم چھار ر
عـت خوانـدم، و امـا االن ھمـان کعت خواند. اما من با ھمراھانم دو رکاصحابش چھار ر

 ٢م.یخوان یعت مکچھار ر یعنی: ییگو یه مکرد کم یرا خواھ یارک
وخ خود یه بن قره به نقل از شید: معاویگو یه اعمش مکدر سنن ابوداود آمده است 

؟ یه با عثمان مخالفـت نمـودکعت خواند و سوال شد که: عبدالله چھار رکورده است آ
  ٣عت خواند و گفت اختالف بد است.کسپس چھار ر

ه کـبود  یز نمیش جاید: معتقدم اگر مسافر برایگو یت مین روایق بر ایدر تعل یخطاب
از او در باطـل در  یرویـردند. چون پک ینم یرویامل بخواند، از عثمان پکنماز قصر را 

بر جواز اتمـام اسـت، اگـر چـه ھا  آن ین داللت بر رایست. پس ایز نیحضور صحابه جا
  ٤اند. ردهکار یقصر را بھتر دانسته و اختھا  آن از یاریبس

 ٢/٢٠٨ه یشب یالمصف ابن اب -١
 ٤/٢٦٨ یخ الطبریتار -٢
 ٢/٤٩٢سنن  -٣
 ٢/١٨١السنن  -٤
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 و برخالف سنت  ردهکاجتھاد  یه در مسائلکثابت شده است  سیاز عل ه:کنیپنجم ا
 یش ضـرریاست و چون مجتھد بوده است برا  ردهکل و در اجتھادش اشتباه یتاوآن را 

 ندارد. 
ن یھمچن«د: یگو یند و مک یر مکن امور را ذیاز ا یه بعضیمیت خ االسالم ابنیش

ه کشود. حال آن یه آن با مرگ ساقط میه مھرکرد کم کح» مفوضه«درباره  سیعل
گر یند زنان دھمان یا هیه به او مھرکرده بود کم کدرباره بروع دختر واشق ح ج امبریپ

اح خود در آورد تا کخواست دختر ابوجھل را به ن س ین علیرد. ھمچنیگ یتعلق م
م منصرف شد. ین تصمیز از این س یجه علین شد. در نتیخشمگ ج امبریه پکنیا

دار شدن و خواندن نماز شب مورد ندا یب یاو و فاطمه برا ج امبریه پک ین زمانیھمچن
گفت:  ی؟ علیخوان یا نماز نمیامبر فرمود: آیرد پکبه قدر استناد  س یقرار داد، عل

رد. کن خواھد یند، چنکدار یما در دست خداوند است چنانچه نخواھد ما را ب یھا جان

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ گفت: یزد و م یم یلیه بر صورت خود سک یامبر برگشت در حالیپ ِ�ۡ 
ءٖ َجَدٗ�  ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
 .]٥٤[الکهف:  ﴾٥٤أ

 ».ندک یز جدل میش از ھر چیب یآدم«
مان شد و ین امور مانند به ازدواج در آوردن دختر ابوجھل پشیاز ا یاز بعض یو عل

 بازگشت.
ا رفت. از یه از دنکنیماند تا ا یباقھا  آن از امور بازنگشت و بر اعتقاد به یاما از بعض

ن یتر یرده است، طوالنکه شوھرش وفات ک یه زنکنیبر ا یاو مبن ین امور فتوایجمله ا
ه تعلق یا برود، به او مھریه شوھر مفوضه از دنک ید بگذارند و در صورتیعده را با

ر و آزاد یاح شوھرش مخکان طالق و ماندن در نیم یه چنانچه زنکنیرد و ایگ ینم
امبر زنانش را یه پکبار طالق است. حال آن یکن امر به معنا واقع شدن یگذاشته شود ا

و ھا  این وقوع طالق نبود. ین امر به معنایو ماندن آزاد گذاشت اما ا ان طالقیم
تاب (اختالف کرا در ھا  آن یه شافعکنه وجود دارند ین زمیدر ا یگریار دیمسائل بس

  ١و عبدالله) گرد آورده است. یعل

 ٢٦-٢٨٫٦منھاج السنه  -١
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اتفاق افتاد ھمان جنگ  س یه در دوران علک یا ن مسألهیتر ه بزرگکمعتقدم 
ھا  ه در آن جنگکبود  س ین آن علیاز طرف یکیه کان مسلمانان بود یم میشتار عظکو

صحابه  یه با علماک یگرین امور و مسائل دیدر ا یا رفتند. اگر عذر علیاز دن یاریبس
ار یرد بسکر کخ االسالم ذیه شکچنانھا  آن ه تعدادکد قابل قبول است یمخالفت ورز

از اصحاب با او موافق  یاریھم بسه آن کمسأله  یکاد است، پس عذر عثمان در یز
ده نبودند عذر او را یعق ه با او ھمکھم  یه اصحابیشتر قابل قبول است و بقیبودند ب

ه خون مسلمانان حفظ کاز برخوردار بود ین امتین دوران او از ایرفتند. عالوه بر ایپذ
او را در ان یه شورشکرد. بلکن کمکشدن فتنه  یه او با حفظ خود به طوالنکنیشد تا ا

ه کرا  یح داد و اصحابیردند. و او مسلمانان را بر خود ترجکاش محاصره  خانه
 ید. برخالف علیه به شھادت رسکنیرد تا اک ینند از جنگ نھکخواست از او دفاع  یم

ن ید و مردم را به جنگ با دشمنانش فراخواند. او در ھمه ایه او با دشمنانش جنگک س
بر  یریگ نجا قصد خردهیباد. در ا یاست خداوند او او راضه مأجور کامور معذور بل

له جواب یتوز را به وس نهکی ین رافضیم شبھه ایه فقط خواستکنبود. بل سیعل
 م.ین پاسخ دھکش دندان
به سبب  یرافض یجانیاز اتھامات ت ش شهیب برائت عثمان و عاین ترتیبد

  ملنه:احلمد و اد. یاجتھادشان در مسأله قصر نماز روشن گرد

 ردک یه عمر در مقابل نص و برخالف آن اجتهاد مکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
ح قرآن و یسد: عمر در مقابل نصوص صرینو یتابش مک ١٣١در صفحه  یجانیت

عھد  یانتا علکمتعتان «د: یگو یه مکنیرد. از جمله اک یل میاجتھاد و تأو یسنت نبو
 ج ه در زمان رسول خداکدو متعه »: «ھایعنھما و أعاقب عل یو أنا أنھ ج رسول الله

 »نم.ک یم یمنع و به سبب انجام دادن آن نھھا  آن وجود داشتند من شما را از انجام
گفت: نماز  یافت می یردن نمکغسل  یبرا یشد و آب یه جنب مک یسکو خطاب به 

ُمواْ ﴿ ه خداوند در سوره مائده فرموده است:کنیرغم اینخوان. عل ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ فَلَۡم َ�ُِدوا
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مم یت کپا کد با خایافتیا غسل] آب نیوضو  یچنانچه [برا:«١]٦[المائدة:  ﴾َصعِيٗدا َطّيِٗبا
 » د.ینک

ان یرافض یمیاو از دو متعه از اتھامات قد یبه سبب نھ سطعن او نسبت به عمر 
ند به ک یشان را باطل م یله آنچه ادعایه علما به وسکنسبت به عمر بن خطاب است 

 اند. آن پاسخ داده
باره  نیمطھر در ا الم ابنکدر منھاج السنه در رّد  /هیمیت االسالم ابن خیش

ه کد بدانند ینند، پس باکن علت نسبت به عمر طعن وارد یبه اھا  آن اگر«د: یفرما یم
اب گفت متعه فقط مخصوص اصح یو م ٢ردک یم یار نھکن یش از عمر از ایابوذر ب

نند ابوذر را دوست دارند و او ک یان ادعا میه رافضکاست  ین در حالیبود. ا ج امبریپ
د ابوذر ین مسأله مستوجب طعن و سرزنش باشد. پس بای. اگر در ا٣دارند یم یرا گرام

ه عمر و نه ابوذر را کنند و گر نه چگونه است کن گفته سرزنش یرا ھم به خاطر ا
 »داشت. یشتریل، فقه و علم بیعمر از فضاه ک ینند در حالک یسرزنش م
ت یبن معبد روا یه از ضبّ کرد. بلکم نیمتعه حج را تحر سد گفت عمر ین بایھمچن

ام. عمر به او گفت:  حج و عمره با ھم احرام بسته یه گفت: من براک یشده است زمان
 اند. ردهکت یگران آن را روایو د ی. نسائیا ت شدهیامبرت ھدایتو به سنت پ

خواند. به او  یرا به متعه فرا مھا  آن ه اوکت شده است یروا سز عبدالله بن عمر ا
نبود  یزیرد. او در پاسخ گفت: قصد پدرم آن چک یم یگفتند: پدرت مردم را از آن نھ

ه کا رسول خدا سزاوارتر است یردند گفت: آکه بر او اصرار ک ید. ھنگامییگو یه شما مک
 ا عمر؟ید ینک یرویاز او پ

فَلَۡم ﴿ ن است:یه چنیه آک یرده است. در حالکز اشتباه یه نیدر نقل آ یحت یجانیب تین ترتیبد -١
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا  ٦ه یسوره مائده آ ]٦[المائدة:  ﴾َ�ُِدواْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ

ه کت از ابوذر آورده است یبه نقل از پدرش به روا یمیم تیت از ابراھیحش روایمسلم در صح -٢
 یعنیدو متعه «آمده است: یگریت دیو در روا» بود ج امبریمتعه فقط مخصوص اصحاب پ«گفت:

 ٢ح مسلم متاب الحج باب جواز المنتع) جیز است.(صحیما جا یمتعه زنان و متعه حج فقط برا
 .٨٩٧ص

مرتد  ج امبریبه گمان آنان ھمه مردم پس از پ یافکت یه در رواکم ین گفتیشیدر صفحات پ -٣
 شدند به جز سه نفر ابوذر، سلمان و مقداد بن أسود
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نم. ک یه گفت: چنانچه حج بگذارم متعه مکت شده است ین از عمر روایھمچن
ھا  آن ه بهکن بود یاحرام انجام خواھم داد. قصد عمر ا یکحج و عمره را با  یعنی

ن اعمال را انجام دھند. به علت آسان بودن متعه حج، ین و برتریدستور بدھد بھتر
ه کخواست  ج امبریردند. پک کرا ترحج  یر از ماھھایمردم به جا آوردن عمر در غ

حج به  یھا ل حج واجب را در ماهین دلینباشد. به ھم یخانه خدا در طول سال خال
ن عمل به اجماع یبه جا آورند. سپس در طول سال عمره خود را انجام دھند. ا ییتنھا
است. چنانچه  یشتریثواب ب یگر داراید یمذاھب چھارگانه اھل سنت و علما یعلما

ن یرده است. بنابراک ینھ یگریند در واقع از امر دیمردمش امر بھتر را برگز یامام برا
ادعا  یجانیم. برخالف آنچه تیار بود نه تحریعمر از متعه حج بنا به وجه اخت ینھ
ه گفت: من شما را از انجام آن دو کنم. بلک یرا حرام اعالم مھا  آن ند او نگفت منک یم

م آن. گفته یاو از متعه حج بنا به انتخاب عمل بھتر بود نه تحر ینم. نھک یم یعمل نھ
از  یاریرد. فسخ در نظر بسک یم یت حج و عمره] مردم را نھیشده است: او از فسخ [ن

فسخ را  یو شافع کفه، مالین امر جزو مسائل اجتھاد است. ابوحنیعلما حرام است. ا
معاصر فسخ را نه تنھا حرام  یژه فقھایگر به وید یفقھادانند. اما امام احمد و  یحرام م

ز یآن را واجب نھا  آن از یه بعضکشمارند. بل یز میه آن را مستحب نکدانند بل ینم
، عمران بن یه به گفته علکنند. بلک ینم یروین مسأله پیدانند و از نظر علما در ا یم

 نند.ک یمل من امر عیگر در این، ابن عباس و ابن عمر و اصحاب دیحص
ت شده یروا ج امبرید گفت از پیرد باکر کاح متعه ذکعمر از ن یه در نھکاما آنچه 

ان ثقه در یرد. راوکه حالل بود حرام اعالم کاح متعه را پس از آنکشان نیه اکاست 
به نقل از عبدالله و حسن دو پسر محمد بن  یگر از زھرید یھا کتاب ن ویحیصح
بن  یت از پدرش علیفه او ھم به روایمحمد بن حنفه به نقل از پدرشان یحن

اح متعه را حالل کگفت: اگر ن سعباس  به ابن یه علکاند  ردهکت یروا سطالب یاب
اح متعه و کبر، نیدر سال وقوع فتح خ ج امبری. پیتو گمراه و سرگردان ھست یبدان

ن و مسلمان در دوران خودشا یرد. علماکرا حرام اعالم  یاھل یھا گوشت االغ
ه و ینیان بن عیبن انس سف کتاب و سنت و حافظان آن، چون مالکن مردم به یداناتر

ھا  آن ه مسلمانان بر علم، عدل و حافظ بودنکاند  ردهکت یروا یگران آن را از زھرید
ح و مورد قبول یث صحین حدیه اکندارند  یث اختالفین حدیاتفاق دارند. علما درباره ا

 رده است.کا نسبت به آن طعن وارد نید نداشته یدرباره آن ترد یچ عالمیاست و ھ
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ه متعـه زنـان را تـا روز کـامبر در روز فـتح میـه پکآمده است  یحیصح یھا تیروا
فقـط » بـریسال خ«ا یاند آ ردهکاختالف  یث علیان حدیو راو ١است  ردهکامت حرام یق

م اسـت یز شامل آن تحـرین ه متعهکنیا ای) است یاھل یھا م گورخرھا (االغیت تحریتوق
ه متعـه کـه در سـال فـتح مکـانـد:  گران است و گفتهینه و دییاول گفته ابن ع یه رأک

ل یـم و سپس تحلیاند اوال تحر اند گفته گر رفتهید یه به راک یسانکم شده است و یتحر
بعد از آن حالل شـده و سـپس در   ردهکادعا  یفه سومیم شده است. و طایو سپس تحر

 اع حرام شده است.حجة الود
ه کـن است یح ایل آن اتفاق دارد و صحیم متعه بعد از تحلیمتواتر بر تحر یھا تیروا

ه حرام شده و بعد از آن حالل نشده اسـت، کم حالل نشده و در سال فتح میبعد از تحر
) حـرام شـده یه در آن سال گوشـت گـورخر(االغ اھلـکبر حرام نشده و بلیدر سال خ

بـن  یه علـکـ) را مبـاح دانسـته یمتعه و گوشت گـورخر(االغ اھلـعباس  است. و ابن
 است.  ردهکح یطالب آن را تقب یاب

د از آن قـول یبـه او رسـ یث نھـیه حـدکـ یت شده است ھنگـامیاز ابن عباس روا
ت یـامبر روایـن در آنچـه از پیراشـد یه خلفـایو بق یبازگشته است، و اھل سنت از عل

و قـول مخالفـان او   ردهکامبر مخالفت یاز پ یت علیا رواعه بیو ش  ردهک یرویاند، پ ردهک
 ٢رفته است.یرا پذ

د: از آن جملـه اسـت منـع یگو یدر ضمن مذمت رافضه بر عمر و رد بر آن م یدھلو
امبر وجود داشـته و عمـر ین دو متعه در زمان پیه اکنیعمر از متعه زنان و متعه حج با ا

ل آنچه در نـزد اھـل سـنت ثابـت ینمود، به دلرده بود منسوخ کآنچه را خداوند حالل 
 »نم.ک یم یدو متعه در دوران رسول خدا بوده و من از آن دو نھ«ه گفته: کشده است 

ه کـگانه) اسـت  تب سته (شـشکتب در نزد اھل سنت کن یتر حیه صحکنیجواب: ا
وع و کـح خـود از سـلمه بـن ایو مسلم است و مسلم در صـح یبخارھا  آن نیتر حیصح

سـه روز اجـازه  یه بـراکـنیامبر متعه را بعد از ایه پکآورده است  یبن معبد جھنسبره 
تـب کت در یـن روایـه ایامت حرمت آن را اعالن نمود و شبیداده بود حرام نمود و تا ق

 یت ائمه از علـیتب اھل سنت براساس رواکه ین و بقیحیز وجود دارد. در صحیگر نید

 ٢/١٠٢٥ح مسلم یصح -١
 ١٩١-٤/١٨٤منھاج السنة  -٢
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بـر بـوده و سـپس در یه آن در غزوه خکند کعه ادعا یم آن ثابت شده است اگر شیتحر
م یبـر مبـدأ تحـرین ادعا مردود است. چون جنگ خیجنگ اوطاس حالل شده است، ا

از اھل سنت از عبدالله و حسـن دو فرزنـد  یگوشت گورخر است نه متعه زنان و گروھ
تـه ه گفکـانـد  ردهکرم الله وجھه) نقـل ک( یه از پدرشان از حضرت علیمحمد بن حنف

ه کـپـس دانسـته شـد » م متعه ندا دھمیتحر یرده است براکامبر به من امر یپ«است: 
بـه او  یه نھـکـا دو بار صورت گرفته است، ھر آنی یکم متعه در دوران رسول خدا یتحر
ه در کـ یر. ھنگـامیـده بود، خیس به او نرسکاست و ھر   ردهکده بود از آن امتناع یرس

ب آن را کـشد حرمت آن را ظـاھر و روشـن نمـود و مرت عیاب به آن شاکدوران عمر ارت
 قرآن بر حرمت متعه داللت دارد. یھا هیرد و آک ید میتھد

حج قبل از  یسفر و در ماھھا یکان عمره با حج در کار یادا یعنیمتعه حج: 
م از او یت تحریاست و در روا  ردهکه عمر ھرگز ازآن منع کاشانه، کبازگشت به خانه و 

ه حج تنھا و عمره تنھا بھتر از حج و عمره کن بود ینظر او ا یآر  است، یروشن یافترا
ه امام کحج تمتع] است  یعنیسفر [ یکا در یحج قران] و  یعنیاحرام [ یکھر دو در 

 د:یفرما یرا خداوند میگران برآنند، زیه و دیو اسحاق بن راھو یان ثوریو سف یشافع

واْ ﴿ تِمُّ
َ
ِۚ  َرةَ ۡلُعمۡ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱَوأ   .]١٩٦[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 ».دیحج را با عمره به اتمام برسان«

ِ ﴿. د:یگو یه مکنیتا ا [البقرة:  ﴾لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتۡيَ�َ ٱَ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرةِ ٱَ�َمن َ�َمتََّع ب

١٩٦[. 
 ».دیسر شد ذبح نمایم یه از قربانکند آنچه را که عمره را با حج تمتع کس کھر «
ز به خـاطر یرده است نه بر حج مفرد. و آن نکرا بر متمتع واجب  یه خداوند قربانک

اسـت.   ردهکرخ دھد آن را واجب  یه اگر در حج اشتباھکجبران نقصان است، ھمچنان
امبر در حجة الوداع حج مفرد انجام داد و در عمره قضا و عمـره جعرانـه، فقـط یچون پ

 نه بازگشت.یرغم وجود مھلت به مدیننمود و عله در آن حج کعمره را به جا آورد 
ه کن معناست یبد» نمک یم یمن از آن دو نھ«ه کاند  ردهکاما آنچه از قول عمر نقل 

ه کفه است یه شریه ھمان آکدھند  یت نمیتاب اھمکفاسقان و عوام الناس به نص 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َتَ�ٰ ٱَ�َمِن ﴿ د:یگو یم
ُ
 .]٧[المؤمنون:  ﴾٧َعاُدونَ لۡ ٱَوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 ».ارانندکاز تجاوزھا  آن د پسیر از آن بجویس غکھر «
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واْ ﴿ ز:ین تِمُّ
َ
ِۚ  ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱَوأ  .]١٩٦[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 ».دییخدا اتمام نما یجمع حج و عمره را برا«
 ینـواھرا به مراعـات اوامـر و ھا  آن مسلط شده وھا  آن م و سلطان برکه حاکنیمگر ا

 یل سـاختگین دلیاست، به ھم  ردهکرا به خود اضافه  یل نھین دلیند، به ھمکمجبور 
 ١شان روشن شده، سخن حق ھمواره برتر است. یو گمراھھا  این بودن اقوال

شـود،  یدو متعـه روشـن م ینھـ یرافضه در مذمت عمر بـرا ین بطالن ادعایبنابرا
رده بـود و کـانتخاب افضل و بھتر منـع  یه براکم بلیچون حج تمتع را نه به خاطر تحر

نند. گفته ک یر حج خالیغ یھا عبه را در ماهکه مردم خانه کنیآن ھم به خاطر ترس از ا
ثـر اھـل علـم اسـت، کن گفتـه ایـه اکاست   ردهک یه عمر فسخ حج را نھکشده است 

ه فسـخ آن کـاست  کیاز دو مناس یکیاست، چون حج   ردهکه ابن قدامه نقل کھمچنان
 ٢ست.یز نیھمانند عمره جا

اسـت خـود رسـول   ردهکـه حالل بـود حـرام کنیه متعه زنان را بعد از اک یسکاما 
عبـاس آن را حـالل  ن مخالفـان آن بـوده اسـت و ابنیدتریاز شـد یبـوده و علـ عخدا

عباس دوباره از قول  و ابن  ردکوم کح و محین نظر تقبیاو را به خاطر ا یدانست و عل یم
ده یبـه او رسـ  ردهکـت یروا ع از رسول خدا یه علکم یث تحریچون حد خود بازگشت.

ت شـده یـز روایـه صـحابه نیو بق یر علیم متعه از طرف غیث تحرین احادیبود. ھمچن
از  یه نھکبر عمر است  یتب صحاح اھل سنت آمده است، پس چه مذمتکه در کاست 

 امت است.یتا روز ق عم آن از طرف شخص رسول خدایمتعه بعد از اثبات تحر

 »فلم نصبر«ن گفته انس یبه ا استنادبا  اصحابنسبت به  یجانیطعن ت
د: یـگو یم» دھنـد یمـ یه خود گـواھیصحابه عل«تحت عنوان  ١٣٢در ص  یجانیت

ه به انصـار گفتـه اسـت: شـما بعـد از مـن کرده کت یاز رسول خدا روا کانس بن مال«
د تا خدا و رسول را در وقت حـوض ینکد، صبر ینیب یرا م یدیشد یض و خود برتریتبع

 م.ید، انس گفت صبر ننمودییمالقات نما

 ٢٥٦-٨ة صیعشر یمختصر التحفة االثن -١
 ٥/٢٥٢ابن قدامه  یالمغن -٢
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ه گفته است: براء بن عازب را کت شده است یب به نقل از پدرش روایاز عالء بن مس
ر درخت با او یو در ز  ردهکامبر یپ یاریو  یه ھمراھکدم و به او گفتم خوشا به حالت ید
 م.یه به وجود آوردکرا  ییزھایبعد از او چه چ یدان ینمبرادر  ی، گفت: ایردکعت یب

و   ردهکـعـت یامبر بیـر درخت بـا پین بوده و در زین اولیه از سابقکن صحابه یاگر ا
ب را یـبـوده را دانسـته و فـتح قرھـا  آن شـده و آنچـه در قلـوب یراضھا  آن خداوند از

ه بعـد از کـدھـد  یمه خود و اصـحاب خـود شـھادت یشان پاداش داده است، بر علیبرا
امبر از آن خبـر یه پکاست  ین شھادت مصداق خبریاند، ا ردهکجاد یزھا ایامبر چه چیپ

 ..»..شوند یو مرتد م  ردهکجاد یه اصحاب او بعد از او بدعتھا اکداده 
را  یسانکتوز  نهکی ین رافضیه اکنست یز ایبرانگ ار تعجبیبس یارھاکم: از ییگو یم

ه ین آیند و مذمت خود را با اک یدر اسالم اعتراف مھا  آن ابقهه به سکند ک یوھش مکن

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ د:یفرما یند، خداوند مک یداللت مھا  آن ه بر فضلکند ک یب مکیتر َّ� 
َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  نَزَل  لشَّ

َ
ِكيَنةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َعلَۡيِهۡم  لسَّ

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا َقرِ�ٗبا
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َوأ

ردنـد و آنچـه را در کعـت یر درخـت بـا تـو بیه زک یخداوند خشنود شد از مومنان«
شـان  یرا بـرا یکـیرده و فـتح نزدکـشان نـازل یشان است دانست و آرامش را برایدلھا

 ».پاداش داد
ن به یست و ایغافل ن ھاست آنم یمدح عظل و یه در فضاک یاتیگر آیه و دین آیاو از ا

ات واضح قرآن، زشـت، بـه اخبـار آن و عـداوت و عنـادت بـا یح آیب صریذکذات خود ت
د ندارد، یدر آن ترد یچ عالمیه ھکدارد  یحیه صرین آیام قرآن است، به خدا قسم اکاح

 ام قرآن ھمراه با مسخره و استھزاء ھم باشد.که آن رد بر احکنیمخصوصا ا
 یبر مـذمت و طعـن بـر صـحابه و ادعـا» میصبر ننمود«استناد او به قول انس اما 

د گفـت در گفتـه یـاند با رده و بعد از رسول خدا مرتد شدهکجاد ین بدعت ایه در دکنیا
 وجود ندارد. یکباطل نه از دور و نه از نزد ین ادعایبر ا یچ داللتیانس ھ

ض و ستم فـراوان یبعد از او دچار تبعه کامبر به انصار خبر داده بود یه پکنیح ایتوض
د در یه باکاست  یث گذشت و گفته انس در مورد صبریه در حدکخواھند شد، ھمچنان

ه در آن وجـود کـ یزیـثر چکرند، وحـدایش گیام در پکض حقوق حیمقابل ظلم و تبع
در  یرافضـ ین بـرخالف ادعـایـردند، و اکام صبر نکبر ظلم حھا  آن هکن است یدارد ا

 ند.ک یچ وجه بر آن داللت نمیاق عبارت به ھیه سکن است یدعت در دجاد بیا
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رده، کـه یز توصیگران نیرده، به دکه یام به انصار توصکامبر درباره حیه پکرا  یصبر
عبـاس بـه  ن به نقـل از ابنیحیز آمده است. در صحین یگریث دیر آن در احادیه تفسک

رش بدش آمد صبر یاز ام یزیسبب چس به که فرمود: ھر کامبر آمده است یت از پیروا
ت یـوجب از اطاعت سلطان خارج شـود بـه مـرگ جاھل یکس به اندازه کرا ھر یند زک

 ١مرده است.
ه بـدش کـد یـد یزیرش چیس از امکعباس آمده است: ھر  از ابن یگریت دیدر روا
ت یرد به مرگ جاھلیرد و بمیوجب فاصله بگ یکس از جماعت کند، چون ھرکآمد صبر 

 ٢است.مرده 
ن و عـدم خـروج برآنـان یام به التزام جماعت مسـلمکه صبر بر حکپس روشن شد 

امبر بودند یت پیان به وصکام و متمسکر انصار از صابران بر حین انس و سایاست، بنابرا
ا یـن و یراشد یچه در دوران خلفاھا  آن از یده نشده است فردیخ انصار شنیرا در تاریز

ه وفـات کبود  یا ن صحابهیرده باشند. انس از آخرکخروج ام خود کبر ح یدر عصر امو
رده کـ کر بـود، دریـه در عراق امکوسف یچون حجاج بن  یم ظالمکنمود، و دوران حا

ومت با حجاج منازعه داشته و بر او خروج که در حکده نشد ین وجود از او شنیبود. با ا
د حجاج با سب یمعروف بود. و شا یه حجاج به ظلم و ستمگرک یرده باشد. با وجودک

ر به نقـل از یثک رد، ابنک ینم کشد اما او صبر را تر یمعترض به او م یه گاھک یو شتم
ه ابن االشـعث شـورش ک ییه در شبھاکدر قصر با حجاج بودم «د: یگو ید میزیبن  یعل
ھا  ث، در فتنـهیـخب یآمـد و حجـاج گفـت: ا کد، انس بن مالید یرده بود مردم را مک

. قسـم بـه یبا ابن اشعث ھست یر و گاھیزب ابن یه من و گاھیعل ی، گاھینک یگردش م
نم و مثل سوسمار پوستت ک یت را رنگ میشھایه جان حجاج در دست اوست رک یسک

! خدا ییمنظورم تو یر من ھستم؟ گفت: آرید: منظور امید: انس پرسیگو ینم. مک یرا م
 ه راجعون].یگفت انا لله و نا ال یم یعنی[ ٣ند! انس استرجاع نمودکر کتو را 
ه کـاسـت  یبـه عھـد کت رسول خـدا و تمسـیل بر صبر انس و تحقق وصین دلیا

رت یه سـکـ یسـکبر » میردکصبر ن«ه کاست. اما گفته انس   ردهکت یامبر به آن وصیپ

ح  ٣/١٤٧٨تاب االمارة کح مسلم یو صح ٧٠٥٣ح  ١٣/٥ یالفتن فتح البارتاب ک یح البخاریصح -١
١٨٤٩ 

 ١٨٤٩ح  ٣/١٤٧٧ح مسلم یو صح ٧٠٥٣ح  ١٣/٥ یتاب الفتن فتح البارک یح البخاریصح -٢
 ٩/٦٩ر یثکة ابن یة و النھایالبدا -٣
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گناھان خود  یه از شدت ترس الھکنیاز نفس خود و اھا  آن صحابه را شناخته و مراقبت
از انـس  یح بخـارید، در صـحیـآ یش نمیپ یالکاو اش یاند بشناسد برا را بزرگ دانسته

تر یکه در چشـم شـما از مـو بـارکـد یشو یب مکمرت یشما اعمال«د: یگو یآمده است م
د انس از سخن خود ی. شا١میشمرد یامبر آن را از گناھان بزرگ میاست و ما در دوران پ

ه از او کـ یه از حجاج به خاطر شـدت آزارکنظور را داشته است ن میا» میصبر ننمود«
  ردهکـت یـاش روایـر از ابوعیـثک ه ابنکاست، ھمانطور   ردهکت یاکفه شیش خلیده پید

و  یھـودید: به خدا اگر یگو یرد. او مکت یاکاز حجاج ش کش عبدالملیه انس پکاست 
ست سال در یردند و من بک یم رامکرا اھا  آن دندید یامبرانشان را میخادمان پ یحیمس

ه انس بـه کر شد کحجر ذ ن به نقل از ابنیشی. در صفحات پ٢ام خدمت رسول خدا بوده
 ند.کت یاکش کد بن عبدالملیدمشق رفته تا از حجاج نزد ول

ش یپ یالکت انس از حجاج با صبر منافات ندارد و بر او اشیاکه شکواضح است 
و انس   ردک یت میاران را اذکویکه نکبوده است  یآورد، چون حجاج ظالم مستبد ینم

باشد. خداوند  یز میده نیه پسندکز و بلیت از ظالم, جایاکاز آنان بوده است و ش یکی

ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيلٍ  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ  نَتَ�َ ٱَولََمِن ﴿ د:یفرما یم
ُ
 .]٤١[الشوری:  ﴾٤١فَأ

 یرنـد، مالمتـیگ یرفتـه باشـد انتقـام مھـا  آن بـره ک یه پس از ستمک یسانکبر «
 ».ستین

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ْ  ل�َّ َ ٱَوَذَكُروا ْ ٱَكثِٗ�� وَ  �َّ وا ِمۢن َ�ۡعِد َما  نَتَ�ُ
ْۗ وََسَيۡعلَُم  ِينَ ٱُظلُِموا يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبونَ  �َّ

َ
 .]٢٢٧[الشعراء:  ﴾٢٢٧َظلَُمٓواْ أ

و   ردهکـاد یـردند و خداوند را فراوان کسته یشا یارھاکمان آوردند و یه اکمگر آنان«
 ».چون مورد ستم واقع شدند انتقام گرفتند

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یگو یش مؤمنان میخداوند در ستا َصاَ�ُهُم  �َّ
َ
ٓ أ ونَ  ۡ�َۡ�ُ ٱإَِذا  ﴾٣٩ُهۡم يَنَتِ�ُ

 .]٣٩[الشوری: 
 ».رندیگ ید انتقام میرسھا  آن به یه چون ستمکوآنان «

 ٦٤٩٢ح  ١١/٣٢٩ یتاب الرقائق فتح البارک یبخار -١
 ٩/٩٦ة یة و النھایالبدا -٢
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ه به خاطر خود به حق انتقام گرفته است، و بعد انتقام نگرفتن را کاست  یسکانس 
» میردکـصـبر ن«ده است، سزاوارتر به مقام او عفو و بخشـش اسـت و گفتـه او یبھتر د

 شود. والله اعلم. یر مین تفسیچن
بـه  ١»میردکـار کـبعـد از او چـه  یدانـ یتو نم«د: یگو یه مکاما گفته براء بن عازب 

ھا  آن مانیمال اکن به خاطر یگرفتند و ا یه بر خود سخت مکگردد  یحالت صحابه بازم
 م پروردگارشان بوده است.یو تعظ

رخ ھـا  آن ه در عھـدکـره دارد یـد: اشاره به جنگھا و غیگو یحجر در شرح آن م ابن
م: ییگـو ی. م٢ھاسـت آنمال فضـل کن از یده است و ایداده و از غائله و عاقبت آن ترس

ه دائمـا عمـل خـود را کـامـل دارد، کمـان یه اکاست  یت و حالت ھر مومنین وضعیا
مال علم او به خداونـد و کن به خاطر یپندارد و ا یشمرده و گناھانش را بزرگ م کوچک

 کوچکشان را  شان را بزرگ و گناھان ه عملکفاسق  یھا م اوست، برخالف انسانیتعظ
 شان است. ینسبت به خداھا  آن یمان و گستاخین به خاطر ضعف ایه اکشمارد.  یم

گفت: مؤمن گناھـانش را چنـان  یه مکند ک یت میاز عبدالله بن مسعود روا یبخار
فتـد، و فـاجر گناھـانش را یه بر او بکترسد  ینشسته و م یوھکر یا در زیه گوکند یب یم

 ٣ان دھد.کاش گذشته و دستش را ت ینیا از مقابل بیه گوکند یب یم یمانند مگس
ر یدگان سلفدر سرزنش نفس و احساس تقصیه آثار صحابه و برگزکن سبب است یبد

به خداونـد اسـت. گفتـه ھا  آن مان و علم و معرفتیمال اکن به علت یه اکفراوان بوده 
ل باشـد شـامھـا  آن بر ینجا مذمتین نوع است، اگر در ایز از ھمین کبراء و انس بن مال

نقل  ین سخنانیھمانند چنھا  آن ه از ھمهکشود  یز میدگان صحابه و سلف امت نیبرگز
نم کـ یرا نقل م ییھا نجا فقط سخنان آنیشمار است. در ا ین سخنان بیه اکشده است 

ه از کـت شـده اسـت یـروا یجمله از عل ان ھستند. از آنیر رافضیم و تقدیه مورد تعظک
اش کحسن  یه به فرزندش حسن گفته است: اکنیامان شده تا یار پشیجنگ جمل بس

 ٤١٧٥ح  ٧/٠٤٤٩ یفتح البار یتاب المغازک یبخار -١
 ٧/٤٥٠فتح البار  -٢
ا یه آکه است یث مختلف فین حدیو ا ٦٣٠٨ح  ١١/٠١٠٢ یتاب الدعوات فتح البارک یبخار -٣

فتح  ١٧/٦١ح مسلم آورده است یز در صحین یباشد و نوو یامبر میا از پیسخن ابن مسعود و 
 ١١/١٠٥ یالبار
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 یمرد، حسن به او گفـت: پـدر، مـن تـو را از آن نھـ یست سال قبل از جمل میپدرت ب
 ١رسد. ینجا میار به اکه کدانستم  یردم. گفت: فرزندم، نمک

ه در روز جمل جنگ شدت گرفـت ک ید: ھنگامیگو یآمده است م یگریت دیدر روا
اش چسـبانده و  نهیشـد، فرزنـدش حسـن را بـه سـ ینده مکه کد ید یسرھا را م یو عل

 ٢م.ید داشته باشیام یزین به چه چیحسن بعد از ا یگفت: انا لله، ا
و عبدالله بـن مسـعود  که: سعد بن مالکند ک یت میب رواید بن مسیم از سعیابونع

؟ ینـک یه مـیـابوعبدالله چرا گر یرد. گفتند: اکه یادت سلمان رفتند، سلمان گریبه ع
رد. گفت: مثل توشـه راه کس آن را حفظ نکچیه ھکام  با رسول خدا بسته یگفت عھد

 ٣تان باشد.یبرا
ه کـبودم  یم یه گفته است: به خدا دوست داشتم درختکت شده است یاز ابوذر روا

 ٤شدم. یقطع م
امبر یـاز صـحابه پ یـکن یھـا ن اخبـار و انسـانیا ین آثار مستلزم مذمت برایاگر ا

ن یز ھمـیـھستند مورد انس و بـراء نھا  آن ان معتقد به عدالت و فضلیرافضه کست ین
 م را دارد.کح

ه صـحابه او بعـد از او کـامبر است یق گفته پیه تصدکنیبر ا یمبن یجانیت یاما ادعا
 ست.یبه اعاده آن ن یازینند رد بر آن گذشت و نک یجاد میھا ا بدعت

 .خداوندها از  شدت خوف آن خاطرو عمر به  رکابوبن یخیبر ش یجانیطعن ت
 یبخـار«د: یگو یم» ه خودشانین بر علیخیشھادت ش«عنوان:  ١٣٣در ص یجانیت

زه زده یـه عمر بـا نک ید: ھنگامیگو یح خود در فصل مناقب عمر بن خطاب میدر صح
 یلکن شد امـا مشـیر اگر چه چنیام یعباس به او گفت: ا د ابنیترس یار میا بسیشد گو

ار بـوده و ین و ینش با او ھم ییویکو با ن  ردهکرسول خدا  یو ھمراھ ینینش ست تو ھمین

 رده استکر نکو قول حسن را ذ ٤/٥٣٧ یخ طبریتار یطبر ٧/٢٥١ة یة و النھایالبدا -١
 ٧/٢٥١ة یة و النھایر البدایثکابن  -٢
 ١/١٩٦اء یة االولیحل -٣
ح است و ین صحیخیه بر شرط شکو گفته است  کم در المستدرکو حا ٥/١٧٣مسند احمد  -٤

حة یث الصحیسلسلة االحاد ٤/٦٢٥با او موافقت نموده است  یاند و ذھب آوردهین آن را نیخیش
 ٤/٣٠٠ یآلبان
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 یکـیر بـه نکبود، و سپس با ابـوب یه او از تو راضکد یاز دست داد یسپس او را در حالت
بـود، و  یه او از تو راضـکد یاز دست داد ید و او را در حالتینمود یو ھمراھ ینینش ھم

د، و اگر یا بوده یکار نیھمراه و ھا  آن و با  ردهک ین و ھمراھینش ھمھا  آن ارانیسپس با 
 ھستند. یاز تو راض ی، ھمگیجدا شوھا  آن از

 یردکـر کاو ذ یرسول خدا و خشنود یو ھمراھ ینیه از ھمنشکگفت: اما آنچه را 
د بـه یـنیب یه در مـن مکـ یه بر من منت نھاده است و اما ترسکاست  یآن از منت الھ

ن طال داشته باشم با انفـاق آن یاست، به خدا قسم اگر به اندازه زمخاطر تو و اصحابت 
 نم.یه عذاب را نبکنیدھم و از ا یدر راه خدا خود را از عذاب خدا نجات م

ه مـن از گوسـفندان کـاش کـه گفته اسـت: کرده است کز ثبت یخ گفته او را نیتار
ه کـ یسـپس ھنگـامو   ردهکـخواسـتند مـرا فربـه  یه مکخانواده مان بودم و ھر طور 

پختنـد و سـپس  یو م  ردهکـبـاب کشـته و کآمـد مـرا  یمھا  آن شیمحبوب پ یمھمان
ه کـبـودم. ھمچنان یشدم و ھرگـز بشـر نم یخوردند و من به صورت مدفوع خارج م یم

ر که ابـوبکـ یاسـت. ھنگـام  ردهکـن اسـت ثبـت یـه ایز شبیه نکر را کخ گفته ابوبیتار
پرنـده، بـر درخـت نشسـته و  یگفـت: خوشـا بـه حالـت اد، ید یرا بر درخت یا پرنده

 یبـر سـر راھـ یه مـن درختـکاش ک، یندار یتابکو حساب و  یخور یمحصولش را م
خورد و مـرا بـه صـورت مـدفوع خـود خـارج  یبر من گذشته و مرا م یبودم و شتر یم
 »رد و من بشر نبودم.ک یم

نند از بشـر نباشـند در ک یمر و عمر) آرزو کن (ابوبیخیچگونه ش«د: یگو یه مکنیتا ا
ه در ک یاست، و اگر مومن عاد  داده یر مخلوقات برتریه خداوند بشر را بر ساک یصورت
گـاھش در بھشـت را یه بر او نازل شده و به او بشـارت جاکم باشد مالئیش مستقیزندگ

ه کـپس بزرگان صحابه چنان …شود ین نمیده و اندوھگینترس یدھند و از عذاب الھ یم
ه مـدفوع کـننـد ک یھستند آرزو مـ ج ن خلق بعد از رسول خدایاند بھتر اد دادهیبه ما 

 »باشند.

 جهت چندرد بر او از 
نسبت به ھا  آن مین و تعظیخیور, داللت بر شدت ترس شکمذ یتھاین روایا اوًال:

ل ین دلین است. به ھمیدر دھا  آن مال فضل و علو شأنکن خود از یه اکخدا دارد 
ات یترسند در آ یه از او خوف داشته و از عذاب او مکرا  یسانکتاب خود کخداوند در 
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ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿ است:  ردهکد یتمج یمتعدد مَّ
َ
 ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَوأ

َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ 
ۡ
 .]٤١-٤٠[النازعات:  ﴾٤١لَۡمأ

ننـد، ک یمـ یھا نھ ده و نفس را از ھوسیات پروردگارشان ترسیه از آک یسانکو اما «
 ».ھاست آنگاه ید بھشت جایترد یب

 .]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦َجنََّتانِ  ۦَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿
 ».دو جنت است یه از مقام پروردگارش بترسد داراک یسکو «

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ اَعةِ ٱوَُهم ّمَِن  ۡلَغۡيبِ ٱَ�َۡشۡوَن َر�َُّهم ب  .]٤٩[األنبیاء:  ﴾٤٩ُمۡشفُِقونَ  لسَّ

امـت یق روزم دارنـد و از یگردند و از او بـ یپروردگارشان بازم یه به سوک ییھا آن«
 ».ترسند یم

ِ ٱرَِجاٞل �َّ تُلۡهِيهِۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ﴿ د:یفرما یخداوند در وصف مؤمنان م َّ� 
لَٰوةِ ٱ�قَاِم  َكٰوةِ ٱ�يَتآءِ  لصَّ بَۡ�ٰرُ ٱوَ  ۡلُقلُوُب ٱَ�َافُوَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ  لزَّ

َ
 .]٣٧[النور:  ﴾٣٧ۡ�

و اقامـه نمـاز و  یر الھـکـرا از ذھـا  آن د و فروشیه تجارت و خرکھستند  یمردان«
ھـا در آن منقلـب  ھـا و چشـم ه دلکـترسـند  یمـ یدارد و از روز یات بـازنمکدادن ز

 ».  شود یم

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یمھا  آن و در وصف َمَر  �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱيَِصلُوَن َما ن يُوَصَل َو�َۡخَشۡوَن  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
أ

 .]٢١[الرعد:  ﴾٢١ۡ�َِسابِ ٱَر�َُّهۡم َوَ�َخافُوَن ُسوَٓء 
ه خداونـد دسـتور وصـل آن داده اسـت و از کـنند آنچه را ک یه وصل مک ییھا آن«

 ».حساب خوف دارند یداشته و از بدت یپروردگار خود خش
ه کـن دارد یـداللـت بـر اھا  این ه ھمهکنازل شده است  یات فراوانین باره آیو در ا

و   ردهکـرا مـدح ھا  آن له آنیه خداوند به وسکاست  یترس از خداوند از اوصاف مومنان
در ا آن ر ا سـعادت و نجـاتیـدر دنھـا  آن دوست داشته و به خاطر ترسھا  آن آن را از

 است.  ردهکآخرت مترتب 
ن مقام خوف از خداوند بوده یاند در متحقق نمودن ا گفته بنیخیه شکآنچه را 

ه امـت یـله آن مستحق آن فضل بزرگ از طـرف خداونـد شـده و از بقیه به وسکاست 
 اند. ن افراد امت شدهیامبر جزو برتریسبقت گرفته و بعد از پ
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از فرط  ١است  ردهکن را حمل بر گناه و مخالفت یخیشدت خوف ش یجانیت ًا:یثان
گونه  نیبود ا ین نمید: اگر چنیگو یاش نسبت به شرع م یجھالت و نادان

َما ﴿ د:یفرما یت است، خداوند میه از لوازم علم، خوف و خشکگفتند.حال آن ینم إِ�َّ
َ ٱَ�َۡ�  ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا  .]٢٨[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ

 ».ترسند یه از خداوند مکان بندگان خداوند علما ھستند یاز م دیترد یب«
ن یشود. به ھمـ یشتر میت در نفس انسان بیتر شود خش ین علم قویه اکھر چقدر 

ه مـن کـل رسول خدا به اصحاب خود فرموده است: (بـه خـدا قسـم اگـر آنچـه را یدل
ھا در بسـترھا لـذت  زن د، و ازیردک یه میاد گرید و زیدیخند یم مکد یدانست یدانم م یم

   ٢د).یردک یخداوند م ید و زاریرفت یھا م ابانید و به بیبرد ینم
خداوند خواھد  یو، انقطاع به سویکاستقامت بر طاعت و عبادت نھا  این امد ھمهیپ

يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا  لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿ د:یفرما یبود. خداوند م
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ   .]١٦[السجدة:  ﴾١٦َوِممَّ

د یـم و امیدھنـد، پروردگارشـان را بـا بـ یشان را فاصـله م یاز بستر خواب پھلوھا«
 ».نندک یم انفاق میا دادهھا  آن خوانند و از آنچه به یم

ل تالزم و اجتماع آن دو است. یوصف خداوند بندگانش را با خوف و عبادت دل
افران کعمل است، خداوند در وصف  کط و تریس عدم خوف ھمراه با تفرکبرع

ْ لَۡم نَُك ِمَن  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقرَ ﴿ د:یگو یم َولَۡم نَُك ُ�ۡطِعُم  ٤٣لُۡمَصّلِ�َ ٱقَالُوا
ُب �َِيۡوِم َوُ�نَّا  ٤٥ۡ�َآ�ِِض�َ ٱَوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع  ٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱ -٤٢[المدثر:  ﴾٤٦ّ�ِينِ ٱنَُ�ّذِ

٤٦[. 
م، و بـه یند ما از نماز خوانان نبودیگو یشانده است، مکشما را به جھنم  یزیچه چ«

م و روز یشـد یگفتنـد ھـم آواز م یه سخن باطل مکم و با آنان یداد ینھا طعام نمکیمس
 ».میپنداشت یامت را دروغ میق

ه کند ک ین آقا انسان تعجب میقتا از عقل ایند و حقک یور مکچون حب و بغض مفرط انسان را  -١
 ند. (مترجم)ک یم مکحھا  آن ل و دربارهیچگونه امور را تحل

موافقت او  یح است و ذھبین صحیخیند مسندش به شرط شیگو یو م ٤/٦٢٣م کحا کالمستدر -٢
 نموده است.
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ۖ بَل �َّ َ�َافُوَن ﴿ د:یفرما یه مکنیتا ا  .]٥٣[المدثر:  ﴾٥٣�ِخَرةَ ٱَ�َّ
 ».ترسند یه از آخرت نمک یآر«

 است.  ردهکھا را به عدم عمل و عدم خوف وصف  آن
ژه یـه از صـفات وکـ ین به ترس الھیخیدر مذمت ش یجانیت ین جھل و نادانیبنابرا

 شود. یمومنان و اھل عمل بوده ظاھر م
خبر  ‘میر و عمر ثابت شده است خداوند از مرکه از ابوبکر آنچه را ینظ ثالثًا:

َجآَءَها ﴿ داده است:
َ
قَالَۡت َ�ٰلَۡيتَِ� ِمتُّ َ�ۡبَل َ�َٰذا َوُ�نُت  �َّۡخلَةِ ٱإَِ�ٰ ِجۡذِع  لَۡمَخاُض ٱَفأ

ا نِسّيٗ  .]٢٣[مریم:  ﴾٢٣�َۡسٗيا مَّ
 ».شدم یسپرده م ین مرده بودم و به فراموشیاش قبل از اکگفت: «

ا﴿ر:یعباس در تفس ابن نِسّيٗ  .﴾َوُ�نُت �َۡسٗيا مَّ
 ».شدم یسپرده م یبه فراموش«
ه کـ یزیـ: چیعنـید یـگو یشـدم. قتـاده م ینم یزیخلق نشده و چ یعنید: یگو یم

 ١سقط. یعنید: یگو یع بن انس میست. ربیر نکشناخته نشده و قابل ذ
ت شده است در روز جمل به فرزندش حسن گفت: یروا یه گذشت از علکھمچنان 

ه گفتـه کت شده است ی. ھمچنان از ابوذر روا٢ست سال مرده بودیاش پدرت قبل از بک
له ینوسـیبدھا  این ایر آن گذشت، آکشد و سابقًا ذ یه قطع مکبودم  یم یاش من درختک

ه آن یشب یله امورین به وسیخیرند [حاشا]؟ وگر نه پس چرا شیگ یمورد مذمت قرار م
 رند.یمورد مذمت قرار گ

ش فرشته نازل شده و بشارت یبرا ید مومن عادیگو یه مک یجانیگفته ت رابعًا:
ن یشود و اشاره به ا ین نمیترسد و اندوھگ یدھد، و نم یگاھش را در جنت به او میجا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ه:کدارد  یگفته الھ ْ َر�َُّنا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَۡيِهُم  ۡسَتَ�ُٰموا �َّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتَتََ�َّ
َ
�

 ْ  .]٣٠[فصلت:  ﴾َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُوا
ھـا  آن ه بـرکدند مالئیه گفتند پروردگار ما الله است و سپس استقامت گزک ییآنھا«

 ».دین مشوید و اندوھگیه نترسکنازل شده 

 ٣٢٥-٨/٦ یر الطبریتفس -١
 ق آن گذشتیتوث -٢
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 ین مژده در ھنگام وفات میه اکن است یه ایآ یاو به معنا یاز جھالت بزرگ و رسوا
د بن اسلم و یو ز یر, مانند مجاھد وسدیه مفسران از ائمه تفسکباشد. ھمچنان 

داند چه مژده ای به او  ی. و مسلمان قبل از آن نم١اند ردهکگران نقل یفرزندش و د
ه کداند  یشه در حالت خوف و رجا بوده و نمیل او ھمین دلیداده خواھد شد؟ به ھم

ه کاست، بل یعیطب یشان امر ین از خدایخیخاتمه او چگونه خواھد بود، و ترس ش

إِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ د:یفرما یبه خداوند است. خداوند مھا  آن سته مقام و معرفت و علمیشا
َ ٱ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا  .]٢٨[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ

 ».ترسند یخداوند مه از کان بندگان خداوند علما ھستند ید از میترد یب«
آورد، چـون  یش نمـیپـ یالکن صورت اشـین به جنت در ایخیش یامبر برایبشارت پ

ه کـشـان راسـخ شـده  ه در دلکـاسـت  ین صـفات مومنـانیتر ژهیترس از خداوند از و
مـان یه اکه ھر اندازه کنند، بلکا آن را دور یافته ی ییچ صورت از آن رھایتوانند به ھ ینم

ل یـن دلیشتر خواھد شد. بـه ھمـیز بیشتر شود خوف او نیخداوند بو علم و اطاعت از 
ن فرد امت یتر تیه درباره خود سخن گفته و بدان قسم خورده، باخشکامبر ھمچنان یپ

ت تـر و پرھیزگـارتر یشـما باخشـ یمـن از ھمگـ امـا بـه خـدا قسـم«د: یـفرما یبود، م
 ٢».ھستم...

خبر داده است، ھا  آن متعال ازه خداوند کامبران چنانین است حال پین چنیا

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ د:یفرما یم
ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� ۡن َ�َلَۡنا  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ِمن ُذّرِ�َّةِ َءاَدَم َوِممَّ

ۡن َهَدۡ�َنا وَ  ٰٓءِيَل َوِممَّ ٓۚ ٱَمَع نُوٖح َوِمن ُذّرِ�َِّة إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ� ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت إَِذا �ُ  ۡجَتبَۡيَنا
ا۩ لرَّ�ٱ  .]٥٨[مریم:  ﴾٥٨� � َوُ�ِ�ّيٗ

رده بود، از فرزندان آدم کانعام ھا  آن ه خداوند بهکامبران بودند یاز پ یھا گروھ نیا«
گـر یل [نـام دیم و اسـرائیم و فرزندان ابـراھینشاند یشتکه با نوح در کو فرزندان آنان 

 رحمـان بـر یات خـدایشان، و چون آ میدیم و برگزیردکشان  تیه ھداکھا  آن وعقوب] ی
 ».افتادند یان به سجده میشد، گر یتالوت مھا  آن

 ٤/٩٩ر یثکر ابن یو تفس ١١/١٠٨ یر الطبریتفس -١
 ١٤٠١ح  ٢/١٠٢٠اح کتاب النکح مسلم یو صح ٥٠٦٣ح  ٩/١٠٤ یاح فتح البارکتاب النک یبخار -٢
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ه امت از خداوند خـوف وتـرس دارد، و بـدون ین و بقیخیشتر از شیه بکامبر یاگر پ
چـه  ین مـوردیاند پس در چنـ داشته یشتریت بیھم از آن دو خش یالھ یاید انبیترد

نـد ک یش خود گمـان مـیاند جکمتوجه آن دو خواھد شد؟ و اگر مؤلف با فھم  یسرزنش
ه [از خدا] نترسد چون خداوند به او مژده بھشت داده اسـت که بر مومن واجب است ک

او  ینـد، پـس بنـا بـر ادعـاک یم ییسرزنش و بدگو ن رایخیو به خاطر ترس از خدا، ش
را بـه رسـالت ھا  آن ه خداوندکھستند  یبران الھامیعدم ترس پ ین مردم برایسزاوارتر

 شان داده است.یبھشت را برا یده و وعده درجات باالیبرگز
اند ترس از خداوند بـوده اسـت،  ن گفتهیخیه شکواضح است سبب آنچه را  خامسًا:

ھـا  آن ه در نـزدکوست. ھمچنانیکده و نیترس از خدا باتفاق خردمندان از صفات پسند
بخواھند  یل مردم وقتین دلیاوند از صفات پست و مذموم است، به ھمعدم ترس از خد

نند که بخواھند مذمت کرا  یسکترسد و  یاز خدا م یند فالنیگو ینند مکرا مدح  یسک
 ترسد. یاز خدا نم یند فالنیگو یس آن را گفته و مکع

 ن به خاطر ترس از خداوند، با شـرع و عقـلیخینسبت به ش یجانین مذمت تیبنابرا
 است.  یت شگفتیران موجب نھاکه نزد خردمندان و متفکتعارض دارد و بل

ه خود ک[ /یه مثًال شعبکند ک یله سخن اھل علم ھم تحقق پیدا مین وسیبد
ردم و با آنان سخن ک یھا را بررس د: من فرقهیگو یعه بوده و از آن دسته است] میش

 /یه بودند] و امام شافعی[آن زمان مشھور به خشب ١دمیتر از رافضه ند عقل یگفتم ب
دم. یتر به شھادت دروغ ند ھا از رافضه دروغگوتر و گستاخ ان فرقهید: من در میگو یم
ن مردم از راه راست ھستند، چون یتر گمراهھا  این د:یگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش
اد در منقول و معقول و در ن افرین قوم از گمراھتریاست، و ا یا عقلیو  یا نقلیل یدل

ه خداوند کھستند  یسانکن افراد به یتر هیشبھا  این شناخت مذاھب و آراء ھستند و

ۡصَ�ِٰب ﴿ گفته است:ھا  آن درباره
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
ْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ عِ�ِ ٱَوقَالُوا  ﴾١٠لسَّ

 .]١٠[الملك: 
 ».میبود یم از اصحاب آتش نمیردک یم و تعقل میدیشن یو گفتند: اگر م«

 ١/٨منھاج السنة  -١
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 امبریسر ارث پ برفاطمه  بابه خاطر اختالف او  رکابوبنسبت به  یجانیتطعن 
در فصـل مناقـب آورده اسـت : رسـول  یبخـار«د: یـگو یم ١٣٦در صفحه  یجانیت
ن ینـد، مـرا خشـمگکن یس او را خشمگکفرمودند: فاطمه پاره تن من است ھر  عخدا

آورده اسـت:  لشـهیبـر بـه نقـل از عایدر فصـل جنـگ خ هکرده است. ھمچنان ک
راث خـود از رسـول خـدا سـوال یـر فرسـتاد و از مکابـوب یبه سو یقاصد لفاطمه

ده و یر رنجکن خاطر از ابوبیبه او بدھد، و فاطمه بد یزیر امتناع نمود چکرد و ابوبک یم
بـه صـورت  یه بخـارکـاسـت  یکیت یجه در نھایتا ھنگام وفات با او سخن نگفت، و نت

امبر به خاطر خشـم فاطمـه یه پکنیاند و آن ا ردهکر کبه مفصًال آن را ذیقت مختصر و ابن
ر و کشود، فاطمه تا ھنگـام وفـات از ابـوب یاو خشنود م یو به خاطر خشنود کخشمنا

 »…بود یعمر عصبان
ت ایـرده از نقلکر نقل کھا نسبت به ابوب یین بدگویاز ا یجانیه تکم: آنچه را ییگو یم

ان و یجواب داده و حق ظـاھر شـده و افتـرا رافضـھا  آن و علما به ھاست آنم یتب قدک
 باطل شده است.ھا  آن ریس و تزویتلب

و   ردهکـن افتـرا را روشـن و ابطـال یـه اکـنم ک یر مکنجا فقط چند مورد را ذیدر ا
 آورم. یسخنان مھم علمارا درباره بطالن آن م

نـد یگو یم یتناقض اسـت، برخـ ین حادثه دارایاان در نقل یتب رافضک اینکه :اول
گـر ید ی، بعضـ٢چون رسول خدا آن را به او داده بود ١شد کفاطمه خواستار گرفتن فد

ل بر یه دلکاست  ین تناقض روشنیو ا ٣ند خواستار گرفتن آن به عنوان ارث شدیگو یم
ه بـر آن کـاست  یجیامدھا و نتایجه سقوط پیبه اصل مسأله و در نتھا  آن تزلزل و جھل

 اند. و بافته  ردهکبنا 

نان آن از رسول خدا خواستار مصالحه شدند بشرط نصف کنه و سایمد یکاست در نزد یا هیقر -١
ار گرفته شده ک یه از سوارکنباشد  یزین اموال چیرد, اکقبول  عامبریمحصوالت و اموال آن, پ

 ٤/٢٣٨ یاقوت الحموین اموال مخصوص رسول خدا بود. معجم البلدان، یباشد و ا
ن، یمعرفة اصول الد ین فیقیحق ال ٢/٢٨٢ یالنباط -میالتقد یمستحق یم الیالصراط المستق -٢

 ١/١٧٨عبدالله شبر 
 ١/١٠٢ یاالحتجاج، طبرس -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٦٠

ر شـده کـذ کفاطمه درباره فـد ید: آنچه از ادعایگو یم/ هیمیت خ االسالم ابنیش
راث اوست، اگر طلب او به خاطر ارث باشـد پـس یم که فدکن است یاست متناقض با ا

 نیست. اگر ایه ھبه بوده است، و اگر ھبه بوده است پس ارث نکن است یدر تناقض با ا
گـران یاو مثـل د یرسول خدا باشد او از آن متنزه است، چون برا یماریھبه در وقت ب

مـرگ بـه او  یمـاریه در بکـنیا ایـرد، ک یت نمیوارث وص یگذاشت و برا یارث به جا م
ن ھبـه یـد ایـبـوده اسـت با یداد و اگر در وقت صحت و تندرسـت یشتر از حقش نمیب

رد کـرا ھبه  یزین صورت اگر واھب چیر ایغ ل گرفته شده باشد. دریم شده و تحویتسل
ل نگرفت در نزد جمھور علمـا آن ھبـه باطـل یرنده آن را تا وقت وفات او تحویو ھبه گ

ت او و مسـلمانان از آن یـنـد و اھـل بک یرا به فاطمه ھبه مـ کامبر فدیاست. چگونه پ
 ٢فقط از آن با خبر شدند. یا علی ١منیه ام اکنیندانسته تا ا یزیچ

ارث  یر تقاضـاکه فاطمه از ابـوبکن است ین حادثه ایح و ثابت در ایصح هکنیا :دوم
د: مـا یـفرما یه مکـ  ردهکـامبر اسـتناد یث پیرسول خدا نمود، او عذر خواسته و به حد

م صـدقه اسـت. یگـذار یه برجـا مکـم، آنچه را یگذار یامبران] (از خود ارث برجا نمی[پ
شـه گفتـه یه عاکـانـد  ردهکت یـشـه روایث عاین) از حدیخیو مسلم (ش یه بخارکچنان

مانـده یو باق کر خواستار ارث رسول خدا و فـدکفاطمه دختر رسول خدا از ابوب«است: 
ه کـم، آنچـه را یگـذار یاند: ما ارث نم ر گفت: رسول خدا فرمودهکبر شد، ابوبیخمس خ

 یزیقسم چخورند و من به خدا  ین مال میم صدقه است. اما آل محمد از اینک یم کتر
دھم و  یر نمـییـشـان بـر آن بـوده تغیه در دوران اکـ یتیاز صدقه رسول خدا از وضـع

ر از آن کنم، پـس ابـوبکـ یرده است دخل و تصـرف مـکه رسول خدا تصرف کھمانطور 
ر ناراحت شده و تا ھنگام وفات از او کبه فاطمه نداد، فاطمه در نفس خود از ابوب یزیچ

 ٣».ردک یدور
ه کـ یه حق با اوسـت، و ھنگـامکورد اجتھاد نموده و او معتقد بود ن میفاطمه در ا

 یارکـن ھـم یر از ایو غ  ردهکن مسأله توقف ید از سخن در ایفه را دیم و عزم خلیتصم
 ند.کتوانست ب ینم

ه رسول خدا کشھادت دادند  یمن و علیند ام ایگو یه مکان یاست بر گمان رافض ین ردیدر ا -١
 ٢/٢٨٢ یم، نباطیالتقد یالمستحق یم الیرا به فاطمه داده است الصراط المستق کفد

 ٤/٢٢٨منھاج السنة  -٢
 ١٧٥٩ح ٣/١٣٨٠تاب الجھاد کو مسلم  – ٤٢٤٠-١، ح ٧/٤٩٣ یفتح البار یتاب المغازک یبخار -٣

                                                   



 ٥٦١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ر از کد: و اما سبب خشم فاطمه به اسـتناد ابـوبیگو یه اجتھاد او میحجر در توج ابن
ر بـه آن که ابـوبکـاسـت  یزیـث بـرخالف آن چیل حـدیور اعتقاد او به تاوکث مذیحد

بـوده اسـت و » میگـذار یارث نم«ص عموم یا معتقد به تخصیجسته است، و گو کتمس
شـود،  ی، شامل منـع از ارث نمکن و امالیه محصوالت زمکن نظر بوده است ید به ایشا

ل در آن یه احتمال تاوک یث چنگ زده است و آن دو در امریر به عموم آن حدکاما ابوب
از اجتماع   ردهک یخود پافشار یه فاطمه براک یرده اند، و ھنگامکوجود دارد اختالف 

 ١ر امتناع نمود.کبا ابوب
گذارد، و حق در  یامبر ارث نمیه پکنینند بر اک یه سنت و اجماع داللت مکنیا سوم:

 ر است.کن مسأله با ابوبیا
گـذارد بـا سـنت  ینم یارث بـاق امبریـه پکـنید: ایگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

است، و معـارض  یل قطعین دو دلیدام از اکمقطوع و به اجماع صحابه ثابت است، و ھر
شـود،  یص میباشد، نبوده و اگر عام ھم باشد تخص یشود عام م یه پنداشته مکبا آنچه 

متعـارض باشـد،  یتوانـد بـا قطعـ یاست نم یه ظنک یل باشد وقتیچون آن اگر ھم دل
 یسکو   ردهکت یروا یدر اوقات و مجالس متعدد ٢یصحاب یکشتر از یث را بیچون حد

انـد. لھـذا  رفتهیو پذ  ردهکـق یآن را تصـد یه ھمگـکـاست، بل  ردهکار نکآن را انھا  آن از
 یسـانکردند، و کراث اصرار نیطلب م یشان برایا یامبر و عمویدام از ھمسران پکچیھ
ث رسول خدا مطلع شدند از درخواست خود صـرف یه از حدک یردند ھنگامکه طلب ک

ادامـه داشـت و  ین تا زمـان خـود علـیراشد ین منوال در زمان خلفایردند، ھمکنظر 
 ٣م ننمود.یرا تقس یراثینداد و م یرییتغ

نـد در ک یاز او نقل مـ یه ابن جوزکاز مناظران خود چنان یابوالعباس سفاح با بعض
 یروز«د: یـگو یم یاست: ابن جـوز  ردهکن احتجاج یراشد ین مسأله به اجماع خلفایا

ھسـتم  یبرخاسته و گفت: من از فرزندان عل یاز آل عل یخواند و فرد یسفاح خطبه م
بر تو ظلـم  یسکد: چه یه به من ظلم شده است به من بازگردان، پرسکو گفت: آنچه را 

ر بوده ک، ابوب ردهکه بر من ظلم ک یسکھستم و  یاست؟ گفت: من از فرزندان عل  ردهک

 ٦/٢٠٢ یفتح البار -١
م و یگذار یامبر فرمود: ما ارث نمیه پکنست یت نموده و آن ایر رواکه ابوبکدارد  یثیاشاره به حد -٢

 م صدقه است.یگذار یآنچه را برجا م
 ٤/٢٢٠منھاج السنة  -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٦٢

ردن به شما ادامه داشت؟ گفـت: کد: ظلم یرا از فاطمه گرفته است، پرس که فدکاست 
ردن کـا او ھم به ظلـم ید: آیومت؟ گفت: عمر، پرسکح یسکد: بعد از او چه ی، پرسیآر

رد؟ گفت: عثمـان، کومت کبعد از او ح یسکد: چه ی، پرسیبه شما ادامه داد؟ گفت: آر
بعـد از او چـه  د:ی، پرسـیه شما ادامه داد؟ گفت: آریردن علکبه ظلم ا او ھم ید: آیپرس

 ١».ند...کردن تا فرار کن طرف و آن طرف نگاه یرد به اکرد؟ شروع کومت کح یسک
انـد  ردهکح یر تصـرکاز فاطمه به درست بـودن اجتھـاد ابـوب یاز فرزندان عل یبعض
ن یبن حسـ ید بن علیه زکرده کل بن مرزوق نقل یبا سند خود از فض یھقیه بکچنان 
ر که ابوبک یزیبودم، به ھمان چ یر مکابوب یاگر من به جا«طالب گفت:  یبن اب یبن عل

 ٢».ردمک یم مکرده، حکم کح کدربارة فد
انـد و سـپس  ه بعد از او آمدهک یسانکگرفته تا  یت, از علیاتفاق ائمة اھل ب یقرطب

ل یقا یه ھمگکاست   ردهکبود نقل ھا  آن ه صدقة رسول خدا در دستکفرزندان عباس 
د: یـگو یم /یردنـد. قرطبـک یه در راه خدا آن را مصرف مکت آن نبودند، بلکیبه مال

ه بود گذاشـت، کر نداد و ھمان طور یی) را تغکد آن (فدیه به خالفت رسک یوقت یعل«
عمـر و عثمـان عمـل  ر،که در زمان خالفت ابـوبکرد کن مورد عمل یو ھمان طور در ا

ه آن را بـه کـم ننمـود، بلیرا از آن تقسـ یزی] نبود، و چک[فد کبود، معترض تملشده 
بودنـد. بعـد از آن بـه ترتیـب در   ردهکه قبل از او مصرف کمصرف نمود  یھمان جھات

د یـن بـن حسـن، زین، حسیبن حس ی، علین بن علی، سپس حسیدست حسن بن عل
ح خود یدر صح یر برقانکه ابوبکن بود، و بعد از آن چنان ین و عبدالله بن حسیبن حس

ت و مـورد یـبزرگان اھل ب یھمگھا  این عباس آن را در دست گرفتند. یند بنک یر مکذ
را  که فـدکـنقل نشده است ھا  آن از یکچ یھستند، که از ھھا  آن عه و ائمهیاعتماد ش

ان یعیه شـکـا به ارث گذاشـته اسـت. اگـر آنچـه را یو آن را به ارث برده و   ردهک کتمل
افتـاد  یمھـا  آن ه به دسـتک یت ھنگامیاز اھل ب یکیا یو  یند درست باشد علیگو یم
ن یـت بر ایصحابه و تمام اھل ب یهن و بقیراشد ین اجماع خلفای. بنابرا٣»گرفتند... یم

گـذارد، صـدقه  یه از خود به جا مکگذارد و آنچه را  یه رسول خدا ارث نمکرفته است 

 ١٣٥س صیس ابلیتلب یابن جوز -١
 ٥/٢٥٣ة یة و النھایر البدایثک، ابن ٦/٣٠٢ یبرکالسنن ال یھقیب -٢
 ٣/٥٦٤ یالمفھم، قرطب - ٣

                                                   



 ٥٦٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ھـا  آن در دسـت ج رسول خدا هه صدقکت یاھل ب هو ائم نیراشد یاست. و عمل خلفا
 ن منوال بوده است.یز به ھمیبود ن

 ین شود در صورتیه بدان خشمگکه مقصود رسول خدا از خشم فاطمه کنیا چھارم:
از  یرا رسـول خـدا بـه خـاطر خـودش و فـردیشود، ز یه فاطمه به حق عصبانکاست 

 یسـکه کـ یبـه حـق ھـم مـادام یحتـ هکـشـود، بل ینم یاش به ناحق عصبان خانواده
ن بـه یحیه در صـحکـرد؛ ھمچنان ک یشد از او دفاع نم یب مکرا مرت یالھ یھا حرمت

ان دو موضـوع یـشـد م یامبر مجبور مید: ھرگاه پیگو یه مکشه آمده یث عاینقل از حد
 بود، اگر یه آن امر گناه نمیکرد مادامک ین امر را انتخاب میتر ند آسانکرا انتخاب  یکی

نمود. به خدا قسم ھرگز به خاطر  ین حالت از آن را انتخاب میبود دورتر یآن امر گناه م
انجـام داده  یه حرامـکـنیشد تا ا ین نمیشد خشمگ یه متوجه او مک یزیخودش در چ

. فاطمه بـا وجـود جاللـت و ١گرفت یه در آن صورت به خاطر خداوند انتقام مکشد  یم
د ییـامبر آن را تأیه پکزد  یاز او سر م یارکد یه شاکلمعصوم نبود، ب ینیمال دکفضل و 

امبر خواسـته او را اجابـت یـه پکـرد کـ یطلـب مـ ج امبریاز پ یزید چیرد و شاک ینم
امبر آن را به او نداده و او را به یگزار نمود و اما پ خدمت یامبر تقاضایرد، مثال از پک ینم

و در سـنن  ٢یت از علـیـروا ن بـهیحیه در صـحکـح گفتن ارشاد نمود، ھمچنان یتسب
را  کفـد یتقاضا ج امبریه فاطمه از پکز آمده است یابوداود به نقل از عمر بن عبدالعز

فاطمـه «ه کـشه آمـده اسـت یث عایح مسلم از حدی. در صح٣رفتینمود اما پیامبر نپذ
عدالت  یاند و تقاضا ش تو فرستادهیش رسول خدا آمده و به او گفت: ھمسرانت مرا پیپ

 یا کسیدخترم، آ یامبر به او گفت: اینند، پک یشه] میعا یعنیورد دختر ابوقحافه [در م
؟ گفت: چـرا، فرمـود: پـس او را دوسـت داشـته یرا که من دوستش دارم دوست ندار

  ٤».باش...

 .٢٣٢٧ح  ٤/١٨١٣ل یتاب الفضاکو مسلم  ٧٦٨٦ح  ١٢/٨٦ یتاب الحدود فتح البارک یبخار -١
ر کتاب الذکح مسلم ی؛ صح ٣٧٠٥ح  ٧/٧١ یل الصحابة فتح الباریتاب فضاک یح البخاریصح -٢

 .٢٧٢٧ح  ٤/٢٠٩١
 .٢٩٧٢ح  ٣/٣٧٨تاب الخراج و األمارة کداود  یسنن اب -٣
 .٢٤٤٢ح  ٤/١٨٩١تاب فضایل الصحابة کمسلم  -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٦٤

در ھمـه  ج ه پیـامبرکـدھد  ن نشان مییامبر با او موافقت ننمود. ایپھا  این هدر ھم
و اشـتباه   ردهکـاجتھـاد  یارکه او (فاطمه) چه بسا در کرد، بلک یز با او موافقت نمیچ
امبر بـه خـاطر خشـم او در یـرد. بنـابراین پک ید نمییامبر او را در آن امر تایرد و پک یم

راث رسول خدا از یشود. درخواست او از م ین نمیخشمگ ین مواردی به طریق اولیچن
ر بـود، چـون نـّص کولی حق با ابـوب  ردهکن مورد اجتھاد ین نوع بود، چون او در ایھم

ه اجمـاع ھمـراه بـا نـص بـود، کرد، ک ید مییز موافقت ھمگی صحابه او را تأیصریح و ن
رده ک یرویو از نص پ  ردهکن مورد به حق عمل یر در اکھمچنان که قبًال گذشت و ابوب

عمل ن ین بود با اکن مورد چنگ زده بود. چگونه ممیو به عھد و پیمان رسول خدا در ا
ه بـه شـرع، سـنت و دسـتور او عمـل کـ یخود سبب خشم رسول خدا شود، در صورت

 ند؟ک یم
نـد مـرا ک یس او را عصـبانکـفاطمه پاره تن من است ھـر «ه کامبر یپ هگفت پنجم:

ه مسـتلزم کـد مطلق اسـت یوع یه داراکاست  ی، از جمله عبارات»رده استک یعصبان
شود مگـر بعـد از وجـود شـروط و انتفـای  ینی نمیاثبات موجبات آن در حق افراد مع

بود که شـامل  یث اگر الزم مید موجود در حدیه وعکاست  ین در صورتی. و ا١موانع آن
ن صورت الزم بود قبـل از ابـوبکر یاست می شد در ا  ردهک یه مطلقا او را عصبانککسی 

ن یـن ار است، چوکسزاوارتر از ابوب یآن به عل یامدھایشامل علی شود و ملحق شدن پ
امبر مناسـبت دارد؛ یـش پیت فاطمه از او پیاکبا دختر ابوجھل و ش یث با نکاح علیحد

از دختـر ابوجھـل  یعل«اند:  ث مسور بن مخرمه آوردهیو مسلم از حد یه بخارکچنان 
ش رسول خدا رفت و به او گفت: قوم تـو یخواستگاری نمود، فاطمه از آن با خبر شد، پ

دختر  یشود، موضوع این است که عل ینم یدفاع از دخترانت عصبان یه براکند یگو یم
د و یاح در خواھدآورد پس رسـول خـدا برخاسـته و شـھادت او را شـنکابوجھل را به ن
د بدم یآ یبدش ماو از آن ه ک یزیمن از چاست و من تن فاطمه پاره  …فرمود: اما بعد 

مرد با ھـم جمـع  یکا در نزد . به خدا قسم دختر رسول خدا و دختر دشمن خددیآ یم
   ٢».نمود کرا تر ینامزد یشوند، آنگاه عل ینم

 آمده است ٥٠٠-٢٨/٥٠١و  ١٠/٣٧٢ه در یمیت ابن ین مسئله را در مجموع فتاویشرح ا -١
ل الصحابة؛ یتاب فضاکو؛ مسلم،  ٣٧٢٩،ح  ٧/٨٥ یالبارل الصحابة؛ فتح یتاب فضاک، یبخار -٢

٤/١٩٠٣. 
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از مـن اسـت، ھـر  یا رسول خدا فرمود: فاطمه پـاره«آمده است:  یگریت دیدر روا
   ١».رده استک یند، مرا عصبانک یس او را عصبانک

از دختر ابوجھل  یث، خواستگاری علیه مناسبت این حدکپس واضح و روشن است 
رد، که بنـا بـه اتفـاق یگ یو خشم فاطمه از آن امر است و نص عام محل سبب را دربرم

اند: خارج کـردن سـبب  علی، حدیث مذکور در ھمین مورد است تا جایی که علما گفته
اسـت و بـر غیـر  یجز با دلیل خاصی جایز نیست؛ زیرا داللت عام بر سبب خـود قطعـ

ه فاطمـه را کـس باشد کث مذکور شامل ھر ین اگر حدینابرا. ب٢سبب خود، ظاھر است
 ن فردی است که مشمول آن خواھد بود. یاول یند، علک یعصبان
ر کـن مسـأله بعـد از ذیـان در ایه در ضمن رد خود بـر رافضـیمیت خ االسالم ابنیش

از دختر ابوجھل است، و سـبب قطعـا داخـل لفـظ  ید: سبب نامزدی علیگو یث میحد
ه بـه اتفـاق علمـا کرد بلکد سبب را از آن خارج یفظ وارِد بر یک سبب نبااست، چون ل

 باید سبب داخل آن شود.
ند، آنچه او ک ین میند مرا خشمگکن یآنچه فاطمه را خشمگ«ث آمده است: یدر حد

ه خواستگاری از دختـر ابوجھـل، کروشن است  یلیخ». ندک یت میند مرا اذکت یرا اذ
رده کـت و آشـفته یـامبر را اذیرده است، و آن خواستگاری, پکت یفاطمه را آشفته و اذ

طالب را شـامل  یبن اب یه علکد باشد الزم است ید و تھدین حدیث واقعا وعیاست اگر ا
دورتر از وعید  یر به نسبت علکمتوجه فاعل آن نباشد، ابوب یدید و تھدیشود، و اگر وع
 و تھدید است.

ش یه بـکـبه ارث رسول خدا بازگشت. چنان خود درباره مطال هفاطمه از گفت ششم:
 اند.  ردهکره این موضوع را نقل یث و سیاماِم علم حد یکاز 

 هر بعد از آنکه ابوبکر بـه وسـیلکفاطمه با ابوب همنازع کد: در تریگو یعیاض م یقاض
علیه او حجت و دلیل آورد، باید قبول کرد که در این موضـوع اجمـاع  ج حدیث پیامبر

ش روشـن یل آن براید و تاویث را شنیه فاطمه حدک یعلما صورت گرفته است و ھنگام
ارث نکردنـد.  هخود منصرف شد و دیگر نه خودش و نـه فرزنـدانش، مطالبـ یشد از رأ

 .٣٧١٤ح  ٧/٧٨، یل الصحابة ، فتح الباریتاب فضاک، یبخار -١
ات، کخ االسالم ، پدرش و جد او،: ابوالبریة شیمیاصول الفقه ِلالئمة الثالثة من آل ت یالمسوده ف -٢

 .٣٦٠ص یاالصول: ؛زنجان یج الفروع علی؛ تخر١١٩ص
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ر ییو عمر انجام داده بودند تغر که ابوبکخالفت را به دست گرفت و آنچه را  یسپس عل
 ١نداد.

راث پـدرش، قبـل از یـد: اما درخواست فاطمه از ابوبکر نسـبت بـه میگو یم یقرطب
به موضوع حدیث دارد. فاطمه در  ج ه داللت بر اختصاص پیامبرکشنیدن حدیثی بود 

گـاه نمـویر او را از حدکه ابوبک یبود، ھنگام  ردهکقرآن استناد  یهخود به آ یرأ د از ث آ
 ٢گر به آن بازنگشت.یخود صرف نظر کرد و د همطالب
ث نزد علما معروف و ثابت اسـت کـه ین احادید: ایگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

راث رسـول خـدا یـم یدانسـت تقاضـا یند فاطمه ھر آنچه را که از میراث مکبیان می 
 ٣خود منصرف شد. یم و از رأیث رسول خدا مطلع شد تسلیه از حدک ینمود. و ھنگام

ریمـه احتجـاج نمـود، کة یـاس و به عموم آید: فاطمه ابتدا به قیگو یم /ریثک ابن
سپس ابوبکر در جواب او به نص حدیثی استدالل نمود کـه مربـوط بـه منـع وراثـت از 

امبر ھستند. آنگاه فاطمه رأی ابوبکر را پذیرفت و این چیزی است که از او انتظار می یپ
  ٤رود.

خود منصرف شـد و قـول ابـوبکر و دیگـر  یشود که فاطمه از رأ روشن می نیبنابرا
ز سـزاوار یـن نیـاھل بیت مبنی بر ارث نبردن از پیامبر را قبـول کـرد و ا هصحابه و ائم
 ن و علم است. خداوند از او راضی و خشنود باد!یمقام او در د

شـده و در حالـت رضـایت و  یر راضـکه فاطمـه بعـدًا از ابـوبکـثابت اسـت  ھفتم:
د: یـگو یه مکـنـد ک یت مـیـروا یاز شعب یھقیاست. ب  ردهکر وفات کاز ابوب یخوشنود

فاطمـه،  یگفـت: ا یر آمد و اجازه ورود خواست، علکمار شد ابوبیه فاطمه بک یھنگام
ه به او اجـازه ک یا دوست داریند: گفت: آک یورود را م هاجاز یر است و تقاضاکن ابوبیا

نمـود و گفـت:  ی، پس به او اجازه داد و او داخل شد و فاطمه را راضیگفت: آر بدھم؟
خـدا و  یبه جا نگذاشتم جز به خاطر رضا یره ایبه خدا قسم منزل و مال و اھل و عش

 ٥شد. یه راضکنینمود تا ا یت. آنگاه فاطمه را راضیشما اھل ب یرسول خدا و رضا

 ٤/٢٥١منھاج السنة  -١
 ١٢/٧٣ ینوو –ح مسلم یشرح صح -٢
 ٤/٢٣٤منھاج السنة  -٣
 .٥/٢٥٢ة یة و النھایالبدا -٤
 .٦/٣٠١ یھقیب یبرکالسنن ال -٥
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آن را از  یو قوی است و ظاھرًا عامر شـعبد: اسناد این حدیث حسن یگو یر میثک ابن
 ١ده است.یرده شنکت یروا یه از علک یسکا از ی یعل

ن حدیث اگرچه مرسل اسـت ولـی اسـناد دادن آن بـه شـعبی ید: ایگو یحجر م ابن
ر برطرف کال قطع رابطه و دوری گرفتن فاطمه از ابوبکصحیح است. و بدین وسیله اش

شود و درست  یال برطرف مکثابت شود اش یث شعبیاگر حد«افزاید:  . وی می٢شود یم
 ٣».ندک یم ین را تقاضاین فاطمه ایھم، ھمین است؛ چون عقل و علم و د

آن را خشم فاطمه بـر  یه مبناکر کان نسبت به ابوبیھای رافض ییب بدگوین ترتیبد
ی بعدًا شود. اگر فاطمه در آغاز امر از ابوبکر عصبانی شده ول اساس می اند، بی او دانسته
اسـت. و کسـی کـه در محبـت فاطمـه   ردهکـشد و بر این خشنودی وفات  یاز او راض

تواند از کسی که فاطمه از او راضی بوده راضی نشود. این موضـوع بـا  یصادق باشد نم
گوید: فاطمه تا ھنگـام وفـات ابـوبکر دل آزرده بـود،  حدیث عایشه تناقض ندارد که می

چون این امر براساس علـم عایشـه اسـت کـه راوی حـدیث بـوده و در حـدیث شـعبی 
و سخن گفتن فاطمه با ابوبکر اطالعات بیشتری وجود دارد که مالقات ابوبکر از فاطمه 

و شـعبی آن را اثبـات   ردهکـنماید. عایشه چیزی را نفی  و راضی شدن از او را اثبات می
کننـده بـر گفتـه شـخص  شـخص اثبات هکرده است، و در نزد علما واضح است که گفت

کننده وجود دارد. مخصوصـا  کننده مقدم است، چون احتمال ثبوت بدون علم نفی نفی
ای که عیادت ابوبکر از فاطمه از حوادث بزرگی نیست که منتشر شـود  مسألهدر چنین 

گاھی یابند بلکه از امور عـادی اسـت کـه بـر کسـی کـه آن را ندیـده،  و ھمگی از آن آ
 شود. ت نمییماند و به خاطر عدم نیاز به نقل آن روا پوشیده می

ه و تـرک سـخن اند که فاطمه به ھیچ وجه قصد قطع رابطـ علما خاطر نشان ساخته
و امثال او از چنین کاری مبرا ھستند، چـون پیـامبر بیشـتر از   ردهکگفتن با ابوبکر را ن

است. ولی به خاطر عـدم ضـرورت بـا او سـخن   ردهکسه روز ترک سخن گفتن را نھی 
گویـد: سـپس فاطمـه بـه خـاطر  نگفته است. قرطبی در شرح حدیث قبلی عایشـه می

از دست دادن رسول خدا و به خـاطر بـاقی مانـدن در مشغولیت و مصیبتش و به علت 
است با وجـودی   ردهکخانه با ابوبکر مالقات ننمود و راوی آن را به دوری گرفتن تعبیر 

 .٥/٢٥٣ة یة و النھایالبدا -١
 .٦/٣٠٢ یفتح البار -٢
 ھمان منبع. -٣
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که رسول خدا می فرماید: برای ھیچ مسلمانی جایز نیست بیشـتر از سـه روز بـا بـرادر 
گاه فاطمه بیشتر از ھمه در این موضو .١مسلمانش قطع رابطه نماید ع به حالل وحرام آ

نماید. چرا چنین نباشد در حالی کـه  مخالفت نمی ج باشد و ھیچ گاه با رسول خدا می
 ٢ای از وجود رسول خدا و سرور زنان بھشتی است. او پاره
ردن کـارت نیر شده به معنای زکر ذکد: اما آنچه از ھجران فاطمه با ابوبیگو یم ینوو

ه آن عبـارت اسـت از کـه حرام شده است کست ین یا قطع رابطه هن از جملیاوست، و ا
در حدیث » با او صحبت نکرد«سالم و روی گردانیدن در ھنگام مالقات اما عبارت  کتر

مذکور، به این معناست که فاطمه در این موضوع به خاطر مشغولیت از ابوبکر حـاجتی 
نقل نشده است کـه  طلب نکرد و نیازی به مالقات با او نبود تا با او صحبت کند و ھرگز

فاطمه و ابوبکر با ھم مالقات کردند و فاطمه به او سالم نکرده و یا بـا او سـخن نگفتـه 
 ٣است.
شیعه، باطل و شـبھات آنـان  ین مسأله روشن شد و ادعایب حقیقت در این ترتیبد

ھـای آنـان داللـت دارد،  با اخبار و نصوص درستی که بر برائت ابوبکر صدیق از بدگوئی
شود آنچه که میان ابوبکر صدیق و فاطمه  یشود، و بدین ترتیب روشن مِ  آب می نقش بر

رخ داده تنھا یک اختالف نظر فقھی است که حق در آن بـرای فاطمـه روشـن شـده و 
بدان بازگشته و ابوبکر فضیلت او را نیز شناخته است وقبل از وفات فاطمه او را مالقات 

است و او در حالی دنیا را وداع گفت که از ابوبکر راضی بود. (خداونـد از   ردهکو راضی 
 ھر دوی آنان راضی و خشنود باد!) 

 شان در جنگ جملیت اکبه سبب شر لشهیعا بهنسبت  یجانیطعن ت
د: یگو یو بعد از آن م ١٣٩شه و پدرش در صین عایدر بدگویی از ام المؤمن یجانیت

م ، جنگی که عایشه آتش آن را برافروخت و خودش یپرس یدرباره جنگ جمل م
فرماندھی آن را به عھده داشت، چگونه عایشه از منزل خود خارج می شود در حالی 

 ٢٥٦٠ح  ٤/١٩٨٤ة تاب البر والصلکو مسلم  ٦٠٧٧ح  ١٠/٤٩٢ یتاب االدب فتح البارک یبخار -١
 ٥٦٨-٣/٩المفھم  -٢
 ١٢/٧٣ح مسلم یشرح صح -٣
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َج ﴿ که در آن باقی بماند:  ردهککه خداوند به او امر  َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
 .]٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�

ھـای خـود را آشـکار  ھای خود بمانیـد و ھماننـد زمـان جاھلیـت زینـت در خانه«
 ».نسازید

 یه ولکطالب را  یبن اب یمسلمانان، عل هفیجنگ با خل یم عایشه با چه حقیپرس یم
ه قلـبم کـنیا یشـتر و بـرایب یبحث و بررسـ یاست مباح دانسته است. برا یھر مومن

ه کـھا  تـاب (فتنـهکح خـود در یه در صحککنم  را نقل می یرت بخایمطمئن شود روا
، یشه به بصره رفتند علیر و عایه طلحه و زبک ید: ھنگامیگو یزند) م یا موج میچون در

وفه فرستاد، پس آن دو بر منبر رفته کرا به طرف ما، در  یاسر و حسن بن علیعمار بن 
دم یم و من شنیگرفتند، ما گرد آمد تر از حسن قرار نییباالتر و عمار پا یو حسن بن عل

ا و یـامبر در دنیـشه به طرف بصره رفته، وبه خدا قسم او ھمسر پید: عایگو یه عمار مک
ه از او اطاعـت کاست تا بداند   ردهکآخرت است. اما خداوند شما را به وسیله او آزمایش 

 ا از خدا.ید ینک یم
امبر یـھمسـران پ هخانـ هبـارتاب الشروط) در باب آنچـه در کدر ( یھمچنین بخار

رد و کـشـه اشـاره یعا هنمود و به طـرف خانـ یامبر سخنرانیآمده، روایت کرده است: پ
نجاسـت، جـایی کـه شـاخ یھا از ا نجاست، فتنـهیھا از ا نجاست، فتنهیھا از ا گفت: فتنه

ن یـشـه مسـتحق ایپرسم چگونه عا یمھا  این هد... پس از ھمیآ یرون میطان از آن بیش
ا بـه خـاطر ایـن اسـت کـه یر از طرف اھل سنت و جماعت است؟ آیاحترام و تقدھمه 

شـه بـه یتر از عا افضـلھا  آن انیفراوانند و در م ج امبر است؟ ھمسران پیامبریھمسر پ
 امبر وجود دارد.یح خود پیتصر

 در پاسخ به این ادعا باید گفت:
رده کـ یا فرماندھو خودش آن ر  شه آتش جنگ جمل را برافروختیاین که گفته عا

گـاه بـه تـارکـاسـت  یی؛ از آشکارترین دروغھاتا آخر سخن او است... خ و یه ھـر فـرد آ
از  یـکچ یر ھـین جنگ به تدبیرا اییابد؛ ز ن گفته را درمییحوادث جنگ جمل، فساد ا

شه، ھیچ کدام در ایـن جنـگ، نقـش یر و نه عایو نه طلحه و زب یصحابه رخ نداد، نه عل
خواسـتار وقـوع آن نبودنـد. ھـا  آن رخ دادهھـا  آن اریـبـدون اراده و اخته کنداشتند بل

ه، کـانـد، آتـش افـروزان معر ردهکھمچنان که مورخان و محققین در این حوادث نقـل 
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دند صحابه درصدد صلح و آشتی ھستند، آن فتنه را به یه چون دکقاتالن عثمان بودند 
 پا کردند.
ه کـو بلھـا  آن میبصره بدون تصم یریاند درگ تهاز علما گف یارید: بسیگو یم یباقالن

ه ھر گروه برای دفاع از خود با این گمان که طرف دیگر بـه کرخ داده  یبه طور ناگھان
صورت ھا  آن انین اتفاق در میا یآنان خیانت کرده، دست به دفاع از خود زدند. در حال

شده بودنـد. قـاتالن گر جدا یاز ھمد یشتر بر صلح متفق شده و با خشنودیه بکگرفت 
ننـد، یقدرت را به دست گرفته و بسـاط آنـان را برچھا  آن هکم داشتند ین بیعثمان از ا

لذا گرد آمده و پس از مشورت و نظرخواھی نھایتًا بر این متفق شدند کـه ھنگـام سـحر 
ه در کـ یو در ھر دو گروه نفوذ یابند، آنگاه گروھـ  ردهکان ھر دو گروه جنگ را آغاز یم
ه در ک یگریاند و گروه د ردهکانت یه طلحه و زبیر خکاد بزند یاست فر یر علکلش انیم
رده اسـت. سـرانجام توطئـه و کانت یخ یاد بزند: علیر است فریر طلحه و زبکان لشیم

از خـود دفـاع مـی نمـود و  یآنان عملی شد و جنگ در گرفـت، و ھـر گروھـ هدسیس
 خواستار حفظ خون خود بود. 

وسته است. ایـن یبه وقوع پ یھر دو گروه درست و در اطاعت الھ ن عمل از جانبیا
 ١م.ینظری صحیح و مشھور است وما نیز به آن معتقد

ننـد ک یریـگ یشدند تا را یکگر نزدیدیکبه بصره آمد و به  ید: علیگو یم یابن عرب
ردنـد و جنـگ در ک یزیان آنان را به حال خود نگذاشته و شروع بـه خـونریجو اما فتنه

. افراد باغی غوغای زیادی بر پا کردند تـا فتنـه و دسیسـه شـان بـرمال نشـود و گرفت
توانـد  د یک نفر در لشکر مییترد یوضعیت روشن نشود، و قاتالن عثمان مخفی شوند. ب

 ٢دشمن را عملی سازد، حال اگر ھزار نفر باشند، وضعیت چگونه باید باشد؟ هدسیس
بودنـد ھرگـز ھا  آن ه باک یسانکر و طلحه و ین و زبید: اما ام المومنیگو یابن حزم م

جنگ با  یبراھا  آن آمده است که یحیت صحیدانستند. در روا را باطل نمی یامامت عل
 ایـن امـر ھـمل یـدل عت او بـه بصـره نرفتنـد...یا نقض بیا به خاطر مخالفت و یو  یعل

الن عثمان د قاتیه شب فرا رسک یدند. ھنگامیه جمع شدند و نجنگک ھاست آناجتماع 
ر حمله یر طلحه و زبک، از این رو شبانه به لشھاست آنر به زیان یه صلح و تدبکدانستند 

 ٢٣٣الملحدة ص یالرد عل ید فیالتمھ -١
 ١٥٩العواصم من القواصم ص -٢
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و جلـو   ردهکـدند، لشکر طلحه و زبیر ھم از خـود دفـاع یشکر یو علیه آنان شمش  ردهک
ردنـد. کآنان را گرفتند. سپس آنان وارد لشکر علی شدند و لشکر علی نیز از خود دفاع 

اسـت. موضـوع   ردهکـھر گروھی گمان برده که بدون شک گروه دیگری جنگ را آغاز 
گمان  یردند، ھر گروھکد شده بود و ھمه فقط از خود دفاع یامًال موجب شبھه و تردک

دًا سبب شـبھه یو موضوع شد  ردهکگر جنگ را آغاز یه گروه دکنداشت  یدیبرده و ترد
توانست انجام دھـد و قـاتالن فاسـق  ینم یگریر داکس جز دفاع از خود کچیه ھکشد 

 ١ند!] ھمچنان به جنگ ادامه دادند.کرا لعنت ھا  آن ه خداوندک[عثمان 
د: یـگو یردنـد مکه دو گروه صحابه بـا ھـم صـلح کرا  یر در بیان وصف شبیثک ابن

ن شـب بودنـد. ین شب را پشت سر گذاشتند و قاتالن عثمان در بدتریمسلمانان بھتر«
تا اینکه متفق شدند   ردهکجویان تا صبح ھمچنان با ھمدیگر مشورت و نظرخواھی  فتنه

  ٢در تاریکی جنگ را شروع کنند.
ر رخ داد، و یـ، طلحه و زبیار علید: جنگ جمل بدون اختیگو یم یابن ابی العّز حنف

جویان آن را برانگیختند بدون آنکـه سـابقین از خـود اختیـاری داشـته  فاسدان و فتنه
 ٣باشند.

متفق ھستند جنـگ جمـل بـدون قصـد و  یه ھمگکن اقوال علمای محقق است یا
ح یصحابه رخ داده است. آنـان از جنـگ بیـزار بودنـد و صـلح را بـر جنـگ تـرج هاراد

شـه یآن نداشـتند. نـه عا هجاد جنـگ و ادامـیدر ا ینقشھا  آن دام ازکچ یدادند و ھ یم
در رخـداد  یگـران، کمتـرین نقشـیپنداشته است و نـه د ین رافضیه اک] چنان ل[

قـاتالن  یـهتوز و بق نهکی ین رافضیان اکایه جرقه آن را نکآن نداشتند. بل هجنگ و ادام
ھـا  آن نـد. خداونـد بـاک ین را بدان متھم میالمومن عثمان برافروختند، که او اکنون ام

جـز آنـان  یا چ فرقـهیھـ هوسیله سزاوارآنند. امت اسالمی ھرگز به کند کچنان معامله 
شان بر امت اسالمی درگذشـته و حـال چقـدر بـزرگ  ش نشده است. جنایتیدچار آزما

 بوده است؟! 

 ٢٣٩-٤/٢٣٨المال و االھواء و النحل  یالفصل ف -١
 ٧/٥ة یة و النھایالبدا -٢
 ٧٢٣ة صیالطحاو ۀدیشرح العق -٣
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رده کخود خارج شده و حال آنکه خداوند به او امر  هاینکه گفته است عایشه از خان

َج ﴿ ه:کاست  � ٱ يَّةِ ۡلَ�ِٰهلِ ٱَوَقۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
 .]٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�

ھـای خـود را آشـکار  ھای خود بمانیـد و ھماننـد زمـان جاھلیـت زینـت در خانه«
 ».  نسازید

اتحاد مسلمانان و صلح میـان آنـان خـارج  یشه براید عایترد یدر جواب باید گفت ب
ایـن ن امر جای امیـد بـود، و یچن یان مسلمانان برایرا به خاطر موقعیتش در میشد، ز
ه در اطراف او بـوده و بـدان اشـاره کبود  یا از صحابه یبعض یه رأکاو نبود بل یتنھا رأ

 ردند.ک یم
جمل، خروج عایشه به قصد جنگ نبود، اّما چون  هد: در حادثیگو یم یابن عرب

ت داشتند یاکان مردم شیم و ھرج و مرج میعظ یھا و از فتنه  ردهکمردم به او مراجعه 
ان مردم به پا یت او صلح و سازش صورت گیرد و اگر در مکه به برک و امیدوار بودند

ه ین آیداشت از این رو از خانه خارج شد و به ا ین گمانیز چنینند و او نکا یزد، حیخ

ۡو ﴿ مه اقتدا نمود:یرک
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

 .]١١٤[النساء:  ﴾�َّاِس� ٱإِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 
ست مگر آنکه کسی به صدقه دادن یا نیکی ین یا دهیشان فا یاز نجواھا یاریدر بس«

 ».  ن دھدکردن و یا ایجاد صلح و آشتی در میان مردم فرما

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ۖ  ۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما
َ
 .]٩[الحجرات:  ﴾فَأ

 ».دییصلح نماھا  آن انیدند در میو اگر دو گروه از مومنان جنگ«
تمام مردم از زن و مرد و برده و آزاد ھمگی موظف ھستند که در میان مردم صـلح 

 ١د.و آشتی برقرار نماین
ن است، چنان یه سبب خروج او ھمکشه در خیلی جاھا اظھار داشته است یخود عا

ه ک سف یند عثمان بن حنک یت میروا یه یک روایت در این زمینه آمده است. طبرک
 یبه سو یدنش به بصره قاصدیطالب والی بصره بود، ھنگام رس یبن اب یاز طرف عل

چون من  یه شخصکشه گفت: به خدا یعاا شد. یشه فرستاد و سبب آمدن او را جویعا
دارد و قضیه را از مؤمنان دیگر که ھمگی فرزندان وی  یگام برنم یسّر  یارک یبرا

 ٥٧٠-٣/٥٦٩ام القرآن کاح -١
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ل به حرم رسول ید اوباش و غوغاگران شھرھا و قبایترد یدارد. ب یھستند، مخفی نم
فه مسلمانان بدون یردند و به خاطر قتل خلکرده و در آنجا کمک و یاری کخدا حمله 

خون حرام را ھا  آن مستحق لعنت خدا و لعنت رسول او شدند، یچ عذر و سببیھ
رده و ماه حرام را حالل دانسته، آبروریزی کرده و کخته و مال حرام خورده و غصب یر

از ماندن آنان به ھا  آن هکاند  دهیاقامت گز یان قومیبه جان مسلمانان افتاده اند و در م
ان یاھل ضرر و زھا  آن ناخشنود بوده و نفرت داشتند.شان  گاهیت و جایخاطر شخص

توانند دیگران را از کارھای ناپسند بازدارند و  یندارند و نم ییچ منفعت و تقوایبوده و ھ
ام تا به آنان  ترین مسلمانان به پا خاسته به مردم امان بدھند از این رو من از طرف عالم

اند و اینکه تا چه حدی شایسته  د از ما چگونهاند، مردم بع برای چه آمده بگویم این قوم

۞�َّ َخۡ�َ ﴿ د:یفرما یه مکه را خواند ین آینند سپس اکام ین امر قیاست برای اصالح ا
ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ  .]١١٤[النساء:  ﴾�َّاِس� ٱِ� َكثِٖ� ّمِن �َّ

ی یکا نیست، مگر آنکه کسی به صدقه دادن ین یا دهیشان فایاز نجواھا یاریدر بس«
 ».ان مردم فرمان دھدیا ایجاد صلح و آشتی در میردن و ک

و بزرگ و زن و مرد را  کوچکامبر او، یه خداوند و پکنند کام یاصالح ق ید برایه باک
و پسندیده و تشویق  بدان دستور داده است. وظیفه ماست که شما را به کار معروف امر

  ١».دیر دھییه آن را تغکم یخواھ یو از شما م کنیم و شما را از کار ناپسند باز داریم
وفـه نوشـت: کبـر  یعل یوال یاشعر یشه به ابوموسیاست عا  ردهکت یابن حبان روا

اصـالح میـان مـردم  یه درباره قتل عثمان رخ داده است، و من براکآنچه را  یدان یم
ه در منـازل خـود مانـده و کـه نزد تو ھسـتند دسـتور بـده ک یسانکام. به  خارج شده

ه دوسـت دارنـد کـه خبـر اصـالح میـان مسـلمانان را کـنیخیالشان راحت باشـد تـا ا
 ٢».بشنوند
آمـده و بـه او  ج امبریـش پید: جبرئیل پـیگو یره میث ابوھریحجر در شرح حد ابن
ن یـر بـن داود از اکد: ابـوبیـگو یم یلیجه برسان. سھیرا به خد ه سالم خداوندکگفت 

شـه از طـرف یل بـر عایـشه برتر است، چون جبرئیجه از عایه خدک  ردهکقصه استدالل 
چنین پنداشته اسـت  یعرب جه از طرف خداوند بود. ابنیخود سالم نمود و اما سالم خد

 ٤/٤٦٢ یطبرخ یتار -١
 ٢/٢٨٢الثقات ابن حبان  -٢
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تصوری مردود اسـت، زیـرا  ست. چنینین یشه اختالفیجه بر عایکه در مورد برتری خد
جه به خـاطر ین مسأله برتری خدیم ثابت است، اگر چه در ایدر این مورد اختالف از قد

 ١ره است.ین مسأله و غیا
در اینجا ھدف این است که اخـتالف علمـا دربـاره برتـری میـان خدیجـه و عایشـه 

ادعـای  مشھور است، که اینجا جای توضیح و بسط آن نیست، بلکه قصد، بیـان بطـالن
در برتری خدیجه بـر عایشـه صـراحتا سـخن  ج این رافضی است که می پندارد پیامبر

بود این اختالف بزرگ در میان علما برای برتری میـان آن دو  گفته است. اگر چنین می
 داد. رخ نمی

ن موضـوع، یست، و خود این یگریسبب طعن بر د یگریبر د یکی یبه ھر حال برتر
شه) است، چون اخـتالف یجه و عاین سه زن (فاطمه، خدیمقام ا ل بر علوّ ین دلیبزرگتر

خارج از این نیست که آنان بھترین زنان امت اسالمی ھستند. ایـن درسـت خـالف آن 
خواست آن را اثبات نماید، چـون او بـا برتـری خدیجـه بـر  می یجانیچیزی است که ت

را اگـر یـاوسـت، ز ینعایشه قصد طعن عایشه داشته است و این ناشی از نادانی و کـود
ن سـبب یـا ایـش دارد؟ آیبـرا ین امت باشد چـه ضـرریعایشه دومین یا سومین زنان ا

محتـرم واگـذار  ها طعـن و انتقـاد از او؟ قضـاوت را بـه خواننـدیر اوست یاحترام و تقد
 را بشناسد.ھا  آن یعقل کم تا میزان گمراھی رافضیان و نادانی و سبینک می

» مواله ینت مواله فهذا علکمن « ثیحدبا  جامبر یپ هکنیا بر یمبن یجانیت یادعا
 رده استکرا اعالم  یصراحتًا خالفت عل

رت یه مـرا بـه بصـکـ ید: امـا اسـبابیـگو یکتاب خـویش م ١٦١ هدر صفح یجانیت
گنجـد و تنھـا بـه ذکـر  فراوانند که در اینجا نمی یلیواداشت و سبب ھدایت من شد خ

 کنم:  چند نمونه اشاره می

 نص بر خالفت علی -١
ه جز بر منابع موثوق و قابل اعتماد در نزد کن بحث با خود عھد بستم یمن در آغاز ا

و   ردهکشیعه و سنی، به چیزی اعتماد نکنم و آنچه را که تنھا یک طرف بدان استدالل 
 نار بگذارم. کدرنزد طرف دیگر معتبر نیست، 

 ٧/١٣٩ یفتح البار -١
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 یه نص بر خالفـت علـکند یب یمحققی که در این موضوع به دنبال حقیقت است، م
 ینـت مـواله فھـذا علـکمـن «امبر یـث پیطالب واضح و روشن اسـت مثـل حـدیبن اب
 ».اوست یز موالین یاو ھستم عل یه من موالکس کھر ».«مواله

این حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی اسـت. امـا ادعـای اجمـاع انتخـاب ابـوبکر در 
است، زیرا چگونه ایـن اجمـاع رخ داده اساس  سقیفه و سپس بیعت با او در مسجد، بی

ر و سـلمان یـد، زبیـن اسامه بـن زیھاشم و ھمچن یه بنیدر حالی که علی، عباس و بق
مه بن ثابـت، یمان، خزیفه بن یاسر، حذی، مقداد بن اسود، عمار بن ی، ابوذر غفاریفارس

س بن یف، سعد بن عباده، قیعب، سھل بن حنکبن  یابوبریده اسلمی، براء بن عازب، اب
تخلـف ھـا  آن گر ازید یارید و بسی، جابر بن عبدالله، خالد بن سعیوب انصاریسعد، ابوا

 ».جاست؟کبندگان خدا، اجماع  یردند؟ پس اک
 یاحمد و ترمذ» مواله ینت مواله فعلکمن «جواب این ادعا: حدیثی که نقل کرده: 

اند و  ن را ذکر نکردهاند و ھیچ یک از صاحبان کتب صحیح آ آن را روایت کرده ١مکو حا
 اند در صحت آن اختالف است. ردهکر کث ذیحد هه ائمکھمچنان 

تـب کدر » مـواله ینت مـواله فعلـکمن « هد: اما گفتیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
انـد؛ از  ردهکرده و در صـحت آن اخـتالف کـت یـح وجود ندارد، اما علما آن را روایصح
و گروھی از محدثین نقل شده کـه بـه ایـن حـدیث ایـراد وارد  یم حربیو ابراھ یبخار

اند.  اند. تنھا احمد بن حنبل و ترمذی آن را حسن دانسـته کرده و آن را ضعیف دانسته
 ٢نوشته است. یفیث تصنین حدیابوالعباس بن عقده در جمع طرق ا

صـًال ق ثقـات ایـاز طر» مـواله ینت مواله فعلکمن «د: و اما حدیث یگو یحزم م ابن
. حاکم آن را صحیح دانسته و از میان محدثین معاصـر، آلبـانی آن را ٣ثابت نشده است

ه علما در صـحت ایـن کن است یصحیح دانسته است. در اینجا ھدف، بیان این مطلب ا
ث مـورد ین حدید ایگو یه مکاست  یجانین برخالف ادعای تیث اختالف دارند. و ایحد

ن یه اکو گفته است  ٣٧١٣ح  ٥/٦٣٣تاب المناقب ک ی، سنن ترمذ ١١٨ – ١/٨٤مسند احمد  -١
ن یخیو گفته است که بر شرط ش ٣/١١٨ کم در المستدرکح است. و حایث حسن صحیحد
 ١٧٥٠ح  ٤/٣٣٠حه یث الصحیدر سلسله االحاد یاند. آلبان ح است ولی آن را روایت نکردهیصح

 م به صحت آن داده است.کح
 .٧/٣١٩منھاج السنه  -٢
 .٤/٢٢٤الفصل  -٣
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از علمـا آن  یه بعضک یه گفته شد در صورتک. چنان اعتماد و اتفاق شیعه و سنی است
 دانند. یح نمیو اصال آن را صح  ردهکار کرا ان

ه مبنی بر منصـوص بـودن یه رافضیامام یادعا یث، در آن برایبه فرض صحت حد
ث در مقابـل معـادات یور در حدکخالفت علی ھیچ دلیلی وجود ندارد، چون مواالت مذ

 سرپرستی نیست.است و به معنای والیت 
راری است و این کلمه کث تیموال در حد هلمکر کد: ذیگو یم یهر در النھایابن اث

آزاد شده، یاریگر، محب،  هد، منعم، بردی، سکه عبارتند از: رب، مالکمعانی زیادی دارد 
ن یثر اکه. ایبرده و منعم عل هنندکمان، داماد، برده، آزاد یه، پسر عمو، ھم پیتابع، ھمسا

ث وارده به کار می رود یحد یدام بر حسب اقتضاکث آمده است و ھر یدر احاد یمعان
اوست. مصادر  یو ول یند پس او مولکام یا بر آن قیشود و  یامر یه متولکس کو ھر 

آزاد شده به کار  هبا فتحه، در نسب و نصرت و برد» تیَوال«ن اسماء مختلف است: یا
و » ُمواالت«ردن برده به کار می رود. و کسره، در امارت و آزاد کبا » والیت«می رود. 

بر اکثر این » من کنت مواله فعلی مواله«باشد. حدیث  عبارت از مواالت یک قوم می
باشد؛ مانند این  اسالم می یگوید: مقصود از آن وال شود. شافعی می معانی حمل می

نَّ ﴿ فرماید: الھی که می هفرمود
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ِينَ ٱَمۡوَ�  �َّ نَّ  �َّ

َ
ْ َوأ َ� َمۡوَ�ٰ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنوا

 .]١١[محمد:  ﴾١١لَُهمۡ 
 ١و ».ستین ییافران را موالکمؤمنان است و  یه خداوند موالکبدان سبب است «
 یو به قـول شـافع  ردهکر کث ذین معنای لغوی که ابن اثیر از لفظ مواالت در حدیا

استدالل کرده اسـت، ھمـان اسـت کـه محققـین در رد خـود بـر رافضـه آن را مقـرر 
 اند.  داشته

گفته  عد رسول خدایند و بگوکد: اگر کسی به احادیث استدالل یگو یم میابونع
، به وی گفته می شود این از تو پذیرفته می شود و »مواله ینت مواله فعلکمن «است: 

آن  یاست و معنا سطالب یبن اب یلتی آشکار برای علگوییم و این فضی ما ھمین را می
] او ھستند. و یو مومنان دوستدار [مول یاوست، عل یموال ج امبریه پکن است ھر یا

 ٥/٢٢٨ر یة ابن اثیالنھا -١
                                                   



 ٥٧٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ۡوِ�َآُء  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مکخداوند است  هفرمود ل آنیدل
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

 .]٧١[التوبة:  ﴾َ�ۡعٖض� 
 ».گر ھستندیزنان مومن دوستدار ھمدمردان و «

محبـت و  یق بـرایب و تشویبوده و ترغ س یعل یبرا ج امبریاین منزلت از طرف پ
جز مـؤمن «ت منافقان و دشمنی آنان بر او ظاھر شده بود. یراھکدوستی اوست، چون 

نه نقل ییع . از ابن١دارد دارد و جز منافق کسی تو را دشمن نمی کسی تو را دوست نمی
مـن  یبـه اسـامه گفـت: تـو مـوال یو اسامه با ھم جر و بحث کردند، علـ یه علکه شد

من رسول خدا است. پس رسـول  یه موالکستم، بلیتو ن ی، اسامه گفت: من موالیھست
ن مثـل ھمـان یـا». اوست یھم موال یاو ھستم عل یه من موالکس کھر«خدا فرمود: 

امیه می باشد و حقیقـت  ھاشم و موالی بنی است که مردم می گویند: فالنی موالی بنی
 ٢.ھاست آنیکی از 

ه پس از بیان ضعیف دانستن این حدیث از طرف علما یمیت خ االسالم ابنیش
گوییم، اگر پیامبرآن را نگفته باشد که ھیچ، و اگر آن را  د: ما در جواب آنان مییگو یم

باشد، قطعًا قصد او خالفت پس از او نبوده است، چون لفظ حدیث ھیچ داللتی  گفته
بر آن ندارد، و چنین امر عظیمی باید به طور روشن و واضح بیان شود، در حدیث 
داللت روشنی وجود ندارد که قصد از آن خالفت باشد؛ چون موال مثل ولی است؛ 

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ فرماید: خداوند می ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  .]٥٥[المائدة:  ﴾َءاَمُنوا
 ».ولی شما، خدا و رسول و مومنان ھستند«

ٓ إَِ� ﴿ د:یفرما یو در جای دیگری م ِ ٱإِن َ�ُتو�َا ۖ �ن تََ�َٰهَرا  �َّ َ�َقۡد َصَغۡت قُلُو�ُُ�َما
َ ٱَعلَۡيهِ فَإِنَّ   ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِه�ٌ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ

 .]٤[التحریم: 
او  یل و مومنـان صـالح مـوالیـد خداونـد و جبرئیـترد یننـد، بکاگر بـه او پشـت «

 ». ھستند...

 .١٣١ح  ١/٨٦مان یتاب االکمسلم  -١
 ٢٢٠-٢١٧م صیالرافضه: ابو ع یاالمامة والرد عل -٢
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او ھسـتند. ھمچنـان  یھم ولـھا  آن مومنان و یول ج بنابراین روشن شد که پیامبر
ه روشن شد که خداوند ولی مومنـان و آنـان ولـی او ھسـتند و مؤمنـان ھـم اولیـای ک

ھمدیگر می باشند. پس مواالت (دوستی) ضد معادات (دشمنی) است و اگر چه منزلت 
یکی از طرفین بزرگتر از دیگری باشد، که در ایـن صـورت دوسـتی از طـرف او از بـاب 

 باشد. دوستی از طرف دیگر باب اطاعت و عبادت می باشد و احسان و تفضل می
خالصه میان ولی، مولی و امثال آن و والی (حاکم) تفاوت وجود دارد، چـون والیـت 
ضد عداوت چیزی است و والیت به معنای امارت چیز دیگری است و در اینجا سـخن از 

ھسـتم، نگفته است: ھر کس که مـن والـی او  ج معنای نخست است نه دومی. پیامبر
علی ھم والی اوست، بلکه فرموده است: ھر کس که من ولی او ھسـتم علـی ھـم ولـی 

است، اساسًا باطل است؛ چون والیـت » والی«اوست. پس این پندار که مولی به معنای 
 ١.ھاست آنشود، مؤمنان دوستان خداوند ھستند و او ھم موالی  از طرفین ثابت می

 ی، ھمان مـواالت اسـالم ردهکاراده  ج سول خداه رکرا  ین روشن شد مواالتیبنابرا
از  ج ه ضد عداوت بـوده و مسـتلزم محبـت و نصـرت اسـت، و مقصـود پیـامبرکاست 

مواالت مذکور، والیت به معنای امارت نیست. از این رو ھیچ یک از صحابه نه علی و نـه 
لمـا کـه دیگران از این حدیث برای خالفت علی استدالل نکرده اند و از ھـیچ یـک از ع

امـارت ندانسـته  یت را به معنـایسخنانش در میان امت اسالمی مورد اعتماد باشد، وال
 یخالفت علـ یث براین حدیگر از ایس دکو نه  یاز صحابه نه عل یکچیاست، و لھذا ھ

ان امـت یه سخنانش ارزش داشته و در مکاز اھل علم  یکچ یاند و از ھ ردهکاستدالل ن
ان بـه آن یه فقـط رافضـکـده نشـده اسـت، بلیشن یزین چیز چنیمورد اعتماد باشد ن

ن مـردم از فھـم ین افراد به معانی نصوص بوده و دورتـریتر ه جاھلکاند  ردهکاستدالل 
 درست ھستند.

ھاشـم، اسـامه  یبن هو عباس و بقی یاز صحابه مانند عل یه بعضک یجانیت یاما ادعا
پـوچ و  یادعـا یکن یردند، اکعت نیر بکبا ابوب …د، زبیر، سلمان، ابوذر، مقداد و یبن ز

خ بدان حواله یتب تارکرد و آما آنچه از کت ید در نقل، امانت را رعایبی اساس است و با
باید گفـت ھـر  یوطیخ خلفای سیر و تاری، تاریخ ابن االثیخ طبریداده است از قبیل تار

 یصـحت نقـل اخبـارد به یمقھا  آن هکداند  را مطالعه کرده باشد، می ھا کتاب کس این

 .٣٢٤-٧/٣٢١منھاج السنة  -١
                                                   



 ٥٧٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ر سـند کـخـود را بـا ذ هو ذم  ردهکد آن نقل یه اخبار را با اسانکاند بل اند نشده ه آوردهک
ق و یـتحق یدان را بـرایـه مکـنیگذارند. تـا ا یم یت به عھده راویو مسئول  ردهک یخال

گاه به ا یبررس  یھا تین سبب روایند آنان بدیب یتب مکن یبازگذارند. از این رو انسان آ
 اند. موضوع آورده یکتضاد را در م

ردم و ھیچ یـک از کور رفته و موضوع را دنبال کتب مذکبا وجود این، من به دنبال 
مثـل ھا  آن از یافتم، و تنھا در بعضیاست ن  ردهکر کر ذکعت ابوبیه در تخلف بککسانی 

و  ریـو طلحـه و زب یعت ماننـد علـیاز صحابه از ب یدر تخلف بعض یاتیروا یخ طبریتار
 ٢رده است.کز اضافه یھاشم را ن یر بنیامل ابن اثک. و در ١سعد بن عباده آمده است

ردنـد و کر یر تـاخکعت بـا ابـوبیر از بیو زب یآمده است عل یوطیخ خلفا از سیدر تار
م جـز یر گفتند: ما ناراحت نشـدکردند و به ابوبکعت یو ب  ردهک یسپس آمده عذر خواھ

ن امر دانسـته، او ین فرد به ایر را سزاوارترکم. ما ابوبیشد ه از مشورت دورکنیبه خاطر ا
اتش یـدر زمـان ح ج امبریـم و پیشناسـ یار غار است و ما شرف و خیـر بـودن او را می

 ٣ه برای مردم نماز بخواند.کدستور داد 
ر اتفـاق دارنـد، کو خالفـت ابـوب ینیصحابه بـر جانشـ هه ھمکح و ثابت شده یصح

 و اقوال علمای محقق بر آن داللت دارد. ه روایات صحیحکھمچنان 
ر آمـده کعـت ابـوبیب هشـه دربـاریعا یث طوالنیدر قسمتی از حد یح بخاریدر صح

م، تـو سـرور مـا و بھتـرین فـرد از میـان مـا ینک یعت میه با تو بکعمر گفت: بل«است: 
. آنگاه عمر دسـتش را گرفـت و یتر بود محبوب ج ، و از تمامی ما به رسول خدایھست

 ٤ردند.کعت یعت نمود، و به دنبال او مردم ھم بیا او بب
 یـکد: مسـلمانان ھـر چـه را نیـگو یه مکـم از عبدالله بن مسعود آورده است کحا

دانـد.  داند و ھر چه بـد بداننـد خداونـد ھـم آن را بـد می یم یکبدانند خداوند آن را ن
 ٥نند.ک ج را جانشین پیامبر سصحابه ھمگی بر این رأی بودند که ابوبکر 

 .٢٠٦- ٢٠٣– ٣/٢٠٢ یخ طبریتار -١
 .٢/٣٢٥خ یالتار یامل فکال -٢
 .٨٠خ الخلفاء صیتار -٣
 .٣٦٦٨،ح ٢٠-٧/١٩ یتاب الفضائل الصحابه فتح البارک یبخار -٤
با او موافقت  یث درست است و ذھبین حدیه سند اکد یگو یو م ٨٣ – ٣/٤ کم المستدرکحا -٥

 اند آوردهین آنرا نیخینموده است و ش
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ه رسـول کـ ید: ھنگـامیـگو یه مکـاند  ردهکت یروا سمسعود  م از ابنکو حا ینسائ
ر خلیفه شود. عمـر بـن یام یکر و از شما یا رفت انصار گفتند از ما یک امیاز دن جخدا

ر کبـه ابـوب ج د رسول خدایدان یا نمیگروه انصار، آ یآمد و گفت: اھا  آن نزد سخطاب 
نماز بخواند؟ کدام یک از شما راضی اسـت کـه از ابـوبکر پیشـی دستور داد تا بر مردم 

 ١گیرد؟انصار گفتند: پناه بر خدا که از ابوبکر پیشی گیریم.
اند ھمچنان افراد  ھای صحیح بر اساس آنچه که صحابه بدان تصریح کرده این روایت

ر خالفـت ر و اجماع بـکعت ابوبیاند، و اتفاق صحابه بر ب ردهکن اجماع را نقل یا یگرید
 وی داللت دارد.

 یدیـترد ج گوید: اصحاب رسول خدا یه مکت شده است یروا /ه بن قرهیاز معاو
رسـول خـدا  هفـین رسـول خـدا خواھـد بـود و او را جـز خلیر جانشکه ابوبکنداشتند 

 ٢کردند. یدند و آنان بر خطا و اشتباه اجماع نمینام ینم
حابه بر خالفـت ابـوبکر اجمـاع گوید: ص روایت شده است که می /از امام شافعی

بھتـر از  یآسمان فرد یهر سایردند، چون آنان بعد از رسول خدا در تنگنا افتاده و در زک
 ٣ردند.کم یشان را به او تسلیھا افتند و گردنیر نکابوب

 ج ه خـواص رسـول خـداکـد: مھاجرین و انصار یگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش
ان نـابود کمشـرھـا  آن هلیرد و بـه وسـکدا یعزت و قوت پھا  آن هلیبودند و اسالم به وس

 ه با رسول خداک یسانک هردند. پس ھمکعت یر بکالعرب فتح شد، با ابوب هریشدند و جز
 ٤ردند.کعت یز بیر نکعت کردند با ابوبیب ج

از آنـان  یچ فـردیردند ھکعت ابوبکر اتفاق یه صحابه بر بک یوی می افزاید: ھنگام
به این امر از او سزاوارترم، نه قریشی و نه انصاری و افرادی کـه از ه من نسبت کنگفت 

انصار در آغاز مخالفت کردند، با ابوبکر مخالفتی نداشتند، بلکه خواستار این بودنـد کـه 
ه کـ یو امیری از قریش باشد، و این نزاع عمومی با قریش بود، و ھنگـامھا  آن امیری از

 یث صحیح است و ذھبید سند حدیگو ی، و م ٣/٧٠ کم المستدرکحا ،٢/٥٨ ۀتاب االمامک یینسا -١
 ن آن روایت نکرده اند. یخیبا او موافقت نموده و ش

 .٧٧خ الخلفا صیتار یوطیس -٢
 ھمان مصدر. -٣
 .١/٥٣منھاج السنه  -٤
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ھا باشـد و از منازعـه  مت) باید در میـان قریشـیوکن امر (حیه اکشان روشن شد  یبرا
 دست برداشتند... .

ردند، نه ابوبکر بدان بیعت رغبت داشـت کعت یر با او بکسپس بدون درخواست ابوب
ر درخـت یـه در زکـ ییھـا ردند. و ھمچنـین آنکز بیعت یو نه آنان از روی ترس با او ن

ه در شب عقبه بـا ک ییھا ردند. آنکعت یبودند با او ب  ردهکعت یب ج امبریبا پ» رضوان«
ردند و مسلمانانی که ھجرت کعت یه بعد از ھجرت بک ییھا ردند و آنکعت یب ج امبریپ

 یسـکردند. ھرگز کعت یر بکبا ابوب یشد، ھمگ ی(ِطَلقاء) گفته مھا  آن نکرده بودند و به
فـالن  هکـچ شخص معینـی نگفتـه یھ یر سزاوارترم و حتکن امر از ابوبینگفت من به ا
 ١ر به خالفت سزاوارتر است.کشخص از ابوب

ر بـن عـوام در آن یـو زب ج یعلـ یحت ید: صحابه ھمگیگو یم /ریثکحافظ ابن 
ه دال بر موضوع باشد کرا  یحیات صحی. و سپس روا٢ردندکر اتفاق کعت ابوبیوقت بر ب

 آورده است.
ھمچنـان کـه روایـات شود  بنابراین اتفاق و اجماع بر بیعت ابوبکر ثابت و روشن می

صحیح از صحابه و ائمه سلف بعد از آنان براین امر داللـت دارد وعلمـای محقـق آن را 
 اند. مقرر داشته

ات یدر ح ید: علیگو یه مکندارد  یشه در بخاریح عایث صحیبا حد ین امر تعارضیا
س از و پـ  ردهکر کر تخلف نمود و پس از وفات او طلب صلح با ابوبکعت ابوبیفاطمه از ب
ه خداونـد بـه او داده ک یر در خالفتکب ابوبیعت نمود و گفت او رقیبا او ب یعذر خواھ

ل بـوده یـخود حـّق مشـورت قا یبرا ج است نبوده، ولی به خاطر قرابت با رسول خدا
ه به سبب کبود   یدورتکردن کبرطرف  یعت دوم براین بیه اکاست. محققان معتقدند 

 رده بود.کعت یز بیدر آغاز امر ن یه علک یراث رخ داده بود با وجودیم
ر در آغاز امـر دارد، کبا ابوب یه دال بر بیعت علک یاتیپس از آوردن روا /ریثکابن 

گوید: این امر (بیعت با ابوبکر) سزاوار علی است، و ھمچنین اعمال او چـون حاضـر  می
رش که ذک ج خداالقصه بعد از وفات رسول  یر به ذکشدن در نماز با او و خروج با ابوب

ن امر داللت دارد. اما آنچه درباره بیعـت او ید و مشورت با ابوبکر و خیرخواھی بر ایآ یم

 .٤٥٥-٦/٤٥٤منھاج السنة  -١
 ٦/٣٠٦ة یة و النھایالبدا -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٨٢

وست] بر این حمـل یه شش ماه بعد از پدرش به رحمت ایزدی پکبعد از وفات فاطمه [ 
راث رخ داد و بنـا بـه یه در مورد مکاست  یدورتکرفع  یعت دوم براین بیه اکشود  می

 ١نزدیکان و خویشاوندان خود را از ارث منع نمود... . ج خدانص رسول 
ر تـا کعت بـا ابـوبیاز ب یر علیان تاخید: رافضیگو یشه میث عایحجر در شرح حد ابن

ث زیـر ین مورد مشھور است. حدیدر اھا  آن انیوفات فاطمه را دستاویز قرار داده و ھذ
و  ید خـدریث ابوسـعیگران از حدیحیان و د کند؛ ابن را باطل میھا  آن اساس دالیل بی

 یه در مسلم از زھـرکو اما آنچه » عت نمود.یار بکدر آغاز  یعل«ه : کاند  دیگران آورده
عت ننمـود بـه یر تا ھنگام وفات فاطمه بکبا ابوب یا علیبه او گفته است آ یه مردکآمده 

دانسته، چـون ف یث را ضعین حدیا یھقیھاشم. ب یاز بن یر. نه او و نه فردیاو گفت: خ
تر اسـت.  حید صـحیت رسـیده از ابوسـعیرده است، و رواکر نکامل آن را ذکسند  یزھر

اند: بیعت دوم، برای تأکید بیعت اولـی  وگفته  ردهکدیگران این دو حدیث را با ھم جمع 
بوده، تا سوء تفاھمی که به سبب میراث پیش آمده بود، از بـین ببـرد. بنـابراین گفتـه 

شود که در آن روزھا قصـد از  ، بر این حمل می» عت ننمودیبا ابوبکر ب یه علک: « یزھر
عت، مالزمت و حضور در نزد او و چیزھایی از این قبیل است، چون انقطاع امثـال یآن ب

ه کـشـود  ین وھم میدانند سبب ا یرا نم یه امور پنھانک یسانک یگر برایآن دو از ھمد
ای چنین  ت و به ھمین خاطر است که عدهبه خالفت اوس یاین امر به خاطر ناخشنود

 ٢عت نمود.ین شبھه دوباره بیرفع ا یبرا س یای داشته و دارند. از این رو عل عقیده
ث یم از حـدکت حـایـر در آغـاز امـر، رواکبا ابوب یعت علیب یم: گواِه درستییگو یم
عـت یب رکه با ابوبک یه در آن آمده است: ھنگامکم بن عبدالرحمن بن عوف است یابراھ

د بـر خالفـت یـه نباکـخاطر نشان ساخت ھا  آن نمود و به یان مردم سخنرانیشد در م
ن ید: مھـاجریـگو یحرص بورزند و از عدم رغبت خود بدان سخن گفت ... تا آنجا که م

م مگـر ینشـد یر گفتند: ما عصبانیو زب یردند. علکه آورد قبول کرا  ییھا و عذرھا گفته
ن فرد به خالفـت یر سزاوارترکه ابوبکم یم و ما معتقدیشد ه از مشورت دورکن سبب یبد

و  ین فرد در غار بـود و مـا شـرف و بزرگـیار غار و دومیبوده و او  ج بعد از رسول خدا

 ٣٠٦-٦/٧ة یه والنھایالبدا -١
 .٧/٤٩٥ یفتح البار -٢
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ه بر مردم نماز کم. رسول خدا در زمان حیات خود به او دستور داد یدان یاحترام او را م
 ١بخواند.

ر اتفـاق کعـت ابـوبیه صـحابه بـر بکن گمان یبر ا یمبن یجانیت یب ادعاین ترتیبد
از اخبـار  یا شود، و پاره یعت او شده است باطل میر اجماع صحابه بر بکاند، و من ردهکن
روشـن  یق و بررسـیـر دارد، بـا تحقکعت بـا ابـوبیافراد از ب یه داللت بر تخلف بعضک
بـر اجمـاع ه کـرا ندارد  یحیان تعارض با روایات صحکه صحیح نیستند و امکشود  یم

  ردهکتب خود نقل کرا در ھا  آن ه محدثانکر داللت دارد کعت با ابوبیصحابه مبنی بر ب
 عـتیاند و محققان اھل سنت بر اجمـاع صـحابه بـر ب و به صحت و اثبات آن حکم داده

 دارند. یر اتفاق قطعکبا ابوبھا  آن
گرفـت بـاز ھـم در  یر صـورت نمکعت با ابـوبیگذشته از این، اگر اجماع صحابه بر ب

اند  ردهکر کذ یاست شرعیس یه علماکرد، چون ھمچنان ک یجاد نمیال اکخالفت او اش
 ٢ست.یمردم از شروط بیعت ن هاجماع ھم

عـت تمـام شـده و قبـول آن بـر ینند، بکعت یب یسکه ھر گاه اھل حل و عقد با کبل
ر یجمھور صحابه تـاخعت او پس از اتفاق یاز ب یشود. بنابراین اگر افراد یالزم م یھمگ

ن موضـوع [اگـر ثابـت شـود] یـه اکـآورد. بل یش نمـیر پکدر خالفت ابوب یالکنند اشک
خـارج  یاند، چون از جماعت و اتفاق اھل رأ ردهکه تخلف ک یسانک یاست برا یالکاش

 اند. شده
با ادعای عدم اجماع بر بیعت با ابوبکر و گمـان او  ین رافضیھا، ا نیا هگذشته از ھم

 تواند منکر رجوع این متخلفـان از رأیشـان شـود، و اینکـه بر تخلف بعضی از افراد، نمی
چ یاو ھـ ین صـورت بـرایـند، و در اک ین اعتراف میه به اکردند، بلکعت یدوباره بھا  آن
حـق و صـواب چنـگ زده  خود بازگشته و به یه کسی از رأکست ییا اجتھادی ن یلیدل

است. چطور این امر ممکن است در حالی که اجماع و اتفاق بر بیعت با ابـوبکر صـدیق 
 اند. ھا بر او جمع شده ھا و جسم ار صورت گرفته و از روز اول قلبکدر آغاز 

 .٤٤٢٢ح  ٣/٧٠ کم المستدرکحا -١
ه وقت کس که ھرکست بلیعت الزم نیب یبرا ید: عدد مخصوصیگو یم /یابن جماعه شافع -٢

 یۀنان بقکعت سایت می کند.و شرط صحت آن بیعت حاضر شد و بیعت انجام گرفت، کفایب
داشت بر  یستگیعت شایصاحب بد و یرسھا  آن عت بهیه خبر بکنیه به محض اکست بلیشھرھا ن

 .٥٣ر اھل االسالم صیتدب یام فکم االحیگردد. تحر یشان الزم میا
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رد و او را از ارث کنسبت به فاطمه ظلم  اوه کنیبر ا یمبن سرکابوببه  یجانیاتهام ت
 ن ادعا یش گذشت و رّد بر او در این مسأله در صفحات پیه اکنیان ایرد بکمحروم 

گـاھی خـود را از ایـن امـر چنـین  ١٦٤در ص یجانیت دومین عامل ھدایت و خود آ
 کند:  عنوان می

 مخالفت فاطمه با ابوبکر: -٢«
جـز  یرا مجال یچ عاقل با انصافیاین موضوع نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است. و ھ

نـار زدن زنـان کند، اگـر اعتـراف بـه ظلـم و کر کابوب یه حکم بر خطاکد دھ ین نمیا
 .تا آخر سخن او» …ند کان نیسردار جھان

ن یل ایشتر از ھفت دلیل گذشت و تفصین موضوع در بیم: رد بر اییگو یدر جواب م
به فاطمـه بـه  ج راث رسول خدایم میر در عدم تسلکه ابوبکنیردم، و اکر کموضوع را ذ

ن امر منعقـد یز بر ھمیت نینص متمسک شده بود و اجماع صحابه و از آن جمله اھل ب
ر ثابـت شـده کاش و صلح و آشتی او با ابوب ه رجوع فاطمه از گفتهکشده بود، ھمچنان 

 .ینکن مسأله را در آنجا مطالعه یا یتوان یاست. م

ن اجماع یو فقدان ا یبر فضل و امامت عل اجماعبر وجود  یمبن یجانیت یان ادعایب
 رکدرباره ابوب

 د: یگو یم ١٦٧در ص  یجانیت
 سزاوارتر است : یرویبه پ یعل -٣«

 هم سبب روشنی وتـرک سـنت آبـا و اجـداد شـد مقایسـییکی دیگر از دالیلی که برا
ردم و کـن را نگـاه یقیتب فرکمن  …ر بودکطالب و ابوب یبن اب یمیان عل یو نقل یعقل

ان و اھـل سـنت بـه خـاطر یعیه شـکـافتم، یـطالـب ن یبن اب یجماع را جز به نفع علا
انـد، در  ردهکطالب اجماع  یبن اب یه در مصادر منابع آمده است بر امامت علک ینصوص
 ر قایل نشده است.که جز اھل سنت کسی به امامت ابوبک یصورت

طالـب  یبـن ابـ یان دربـاره علـیعیه شـک یلیاز مناقب و فضا یاریه بسکھمچنان 
تب مورد اعتماد اھل سـنت بـوده و از طـرق کح و ثابت در یاسناد صح یاند دارا آورده

 یل امام علیاز صحابه فضا یندارد، و جمع فراوان یدر آن راھ کیه شکمتعدد نقل شده 
دام از اصـحاب رسـول کـچ یھـ ید: بـرایگو یه احمد بن حنبل مک ییاند تا جا را آورده

 طالب آمده است. یبن اب یعل یه براکل وارد نشده است یآن قدر فضا جخدا
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دام از صـحابه کچ یگفته اند: درباره ھ یشابورین یو ابو عل ییل و نسایاسماع یقاض
 آمده است وارد نشده است. یعل یح آنچه براید صحیبا اسان

ل یه معتقد به فضاکتب اھل سنت کردم، در کن را نگاه یقیتب فرکر کاما درباره ابوب
ر در کل ابـوبیه فضاکنیافتم. جز ایباشد ن یل امام علیفضا یه مساوکھستند آنچه را  او
 یه موضعگیری او دربـاره امـام علـکشه آمده است یبه نقل از دخترش عا یخیتب تارک

ث یـاگر با احاد یند حتکت یه پدرش را تقوکدارد  یو او در ھر صورت سع مشھور است، 
 یسـانکز از یه او نکرده است کت یباشد و غیر از فضایلی که عبدالله بن عمر روا یجعل

ردنـد کعـت بـا علـی اجمـاع یه صحابه بر بکنیدور است و بعد از ا یه از امام علکاست 
ر، سپس عمـر و کن افراد بعد از رسول خدا، ابوبیگفت: بھتر یعت با او را نپذیرفت و میب

ھسـتند.  یمسـلمانان مسـاو هیچ برتری نیست و ھمسپس عثمان است و بعد از آن ھ
 یه عبدالله بن عمر امام علی را با مردم اھـل بـازار مسـاوکن است ین سخن ایا یمعنا

 .»ست...ین یلتیفضل و فض یه دارکاست  یعاد یقرار داده و او شخص
را دربردارد  ین سخن، افترا، دروغ، ظلم و بھتان بزرگیدر جواب این ادعا باید گفت ا

رت صحابه داشته و نصـوص و اقـوال علمـا را در آن یبر س ین اطالعیمترکه ک یسکو 
و  ییایـح یو بـ یو پست فطرت یعقل کو سب یودنکداند و اگر  یمورد بشناسد آن را م

از عاقـل  ین سخنیشناختم از صدور چن یان را بر دروغ و بھتان نمین رافضیا یگستاخ
ح اسـتناد یه در بحـث خـود بـه نصـوص صـحکنست یو بر اه گمان اکردم ک یتعجب م

ن سـخن مخاطـب قـرار یـند و مـردم را بـا اک یم یق علمیانجام تحق یند، و ادعاک یم
 ه این سخن، دروغ محض و افترا است.کدانند  یه خاص و عام ھمه مکدھد  یم

دم یطالب ند یبن اب یعل ین را گشتم و اجماع را جز برایقیتب فرک«ه کاو  هاما گفت
ه جـز اھـل سـنت بـه امامـت ک یو در صورت  ردهکعه بر امامت او اجماع یو ش یه سنک

او بـر بطـالن  یل بـر ادعـایـه در بردارد؛ دلک ین گفته با دروغی؛ ا»ستیل نیر قاکابوب
ِفرق بـر آن  هر، اجماع ھمکه از شروط صحت خالفت ابوبکنیست، چه ایر نکخالفت ابوب

ند: مـا در صـحت یگو یه مکھود درباره مسلمانان است ی هن گفته، گفتیه ایست و شبین
 م.یم و در نبوت محمد اختالف داریباش یمتفق م ینبوت موس

ل بـر بطـالن یه مورد اتفاق ما بوده و دلکاست  یسکل بر صحت نبوت ین دلیپس ا
 ین سـخنیر چنیان نظیحین اگر مسیه مورد اختالف ماست. ھمچنکاست  یسکنبوت 
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از اسـاس، فاسـد اسـت و فسـاد سـخن  ین سخنیند، چنیو محمد بگو یسیرا درباره ع
 ان است.یحیھود و مسیز مانند فساد سخن ین یجانیت

ن موضـوع بـه رد بـر رافضـه پرداختـه و یـه) در ایعشر یاثن هدر (تحف یامام دھلو
ه در کت و آنچه یل اھل بیند: فضایگو یه مکد: یکی از حیله ھای آنان، این است یگو یم

دیگـر  هل سه خلیفـین برخالف فضایعلی آمده است مورد اتفاق فریقین است و اامامت 
ھا، جای اختالف است. پس عاقل باید آنچه را که مورد اتفاق اسـت،  است که فضایل آن

ه کـانـدازد رھـا کـن و آنچـه را  یم که تو را در شکآنچه «انتخاب نماید؛ بنا به حدیث 
 ». ن است، بگیریقیمورد 

و  ینـد: نبـوت موسـیگو یه مکـبـوده  یھود و نصاریجواب این است که این شبھه 
ن یـه اکـن برخالف نبوت محمد است. آنچه ین مورد اتفاق است و ایقیدر نزد فر یسیع

ه بـه یـمختلـف ف که و تریه چنگ زدن به متفق علکن است یسازد ا یشبھه را باطل م
افـت ی یگریل دینباشد، و اگر دل یگریل دیه دلکرد یگ یصورت م یعقل وقت یمقتضا

 ١شود. ینم یشد به آن اتفاق و اختالف توجھ
ای بـر آن بنـا شـده کـه  ن قاعده عالوه بر فسادی که دربردارد، مقدمـهیم: اییگو یم

و بـر امامـت   ردهکـاتفاق  یمسلم نیست، و صحیح نیست که امت اسالمی بر امامت عل
 رده است؛ به دو دلیل: کر اختالف کابوب

فـرق امـت  یـهعه و بقیو شـ یبا توجه به موضعگیری عمـوم مسـلمانان از سـن اوًال:
ه امـت اسـالم در کـنیشود؛ و آن ا ین ادعا و صحت خالف آن ثابت میاسالمی، بطالن ا
ر که در مورد خالفت ابـوبکاست، بل  ردهکاتفاق  یشتر از امامت علیر بکمورد امامت ابوب

ه بسـیاری از مسـلمانان در کـ ینـدارد در صـورتان وجود یجز از جانب رافض یمخالفت
از فَرق مانند خوارج نسبت کفـر و ارتـداد  یتا جایی که بعض  ردهکخالفت علی اختالف 

ھا و امثالشـان بـه فسـق او  یھای دیگری ماننـد ناصـب اند، بعضی از فرقه را به وی داده
 اند. رفته

ان در ادعایشان مبنـی یرافض ن موضوع و در رد برید اییه در تأیمیت خ االسالم ابنیش
د: یـگو یاند م مورد اتفاق بوده و موافق و مخالف او را منزه دانسـته یبر اینکه امامت عل

اند، بلکـه منتقـدان او از  او را منزه ندانسته یآشکار است، چون مخالفان عل ین دروغیا

 ٣٦ه صیعشر یمختصر التحفة االثن -١
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و منتقـدان ر و عمر و عثمان بھترند کھستند و آنان از منتقدان ابوب یمتعدد یھا گروه
 فر او اتفاق دارند و حال آنکه آنـانکز بھترند. خوارج بر ینندگان درباره او نکعلی از غلو
ا نبـوت او یـت و یـل بـه الوھیه قاکمسلمانان بھتر از غلوکنندگانی ھستند  هدر نزد ھم
ردند در نـزد عمـوم مسـلمانان از که با او پیکار کنی یه آنان و صحابه و تابعکھستند. بل

ان امـت یـمعصوم اسـت بھترنـد. امـا در م یه معتقدند او امامکای  هیعشر یاثن رافضه
 ند.کر و عمر و عثمان انتقاد که از ابوبکست ین یسکان یاسالم جز رافض

 یشان دعـایکنند و برا ر و عمر دوستی میکنند با ابوبک یر میفکرا ت یه علکخوارج 
دھنـد و خالفـت او را قبـول  یمـ س یه نسبت ظلم به علکھا  ینند، و مروانک یر میخ

ان ابـوبکر و یکـه آن دو از نزدکـ یورزند با وجود ر و عمر دوستی میکز با ابوبیندارند، ن
ه موافقان و مخالفان علی، او را بر خالف سـه کشود  یعمر نیستند. پس چگونه گفته م

 اند. دیگر منزه دانسته هخلیف
شـتر و برترنـد و ین بزرگتـر و بنندگان ابوبکر و عمـر و عثمـاکد یه تأیکروشن است 

 یمشخص یھا فر و ارتداد نسبت داده اند فرقهکه او را به ک ییھا آن یحت یمنتقدان عل
و چـه از  یان چـه از نظـر علمـیترند، و رافض ندارتر و عالمیان دیاز رافضھا  آن ھستند و
ست، ھمچنـان ینھا  آن حجت بر هان را قدرت اقامیترند و رافض پایینھا  آن از ینظر عمل

 ١نداشتند.ھا  آن ه در جنگ توان مقابله باک
ر را درست دانسته و معتقـد بـه که خالفت ابوبک یسانکشود  یله روشن مین وسیبد

ن بـه عـدالت او ھسـتند. یو معتقـد ین به امامت علیعدالت وی ھستند، بیشتر از قائل
 یسـکان یجـز رافضـان امـت اسـالم یر و عدالت او در مکگذشته از این، در امامت ابوب

ھا  فرقـه یبعضـ یاسـالم علـ یرده است در حالی که در امامت و عدالت و حتکانتقاد ن
گاهیه آنان در دکاند  سخن گفته ان ھستند اگـر چـه در اعتقادشـان یتر از رافض ن خدا آ

 گمراھند. یدرباره عل
را قبـول نـداریم،  س یان در اعتقاد به امامـت علـیموافقت اھل سنت با رافض ًا:یثان

قبـل  یبال فصل اوست و خلفا هفیو خل ج امبریپ یوص یه علکچون رافضیان معتقدند 
 است. یر شرعیو خالفتشان غ  ردهکاند و بر او ظلم  از او غاصب حق او بوده

 ٥/٨٠٧منھاج السنة  -١
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ر، کگانه یعنـی ابـوب سـه یچھارم بعد از خلفا هفیخل یه علکاما اھل سنت معتقدند 
باشـد، گمـراه ھـا  آن از یکـیبر  یه معتقد به تقدم علکرا  یسانکعمر و عثمان است و 

 است. یده تفاوت بس بزرگین دو عقیا دانند. میان می
 یست جز عدالت علین مسأله نیان در این اھل سنت و رافضیب یچ توافقین ھیبنابرا

جـز اثبـات عـدالت  یچ سودین قاعده ھین است. لھذا آنان از ایراشد یه از خلفاکنیو ا
مـورد اخـتالف  یشان در مورد علـ برند و دیگر باورھا و معتقدات یو خالفت او نم یعل

ای که بـدان  امت اسالم می باشد که به دلیل دیگری غیر از این قاعده همیان آنان و بقی
 اند، نیاز دارد. متمسک شده

در استدالل به اصل اتفاق و اختالف میان اھل سـنت  ین بطالن ادعای رافضیبنابرا
م که دلیل آنـان ھمچنـان یابی یشود. ھمچنین درم یخواننده روشن م یان برایفضو را

اتفاق امت بـر  ین گذشته از دروغ بودنش در ادعایه و اساس است و ایپا یه گذشت بک
او و سـقوط  هه از خالل آن فسـاد گفتـکر است کو اختالف در خالفت ابوب یخالفت عل

 شود. یحجت او از اساس آشکار م
ر را بـه کل ابـوبیتب اھل سنت تحقیق کرده و فضـاکاو مبنی بر اینکه در  یاما ادعا

ده است، در جواب باید گفت که او بدین وسـیله پـرده از جھالـت یند یل علیفضا هانداز
ر کـشـود؛ چـون من یش روشن میه دروغ او در ادعاکنیا ایدارد و  یخود برم هنندکرسوا

، بـا ین رافضـیـان اینیشـیپ یاست، حتد در وسط روز یر خورشکن مسأله ھمانند منیا
ه چنـین اعتقـادی کـشناسـم  یرا نم یسکه دارند ک یفراوان یھا جھالت بزرگ و دروغ

ل یتب اھل سنت از فضاکه در که آنچه کن است یاھا  آن ه گمان عمومکداشته باشد؛ بل
ن یـساختگی و دروغ است، و آنان جرأت گسـتاخی ا یر و عمر و عثمان آمده ھمگکابوب
اسـت  یجـانیت یھـا شف دروغکل به یه ماک یا را در دروغ و بھتان ندارند. خواننده آقا

ح یصـحھـا  آن نیه مشـھورترکـتب مشھور اھـل سـنت را که کاز ندارد ین نیشتر از ایب
سـه یرا مقا یر و علـکل وارده در مورد ابوبیح مسلم است ورق زده و فضایو صح یبخار

گاه شود. ین رافضیقت موضوع و میزان علم ایند تا به حقک  آ
س از صـحابه کچیه ھـکـآورم  یر مکل و مناقب ابوبیاینک احادیث و روایاتی در فضا

 یکل شـرین فضـایـکسانی که از علی برترند مثل عمـر و عثمـان بـا ابـوبکر در ا یحت
 ن مورد روشن شود.یدر ا یرافض یاند، تا بطالن ادعا نبوده



 ٥٨٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ت یـروا ید خـدریث ابوسـعیو مسـلم، از حـد یاز آن جمله حدیثی است که بخـار
را  یا ان مردم خطبه خواند و گفت: خداوند بنـدهیدر م ج امبرید: پیگو یه مکنند ک یم

ه در نـزد کـار داده است و آن بنـده آنچـه را یه در نزد اوست اختکا و و آنچه یمیان دن
او تعجـب  هگریـ ر گریه کرد و ما ازکد: پس ابوبیگو یده است، راوی میخداوند است برگز

اسـت و آن   ردهکـر یـه خداوند او را مخکدھد  یخبر م یا از بنده ج امبر خدایم پیردک
فرمـود:  ج تر بود آنگاه رسول خدا ان ما عالمیر از مکبود و ابوب ج ر رسول خدایفرد مخ

را  یر از خـدا دوسـتیـتر در مال و ھمراه با مـن اسـت، اگـر غ ر از ھمه مردم امینکابوب
 یو مـودت اسـالم یدادم. اما بـرادر یر را دوست خود قرار مکشک ابوب دم، بییگز یبرم

 ١ر.کباز نشود جز ابوب یچ دریاست. در مسجد ھ
او را بـر  ج امبریـث عبدالله بن عمرو بن عـاص آمـده اسـت پین از حدیحیدر صح

ن یتر ه محبـوبکـدم یآمدم و پرس ج امبریش پیر ذات السالسل گماشت و گفت: پکلش
از میان مردھا چه کسی است؟ گفـت: پـدر  شه. گفتم:یست؟ گفت: عاکید شما فرد، نز

 ٢ر نمود.کرا ذ یگفت: عمر بن خطاب، و سپس افراد یسکچه ھا  آن او. گفتم: بعد از
ه کـنشسـته بـودم  ج امبرید: من در نزد پیگو یدر حدیث ابودرداء آمده است که م

 ج امبریـد. پیدا بـود سـر رسـیش پیزانوراھنش را گرفته و یه دامن پک یر در حالکابوب
دارد، آنگاه ابـوبکر سـالم کـرد و گفـت: ای  یاور و ھمراه شما خبریه صاحب و کگفت 

ای اتفاق افتاد و مـن عجلـه کـردم و االن  رسول خدا، میان من و عمر بن خطاب قضیه
شـما مان شدم، از او خواستم که مرا ببخشد، ولی او امتناع کرد. و برای این، پیش یپش

سه بار گفت: خداونـد تـو را ببخشـاید ای ابـوبکر. سـپس عمـر  ج ریامیام. آنگاه پ آمده
امبر یـست. پس نزد پینجا نیا شد، گفتند: ایر رفت و از او جوکمان شد و به نزد ابوبیپش

ش یزانـو یر به رحم آمد و بر روکه ابوبکنیاش را از او برگرداند تا ا چھره ج امبریآمد و پ
رار کشتر بود (دو بار این گفته را تیه ظلم من بکرسول خدا، به خدا  یاخم شد و گفت 

د ولـی یب نمودیذکشما فرستاد، مرا ت یگفت: خداوند مرا به سو ج امبریرد) سپس پک

 … ۀتاب فضائل الصحابکمسلم  ٣٦٥٤ح  ٧/١٢ یفتح البار… فضائل الصحابه  تابک یبخار -١
 ٢٣٨٢ح  ٤/١٨٥٤

 … ۀتاب فضائل الصحابکمسلم  ٣٦٦٢ح  ٧/١٨ یفتح البار… فضائل الصحابه  تابک یبخار -٢
 ٢٣٨٤ح  ٤/١٨٥٦

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٩٠

ار مرا یا یق نمود، و با مال و جان خود با من ھمدردی و ھمیاری نمود. آیر مرا تصدکابوب
 ١او را آزار نداد. یسکرد) بعد از آن کرار کد (دوبار این جمله را تینک یرھا نم

لت تنھاسـت و ین فضـیـر در اکد: ابـوبیـگو یث مین حدیت این بعد از روایابن شاھ
 ٢ست.ین یکبا او شر یسک

در غار بودم بـه  ید: وقتیگو یه مکآمده  سر کاز ابوب کن از انس بن مالیحیدر صح
د، فرمود: چـه ید یرد ما را مک یم ش را نگاهیر پایزھا  آن از یکیگفتم اگر  ج رسول خدا

 ٣خداست.ھا  آن نیه سومک یدو فرد هر، دربارکابوب ید اینک یر مکف
مـن قصـد «فرمـوده اسـت:  ج امبریـه پکشه آمده است یث عاین از حدیحیدر صح

بفرستم فرسـتاده و عھـد را  یر و فرزندش قاصدکابوب یه به سوکا خواستم) یردم (و ک
ه خداوند [جز او] ابـا کند، و گفتم کومت] نکآرزو و ادعای [ح یسکتا  به او واگذار کنم،

ورزنـد [جـز او  یو مؤمنان ابا م  ردهکا خداوند دفاع ینند و ک یورزد و مؤمنان دفاع م یم
 ٤».را]

رسول خـدا شـدت گرفـت،  یمارید: بیگو یه مکآمده  یاشعر یث ابوموسیدر حد -
رسـول  یشـه گفـت: ایمردم نماز بخواند. عاه بر کد یر دستور بدھکبه ابوب آنگاه فرمود:

تواند نماز بخوانـد.  یستد نمیشما با یه جاک یاست نازک دل ھنگام یر مردکخدا، ابوب
وسـف یرامون یھا] ھمچون زنان پ ه بر مردم نماز بخواند شما [زنکر بگو کفرمود: به ابوب

 خواند. ات رسول خدا بر مردم نمازیر در زمان حکگوید: ابوب د. راوی مییھست
شـان اسـت؛  نیر بھترکه ابوبکاند  شھادت داده س یبه عالوه، صحابه از جمله عل -
طالـب  یبه ابـ ید: به پدرم، علیگو یه مکه آورده است یث محمد بن حنفیاز حد یبخار

؟ یسـکر. گفـتم: سـپس چـه کبعد از رسول خدا برتر است، گفت: ابوب یسکگفتم: چه 

  ٣٦٦١ح  ٧/١٨ یفتح البار… فضائل الصحابه  تابک یبخار -١
 ١٥٧ف صیتاب اللطکن، یابن شاھ -٢
 … ۀتاب فضائل الصحابکمسلم  ٣٦٥٣ح  ٧/٨ یفتح البار… فضائل الصحابه  تابک یبخار -٣

 ٢٣٨١ح  ٤/١٨٥٤
ح  ٤/١٨٥٧ ۀتاب فضائل الصحابکمسلم  ٥٦٦٦ح  ١٠/١٢٣ یفتح البار یتاب المرضک یبخار -٤

٢٣٨٧ 

                                                   



 ٥٩١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

از  یکـید عثمان، گفتم سپس خودت؟ گفـت: مـن جـز یه بگوکدم یگفت: عمر. و ترس
 ١ستم.یمسلمانان ن

ن مـرد از ین ما و محبوب تریتو سرور و بھتر«ر گفت: کعت، عمر به ابوبیدر خبر ب -
 یسـکاز صحابه بود و  یو این در حضور گروھ». ٢دیباش یان ما در نزد رسول خدا میم

 ست. رد؛ بنابراین، این مسأله، اجماعی اکار نکآن را ان
ر کرا با ابـوب یسک ج امبرید: ما در زمان پیگو یه مکت شده است یاز ابن عمر روا -

ان اصـحاب یـدانسـتیم، بعـد از آن در م و سپس با عثمان برابر نمی سو سپس با عمر 
 ٣م.یدانست یبرتر نم یگریرا برتر از د یسک ج امبریپ

در آن شـرکتی نـدارد و  یسکاست که  سق یر صدکل ابوبیی از فضایھا ھا نمونه نیا
این فضایلی که ذکر کردیم در صحیح بخاری و مسلم یا یکی از آن دو آمـده اسـت و مـا 

فضایل موجود در صـحیح  هدر این مورد فقط از باب مثال چند نمونه را ذکر کرده و ھم
آن فضایل، و دیگر فضـایلی کـه در غیـر  هایم. حال اگر ھم بخاری و مسلم را برنشمرده

ری و مسلم آمده، بیاوریم چگونه خواھد بود؟ اما فضایلی کـه در کتـب اھـل صحیح بخا
 یکخلفـا در آن بـا او شـر یـهسنت درباره ابوبکر آمده و دیگر صـحابه ماننـد عمـر و بق

 نجا آورده شوند. یه در اکن است یشتر از ایب یھستند، بس
ان یاز ب هکر شده آمده بود کث ذیه در حدکنم ک یاشاره م یلینجا به فضایدر ا

 ر اختصاص داشت:کاصحاب فقط به ابوب

ش یاو ب« »:إنه أمن انلاس عليه يف صحبته وماهل«ر فرمود: کدرباره ابوب ج امبریپ )١
 »و اموالش بر گردن من حق دارد. یاز ھمه مردم در دوست

»: رکأباب ًال ال تخذتیخل یر ربینت متخذًا غکلو «ر فرمود: کدرباره ابوب ج امبریپ )٢
 یدوست یر را براکد ابوبیترد یدم بیگز یبرم یپروردگارم دوست ر ازیاگر غ«

 »ردم.ک یانتخاب م
 یشود، ھمه درھا یر باز مکه به خانه ابوبک یدستور داد به جز در ج امبریپ )٣

 سته شوند.یمسجد 

 ٣٦٧١ح  ٧/٢٠ یل الصحابه فتح الباریفضا تابک یبخار -١
 ٣٦٦٨ح  ٧/٢٠ یل الصحابه فتح الباریفضا تابک یبخار -٢
 ٣٦٩٧ح  ٧/٢٠ یل الصحابه فتح الباریفضا تابک یبخار -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٩٢

ن مردان در نظر خودش و دخترش را به یتر او را به عنوان محبوب ج امبریپ )٤
 رد.کن زن در نظرش اعالم یتر یداشتن عنوان دوست

اش برافروخته  ه چھرهکنین شد تا ایبه خاطر او و دفاع از او خشمگ ج امبریپ )٥
 رد.کاو طلب آمرزش  یرد و سه بار براک یم یشد و از او جانبدار

د مرا یر بدون تردکردند ابوبکب یذکش مرا تیه قرکفرمود: پس از آن ج امبریپ )٦
 رد.کق یتصد

چ ین گفته خطاب به ھیو ا» د؟ینک یم رھا میدوستم را براا یآ«فرمود: ج امبریپ )٧
 یان صحابه برایه او را از مکن است یدھنده ا ه نشانکنگفته است  یاحد

 ین مقام در دوستیس به اکچ یه ھک یرده بود. به طورکانتخاب  یدوست
 افته است.یدست ن ج امبریپ

امبر خطاب یه پکن نفر در غار بود یامبر و دومینه ھمراه پیاو در ھجرت به مد )٨

ه خداوند ک ینظرت درباره دو نفر« »:ما ظنك باثن� اهللا ثاثلهما«به او گفت: 
 »ست؟یچ ھاست آنن نفر یسوم

ردن کن امر و سپس رھا ینوشتن ا یبه خالفت او و تالش برا ج امبریاشاره پ )٩
فه یمؤمنان از خله فرمود: خداوند کنین به پروردگار و ایقیمان و ین امر با ایا

س کچ یه ھکل اوست ین فضایتر ن از بزرگینند و اک یر او ابا و امتناع میشدن غ
 ندارد. کیامبر شیاو بعد از پ یدر برتر

ن یبھتر ج امبریه او بعد از پکنیبر ا س یاز جمله عل ج امبریشھادت اصحاب پ )١٠
از بزرگان صحابه  یریبکان جمع یگفت: از م یم سن عمر یمردم بود. ھمچن

ر کامبر، ابوبیدر نظر پھا  آن ن فردیتر یداشتن و سرورشان و دوستھا  آن نیبھتر
 دھنده اجماع ن امر نشانیه اکرد کح نیا تقبیار کن امر را انیس اکچ یبود. ھ

 ته است.کن نیبر اھا  آن
ھا  این ج امبریات پیمردم و امامت او در زمان ح یشنمازیپ یانتخاب او برا )١١

گران با او یو نه د یدام از صحابه نه علکچ یه ھکاست  یل و مناقبیفضا
تب اھل سنت را که کند ک یادعا م ین رافضیت ندارند. پس چگونه اکمشار

ن یه اک یده است؟! با وجودیند یل علیفضا هر را به اندازکل ابوبیگشته و فضا



 ٥٩٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

مخفی  ھای مبتدی ھم ن آمده و مشھور است و از طلبهیحیث در صحیاحاد
 ماند چه برسد به کسی که مدعی پژوھش و تحقیق علمی است؟!  نمی

ه کـ یلید دانست فضایه مختص اوست، باکر کابوب یل ثابت شده برایفضا هسیدر مقا
لت بـا یز در آن فضـیگر نید صحابه دیست و شایثابت شده مخصوص او ن س یدرباره عل

 باشند. یکاو شر
بن  یه او در حالی که علکوقاص آمده است  یح مسلم به نقل از سعد بن ابیدر صح

 ج ردم رسول خداکر که ذکر شد گفت: اما آن سه خصلتی را کطالب در نزد او ذ یاب
دم یم از شتران قرمز بھتر بود. شنیرا داشتم، براھا  آن ی ازیکرا فرموده است. اگر ھا  آن
به رسول  ی، علنه] گذاشته بودیھا علی را [در مد ی از جنگیکدر  ج ه رسول خداک

ا یگذاری؟ رسول خدا به او گفت: آ ان میکودکان زنھا و یآیا مرا در م  گفت: ج خدا
با این تفاوت که بعد  یباش یھارون نسبت به موس همن به منزل یه براک یدوست ندار
دھم  یم یه فرمود: امروز پرچم را به مردکدم یبر شنیست؟ و در روز خین یاز من نبوت

را دوست دارد و خدا و رسول ھم او را دوست دارند. راوی حدیث ه خدا و رسول ک
 ج م. آنگاه پیامبریخواست یآن م یخود را برا یگوید: ما ھمگ (سعد بن ابی وقاص) می

در  ج بود. پیامبر ید. وی آورده شد و در چشمانش ناراحتیرا صدا بزن یفرمود: عل
د و خداوند فتح را به دست چشمانش آب دھان انداخت و سپس پرچم را به دست او دا

ۡ�نَآَءُ�مۡ ﴿ ه نازل شد:ین آیه اک یاو انجام داد. و ھنگام
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � [آل  ﴾َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

 .]٦١عمران: 
 ...». م ید تا فرزندان خود و شما را بخوانییایپس بگو ب«

ھـا  این ا،ین را خواند و گفـت: بـار خـدایو فاطمه و حسن و حس یعل ج رسول خدا
 ١اھل من ھستند.

در بردارد ولـی تنھـا بـه علـی  ج یعل یه براک یلت بزرگیث در ضمن فضین حدیا
د: یگو یپس از ذکر حدیث م /هیمیت خ االسالم ابنیاختصاص ندارد، ھمان گونه که ش

ه مسلم آن را آورده است و در آن سه فضـیلت بـرای علـی کاست  یحیث صحین حدیا
وقتـی او را در «ست. چون عبارت یخصایص ائمه یا از خصایص علی نثابت شده، ولی از 

 ٤/١٨٧١صحابه ل یتاب فضاکمسلم  -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٥٩٤

ھا بر مدینه گذاشت و علی به پیـامبر گفـت: آیـا مـرا بـا زنـان و کودکـان  از جنگ یکی
ھـارون  هه برای من به منزلـک یا دوست نداریبه او گفت: آ ج گذاری؟ آنگاه پیامبر می

ن از یـ، ا»وجـود نـدارد یامبریـبا این تفـاوت کـه بعـد از مـن پ یباش ینسبت به موس
نـه یھـا بـر مد فـرد را در جنـگ یـکشـتر از یست، چون بین س یخاص عل یھا یژگیو

 س یه نبوده است، بـه ھمـین خـاطر علـیتر از بق املکن استخالف یگماشته است، و ا
ه کـش روشن نمـود یگذاری؟ ... پس رسول خدا برا د: آیا مرا با زنان و کودکان مییپرس

داری ھارون او را در میـان  یب و نقضی ندارد، و موسی به خاطر امانتاستخالف ھیچ ع
گذارم؛ اّمـا موسـی  ات در مدینه می داری قوم خود گذاشت، من نیز تو را به خاطر امانت

ه ین تشبیست، و این یامبریرد و بعد از من پکپیامبری [ مثل خودش] را جانشین خود 
ل جانشین خود نمود یاسرائ یبن هیان ھمھارون را در م یدر اصل جانشینی است. موس

ھـا  آن تیـثرکاز مسـلمانان جانشـین قـرار داد، و ا کیان انـدیرا در م یعل ج امبریو پ
ر و عمـر که ابـوبیتـر از تشـب ه علی به ھارون بزرگیدر جنگ بودند، و تشب ھمراه پیامبر

اسـت و   ردهکـه یتشب ی، و عمر را به نوح و موسیسیم و عیر را به ابراھکه ابوبکست، ین
ر و عمـر را بـه دو نفـر از کدام از ابوبکامبر از ھارون بزرگترند. در اینجا ھر ین چھار پیا
اسـت. در  یه علیتر از تشب ه بزرگین تشبینفر، و ا یکاست نه به   ردهکه یامبران تشبیپ

 ج عین حال موارد زیادی وجود دارد که دیگر صحابه ھماننـد علـی، در غیـاب پیـامبر
اند. بنابراین اسـتخالف و جانشـینی از خصوصـیات کسـی نیسـت و  جانشین وی شده

 ست. یتشبیه به یک پیامبر نیز ازخصوصیات کسی ن
ه خـدا و رسـول را کـدھم  یمـ یسک: پرچم را به دست  ج امبریپ هن فرمودیھمچن

 یل علـیه در فضاکاست  یثین حدیتر حیث صحین حدیث؛ ایتا آخر حد دوست دارد ...
 یائمـه و علـ هژین وصف ویق آمده است. ایطر یکشتر از ین بیحیه است و در صحآمد

 یارکـزیرا دوست دارند و ھر مؤمن پرھ یارکزیست، چون خدا و رسول ھر مؤمن پرھین
ھاسـت  یه ناصبیـن دلیـل بـر علیث بھتـرین حـدیـخدا و رسولش را دوست دارد. اّما ا

ا یق یندارند، بلکه بعضی مواقع او را تفسند و او را دوست یجو یم یه از او تبرک[کسانی 
شھادت داده است به اینکه علی خـدا  ج امبرید پیترد ینند، مانند خوارج] بک یر میفکت

 و رسول را دوست داشته و خدا و رسول ھم او را دوست دارند.
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ھستند، ھمان طور که در  یکن با او شرین در مباھله، فاطمه و حسن و حسیھمچن
او شریکند. پـس معلـوم مـی شـود آن حـدیث، مخـتص بـه مـردان  با» کساء«حدیث 

 ١وبزرگساالن و ائمه ندارد. بلکه زنان و کودکان ھم در آن شرکت دارند.
ص یو تخصـ یژگیآمده است، قصد و س یل علیه در فضاک یگریث دین احادیھمچن

ویژگـی د ایـن یبلکه شـا ».٢تو از من و من از تو ھستم«ث یاو را نداشته است، مانند حد
 گران ھم ثابت شود. ید یبرا

 یھا یژگیاز و» تو از من و من از تو ھستم«ث ید: حدیگو یخ االسالم ابن تیمیه میش
ه این امر از کز گفته است. از آنجا یب نیبیھا و جل یه آن را به اشعرکست. بلین س یعل

ه کـ اند ت داشـتهکث بـا او شـراین حـدیـز در ایـگران نیھای علی نیست بلکه د ویژگی
ست، بنابراین دلیـل بـر امامـت علـی نخواھـد یشتر نیگانه ب سه یاز خلفاھا  آن لتیفض

  ٣بود.
جز مـؤمن کسـی «فرماید:  خطاب به علی است که می ج پیامبر هاین ھمانند فرمود

ات او یز از خصوصـیـن نیکه ا». ٤تو را دوست ندارد و جز منافق کسی دشمن تو نیست
ه کـت شده اسـت یانصار ھم گفته است؛ از براء بن عازب رواست، چون مثل آن را به ین
دارد  را دوسـت ھـا  آن فقط مؤمن«گفت:  یه به انصار مکدم ید: از رسول خدا شنیگو یم

را دوسـت بـدارد خداونـد او را دوسـت ھـا  آن سک. ھـرھاست آنو فقط منافق دشمن 
بغض خواھـد ھا  نآ بغض بورزد خداوند نسبت بهھا  آن س نسبت بهکخواھد داشت و ھر

 ٥»د.یورز
گوید:  ، می»دارد... یجز مؤمن کسی تو را دوست نم«ث: یر حدکم بعد از ذیابونع

ه جز کاست  س یل علین فضاین و مشھورتریتر ن از روشنیم و اییگو ین طور میھم«
ث ین حدیورزد، و فقط مؤمنان او را دوست دارند. و اگر ا یبر او بغض نم یسکمنافق 

 ٤٢١-٨/٤١٩ ٣٦-٥/١٣ ٤٥-٥/٤٢منھاج السنة  -١
 ٤٢٥١ح  ٧/٤٩٩ یفتح البار یتاب المغازک یبخار -٢
 ٢٩-٥/٢٨،  ٥/٣٠منھاج السنة  -٣
 ٧٨ح  ١/٨٦مان یتاب االک یث علیمسلم از حد -٤
 ٧٥ح  ١/٨٥مان یتاب اکمسلم  -٥
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شد چون ھمانند آن را به  یانصار ھم ثابت م یبود پس خالفت برا می مستوجب خالفت
  ١».انصار گفته است

ه عـدم کح است یث صحیو مناقب ثابت او در احاد س یل علین فضایتر ن از بزرگیا
ه، فضیلت کمتـری ک یسانک یه ھمانند آن براکن مورد روشن شد. بلیاختصاص او در ا

در صورتی که فضایلی که برای ابوبکر ثابت شـده، ھـیچ از ابوبکر دارند، ثابت شده است 
ت کتر از علی ھستند، در آن فضایل با ابـوبکر مشـار احدی نه علی و نه کسانی که افضل

جـانی و یت یه داللت بر بطالن ادعـاکح یح و صریه با دالیل صحکنداشته است؛ چنان 
 دروغ وی بود، بیان شد.

بـرای ھـیچ یـک از «ه گفته اسـت: کنسبت داده  /جانی به امام احمدیاما آنچه ت
» وارد شده اسـت. سفضایل وارد نشده آن چنان که برای علی  ج اصحاب رسول خدا

الم اگر از امام احمد ثابت شود، بر مجموع روایات صـحیح کن یدر جواب باید گفت که ا
کـان مـا نیسـت و ام هشود. این برخالف گفت و ضعیفی که در این مورد آمده، حمل می

 ندارد که روایات صحیح چنین باشند. 
 یلیفضـا س یعل یگوید: برا ه میک یسک هگوید: گفت یم /هیمیت خ االسالم ابنیش

گران ثابت نشده است، دروغ است. نه احمد آن را گفتـه اسـت و ید یه براکثابت شده 
ت یـاو چیـزی روا ید گفته شود: بـرایاند، ولی شا گفته ین سخنینه دیگر محدثین چن

ه دروغ کـھستند  یسانکثر آن روایات از کت نشده است اّما ایگران رواید یه براکشده 
 ٢مشھور است.ھا  آن و خطای

و  ییل و نسـایاسـماع یائمـه مثـل قاضـ یهاز بق یجانیه تکن است آنچه را یھمچن
د: یگو یه میمیت خ االسالم ابنیه شکرده است، و آن ھمچنان کت یروا یشابورین یابوعل
سـت از ائمـه ثابـت باشـد، ین نکـمم یزین چیح باشد چنیھدف از آن روایات صحاگر 

ر یـح و غیھا برخالف آن است و اگـر ھـدف از آن، مجمـوع روایـات صـح تیچون واقع
 ای ممکن است. ه این به گونهکشود گفت  یح باشد، میصح

ف و موضـوع بـه دو امـر یح و ضـعیاعـم از صـح یل علـیاد در فضـایات زیعلت روا
 گردد:  برمی

 ٢٤٤الرافضه ص یالرد عل -١
 ٨/٤٢١منھاج السنة  -٢
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به او و جعـل نمـودن روایـات ھا  آن محبت یو ادعا س یانتساب رافضه به عل اول:
یشان مشـخص اسـت و ھا کتاب زیاد از طرف آنان در مورد فضایل علی؛ ھمچنان که در

 اند. ردهکح یث شناسان بدان تصریث و حدیحد یعلما
ه کـرا واداشـته اسـت ھـا  آن س یان در محبت علـید: غلو رافضیگو یم یابن جوز

 ١آزارد. ث روح او را میین احادیثر اکه اکنند کل او وضع یدر فضا یادیث زیاحاد
ه گذشت و به احمـد و ک یبعد از نقل اثر یدر فتح البار /ه ابن حجرکآنچه  دوم:

ر ایـن روایـت و وقـوع یا سبب آن، تـأخیگو«د: یگو یاز محدثین منسوب است، م یبعض
ن سـبب یـردنـد. اکه علیه او خـروج کاست  یسانکو خروج س یاختالف در زمان عل

ن او بودند. پس مردم یبرخالف مخالف یاریشد، چون صحابه بس س یل علیانتشار فضا
ھا سپری شد تـا  م بودند. سپس سالک یلیدر آن زمان دو دسته بودند اما اھل بدعت خ

ل نبـوده و یـقا یشـاو ارز ید و بـرایرد و به شدت با او جنگکظھور  یگرید هه فرقکنیا
لعن او را بر منابر روش خود قرار دادند و خوارج در دشمنی با علی با آنان متفق بودنـد 

شد. بنابراین مـردم  ردند و این بدگویی متوجه عثمان ھم میکر یفکو او را ت  ردهکو غلو 
ه و پیروانشـان یام یسه گروه شدند: اھل سنت، خوارج و اھل بدعت، و بن یدر مورد عل

ردند و به علـت وجـود کدا یاز پین یل علیدند. پس اھل سنت به نشر فضایبا او جنگ هک
زان یـدام از چھار نفر اگر بـه مکل او فراوان شده وگرنه ھریناقالن فضا س یمخالفان عل

ده اھـل سـنت یـه اصـوًال خـارج از عقکـھسـتند  یلیفضـا یده شود دارایعدالت سنج
 ٢ست.ین

ه کـاسـت   ردهکـت یـشـه روایر را دختـرش، عاکابـوبل یه فضـاک یجانیت یاما ادعا
ا این فضایل از عبدالله بن عمـر روایـت شـده یروشن است و  یعل هموضعگیری او دربار

ن گفتـه یاند، در جواب باید گفت که ا که وی از جمله کسانی است که دور از علی بوده
از صـحابه نقـل  یاریر را بسکل ابوبیب است، چون فضایاذکن ایتر ن و واضحیتر از روشن

ست، گذشته یان ابوبکر نیکا منحصر به نزدیا دو نفر از صحابه و ی یکرده و منحصر به ک
شه و ابن عمـر اسـت. ایـن، کتـب اھـل یه آن روایات منحصر به عاکه ادعا شود کنیاز ا

صحیح بخاری و مسلم ھستند که گواه بر صـحت ایـن مطلـب ھا  آن سنت و در ابتدای

 .١٣٦س صیابل سیتلب -١
 .٧/٧١ یفتح البار -٢
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ش ین موضـوع بـرایـقـت ایند تـا حقکمراجعه ھا  آن تواند به یم جو ھستند. انسان حق
 روشن شود.

ت شده و بیشـتر یفضایل ابوبکر روا هبرای روشن شدن این موضوع، روایاتی که دربار
 اتیـست کافی اسـت و رواین یتکس را در آن مشارکچ یاز ده فضیلت را دربرداشته و ھ

را ھـا  آن ث ازیحـد یکشه جز یه عاکلرشان آمد بکه ذکستند ین یسانکمنحصر به ھا  آن
ر کابـوب یبـرا یا نامه تیمـی خواسـت وصـ ج امبریـه پکـن است یاورده است و آن این

ق یـر از طریـغ یگریت دیق روایث از طرین حدیاوست. ا ینیبنویسد که اشاره به جانش
آمـد  سامبر یش پیه پک یر بن مطعم در داستان زنیث جبیشه ثابت است، مانند حدیعا
رسول خدا، اگر آمدم  یا«ند، آن زن گفت: که دوباره به او رجوع که به او دستور داد ک

ث در ین حـدیـو ا» نکـر مراجعـه کبـه ابـوب یافتیـافتم، گفـت: اگـر مـرا نیو شما را ن
 سامبر یـاسـت و در آن پ یه در سنن ترمـذکفه یث حذیو حد ١ن آمده است.یحیصح

 یـکعمر فقـط  . و اّما ابن٢دینکو عمر اقتدا ب رکفرموده است: به دو نفر پس از من، ابوب
ر و سـپس عمـر و سـپس عثمـان از طـرف صـحابه آورده کث در مقدم نمودن ابوبیحد

بـن  یه از پـدرش علـیـق محمد بـن حنفیر عثمان از طرکث بدون ذین حدی. و ا٣است
ر و بعـد از او کابـوب ج امبریـن فـرد بعـد از پیه بھتـرکـت شده است یز روایطالب ن یاب
 ٤ھستند. سمرع

طالـب،  یبـن ابـ یاند، از قبیل علـ ردهکت یاز صحابه روا یث را تعدادیاحاد یهاما بق
ه کـ، چنان یاشعر یو ابوموس ک، عمرو بن عاص، ابودرداء، انس بن مالید خدریابوسع
انـد  ردهکت یر را رواکل ابوبیشان ذکر شد. ھمچنین تعداد زیادی از صحابه فضا ثیاحاد

حصر عبارتند از: عمر بن خطاب، براء بن عـازب، ابـن عبـاس،  ینه براو به عنوان مثال 
فـه، یره، عبدالله بن عمرو، عبدالله بن مسعود، حذیاسر، ابوھریر، عمار بن یعبدالله بن زب

 .٢٣٨٦ح  ٤/١٨٥٦، مسلم ٣٦٥٩ح  ٧/١٧ یل صحابه فتح الباریتاب فضاک یبخار -١
 ٣/٧٩ کم المستدرک؛حا ٩٧ح  ١/٣٧؛ ابن ماجه مقدمه ٣٦٦٢ح  ٥/٦٠٩تاب المناقب ک یترمذ -٢

ث یاالحادۀدر سلسل یبا او موافقت نموده است و آلبان یم آن را صحیح دانسته و ذھبکحا
 ٨٠ح  ١/٢٣؛ ابن ماجه ١٢٣٣-٣/٢٣٣ز آن را صحیح دانسته است: ین ۀحیالصح

 تاب قبًال گذشت کن یث در ھمین حدیج ایتخر -٣
 ث قبًال گذشت.ین حدیج ایتخر -٤
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گران یره و دکام سلمه)، ابوب ینه (موالیعمرو بن غبسه، ابوامامه و جابر بن عبدالله، سف
ه داللت بر کـذب کردم کر کھا را ذ ینجا فقط بعضیدر ااّما  ١ه تعدادشان فراوان است.ک

 اند. اوردهیشه و ابن عمر نیر را جز عاکل ابوبید فضایگو یدارد که م یجانیادعای ت
بـود، آن دو در  یت آن دو ھـم میـر منحصـر بـه رواکل ابـوبیگذشته از این، اگر فضا

عـدم قبـول روایـاتش ر است سـبب کشه دختر ابوبیه عاکنیستند. ایت مورد اتھام نیروا
و مورد اتفـاق. پـس  یاست قطع یست، چون عدالت صحابه امریر نکل ابوبیدرباره فضا

ه با رسول ک ین و فراوانی علم و قرابتیشه است با آن تدین عایه ام المومنک ین صحابیا
داشته است. متھم نمودن عایشه بـه جعـل احادیـث دربـاره فضـایل پـدرش از  ج خدا

 یم افترازننـدگان بـه او را بـه سـزایخـواھ یه ازخداونـد مکـست ا یمیعظ یھا بھتان
 یسانکاعمالشان برساند و متھم نمودن ابن عمر نیز به این تھمت و با این ادعا که او از 

ه کمتر از اولی نیست و ادعای کاست  یگرید یدور بوده اند افترا یه از علکبوده است 
 ندارد. یلیچ دلیه ھکصرفی است 
ن موضـوع در مـورد یم، ھمـینـکروایات عمل  یدر نقد و بررس یجانیت اریاگر به مع

 یسـانکت و یـه فرزندان و اھل بکآورده است  یه در فضایل علکند ک یروایاتی صدق م
 ه بعضـی ازکـه آنان از اصحاب او ھسـتند بلکنند ک یان ادعا میه رافضکاند  ردهکت یروا
رده است ماننـد ایـن قـول او کت یدر فضل خودش روا یروایاتی است که خود علھا  آن
امبر به من است ید عھد پیم را آفریافت و نسکه دانه را شک یسکقسم به «د: یگو یه مک
 ٢».ورزد یدارد و جز منافق کسی بر من بغض نم یجز مومن دوست نم یسکه مرا ک

نجـا تھمـت [نعـوذ یل پدرش مـتھم باشـد در ایفضا هشه درباره روایاتی درباریاگر عا
ل او را نقل یه فضاکان خواھد بود یعیت و شیو فرزندان و اھل ب یمتوجه خود علبالله] 

تر از تھمـت وضـع روایـات  فضایل علی، قـوی هه تھمت وضع روایات دربارکنند. بلک یم
رده و از او دور کر اختالف نکفضایل ابوبکر است، چون امت اسالمی در مورد ابوب هدربار
نداشـته اسـت،  یدیـو جمـع شـده و در فضـل او ترده گرد اکنده نشده است، بلکو پرا

ه امـت اسـالمی در کـ یھم نداشته است، برخالف عل یازیه او بدان نکبنابراین ابوبکر 

 یتوان مراجعه نمود: سنن اب ر مییتب زکن به یحیر عالوه بر صحکث وارده در فضایل ابوبیاحاد -١
 .٨٦-٣/٦٤م کحا کالمستدر ٦١٧-٥/٦٠٦ ی؛سنن ترمذ ٣١-٥/٢٤داود فصل الخلفاء 

٢-  
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از اھـل بـدعت  یدنـد و گروھـیبا او جنگھا  آن از یزمان خالفت او متفرق شد و گروھ
از یاز این رو او ن ردند؛کب یذکگر او را تید یر او شدند و او را فاسق خواندند و گروھکمن

ان او یعیجعل در نزد طرفداران و شـ هزیه مردم بر گرد او جمع شوند. انگکنیداشت به ا
 هه در مـورد جعـل روایـات دربـارکار بود و بلکن یا یر براکخاندان ابوب هزیشتر از انگیب

نبـود و بـه ھمـین خـاطر  یازیوجود نداشت، چون بدان ن یا زهین انگیابوبکر اصًال چن
ل یدر فضـا یث جعلـیـشـتر از احادیب یبس س یل علیدر فضا یث جعلیه احادکاست 

ه کـت او یـاز اھـل ب یـکچ یرد ھکاز عمل یارکن یا دیگر صحابه است اما چنیر و کابوب
داده شـده  ین نسبتیچنھا  آن ست. گذشته از اینکه بهیمشھور به علم و عدالت بوده، ن

رده کـ یارکـن یانـد چنـ دوسـتدار او بوده هکـ یا از فرزندان و صحابه یه فردکنیا ایو 
ت یـآنچـه روا هدر ھمـھـا  آن هکـھستند. بل یارکن ین مردم از چنیدورترھا  آن باشند.

ن اعتقاد داشته باشـد دچـار خسـارت یر از ایھا غ س بدانکاند صادق ھستند و ھر ردهک
امـا اھـل  اند. ان بدان مبتال شدهیه رافضکشود  یدچار م یو به ھمان گناه و بھتان شده

در ھـا  آن صـحابه و صـدق و امانـت ه] معتقد به عدالت مطلق ھمـیسنت [به حمد الھ
در روایات و  یدیچ تردیھھا  آن ند ھستند ویگو یگران میا از دیه از خود و کمورد آنچه 

به صحابه ثابـت شـده باشـد و بـه ھا  آن ه نسبتکر از آن، یل و غیاخبار صحابه در فضا
 دارند. یرسانده باشند روا نم ج رسول خدا

و باطـل نمـودن حجـت و  یجـانیت هان فساد گفتین سخن بینجا قصد من از ایدر ا
گاه است.یاوست، و خداوند به ن هشف شبھک  ت ھمه آ

ه مـردم بـر آن کـنیعت با علـی بعـد از ایعمر که او از ب ابن هدربار یجانیت یاما ادعا
را ثابت  ین نقلید چنیاساس است و او با بی ییرده است، ادعاک یردند خوددارکاجماع 

ق یـند. چگونه چنین امری ممکن است در حالی که ادعای خود را با ھـیچ نقلـی توثک
سـت یتوجـه ھـم ن هشایست یین ادعایارجاع نداده است و چن یچ مصدریو به ھ  ردهکن

سخن او ذب در ک یھا نجا نشانهیه رد بر آن نوشته شود. البته من در اکنیچه برسد به ا
 ن ببرد.یجاد شده است از بیا ید در ذھن بعضیه شاکنم تا شبھاتی را ک یان میرا ب

ست یدر آن ن یه اختالفکبود  ج امبریبه اتفاق اصحاب پ یعت با علیم: بیگو یپس م
ن موضوع با نقل روایات دال بر اتفاق صحابه بر استخالف او گذشت یان ایه بکھمچنان 

دانستند و ابن عمر از  یخالفت در آن موقع م ین فرد برایرا بھتر س یعلھا  آن هکنیو ا
ان یـمانـد و در م یاو پنھـان نم یبود را یه اگر مخالف مکر صحابه بود یبزرگان و مشاھ
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عـت بـا یه بکن بود یردند اما آنچه رخ داد اک یشد و مصادر آن را نقل م یمردم منتشر م
مردم رخ داد که به علت قتـل عثمـان بـه  و تفرقه یندگکدر ھنگام فتنه و پرا س یعل

عت درنگ گردند و یعمر در ب از صحابه مانند ابن یوجود آمده بود. به ھمین خاطر بعض
خ خـود از یدر تار یه طبرکنند، ھمچنان کعت یم تا مردم بینک یعت نمیه ما بکگفتند 

بـه مسـجد  یعل«د: یگو یرده است و در آن مکنقل  یعت با علیق ابوملیح در خبر بیطر
بـه تـن داشـت بـود و  یا اله و عمامـهکـرفته و بر منبر باال رفت و در حالی کـه ازار و 

ردند. سعد را کعت یه مردم با او بکه داده بود کیت یمانکش در دستش بود و بر یفشھاک
نند، ولـی بـه کعت ینم تا مردم بک یعت نمین، گفت: بکعت یبه او گفت: ب یآوردند، عل

عمر را آوردند و علـی بـه او  د. ابنینکش ینم گفت: رھایب یدر تو نم یالکه من اشکخدا 
اور. یـنند، علی گفـت: ضـامنی بکعت ینم تا مردم بک یعت نمین گفت: بکعت یگفت: ب

د مـن یـنکش یگفـت: رھـا ین تا گردنش را بزنم. علـکاشتر گفت: او را به من واگذار 
 ١ضامن او ھستم.

ه کـنیار رخ داد و سـپس بعـد از اکـعمر در آغـاز  ر در بیعت سعد و ابنیخ درنگ وتأ
بود، که ناشی از علـم و ھا  آن ن شرِط یردند و اکعت یمردم بر او گرد آمدند، آن دو ھم ب

ان یـشده و در مھا  آن رویاز مردم پ یردند برخک یعت نمیفقه آن دو است. اگر آن دو ب
ر در یثک ت ابنیعت آن دو دارد، روایداللت بر ب هکداد. آنچه  یرخ م یامت اختالف بزرگ

رده و اصـرار کـرجـوع  ید: پس بـه علـیگو یه مکاست  س یعت با علیاق حوادث بیس
و آن  …ردند کعت یرد و سپس مردم بکعت یورزیدند و اشتر دست او را گرفته و با او ب

 یه ھمگـکـحجه و بعد از مراجعه مردم به او بود  یست و چھارم ذیدر روز پنج شنبه ب
ست. پس وقتـی کـه روز جمعـه فـرا یسته نیبرای این کار شا یسک یگفتند: جز عل یم

عـت یبودنـد بـا او ب  ردهکـه در روز گذشـته بیعـت نک یسانکمنبر رفت و  یرسید، باال
 ٢ردند.ک

ه صورت گرفتـه در روز پنجشنبه و جمع یعت با علیه بکه کشود  ین روشن میبنابرا
رده اسـت، در کـاز صـحابه را نقـل  یعمر و سعد و بعض ه تخلف ابنک یسکد یاست. شا

 .٤/٤٢٨خ طبری یتار -١
 .٧/٢٣٨ة یه و النھایالبدا -٢
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تخلـف ھـا  آن از یسکردند و کعت یدر روز دوم بھا  آن عت بوده باشد، سپسیروز اول ب
 اند.  ان نمودهیاند مقرر و ب ردهکعت را نقل یب یهه قضکن یته را مورخکن نیرد. اکن

 یعـت بـه سـویب ید: پس از قتل عثمان مردم برایگو یالثقات متاب کحبان در  ابن
ه حق اھل بدر است، اھـل بـدر ھـر کست. بلیشتافتند، گفت: امر بیعت حق شما ن یعل

و در  یعـت علنـینزد او آمدند و او گفت ب یشود. ھمگ یفه مینند خلکرا انتخاب  یکس
 ١ردند.کعت یاو ب ل به مسجد رفت و مردم بایان مردم خواھد بود. به ھمین دلیم

بـن  یعلـ یه عثمان به قتـل رسـید مـردم بـه سـوک ید: ھنگامیگو یعبد ربه م ابن
عـت از آن شـما یگفـت: ب یعت در گرد او جمع شـدند. علـیب یطالب شتافتند و برایاب
ر و سـعد بـن یـد: طلحـه و زبیننـد. پرسـکعـت یاھل بدر است کـه ب یه براکست بلین
عـت یردنـد و سـپس مھـاجرین و انصـار بکعت یآمدند و بھا  آن جا ھستند؟کوقاص  یاب
   ٢بود. یو پنج ھجر یحجه سال س یزدھم ذین امر در روز جمعه سیردند. اک

 ٣نند.ک ید مکیعت تایعمر در ب روایات صحیحی وجود دارند که بر شرکت ابن
نـد ک یت میعمر روا نه از عمر بن نافع از پدرش از ابنییان بن عیق سفیاز طر یذھب

 یابوعبـدالرحمن، تـو مـرد یمن قاصـد فرسـتاد و گفـت: ا یبه سو ید: علیگو یم هک
ام، گفتم:  ردهکر یامھا  آن ه تو را برکنند، آنجا برو ک یه اھل شام از تو اطاعت مک یھست

ار معـاف بـدار. کـن یام با او مرا از ا ینیام با رسول خدا و ھمنش یکیبه خاطر خدا و نزد
ه روانـه کـم یرفت، شـبانه بـه سـویگرفتم، باز ھم نپـذ کمکرفت، از حفصه ینپذ یعل

ه اگـر کـنیعمر و دخول او در طاعت ھستند، چه ا عت ابنیبر ب یل قاطعین دلی. ا٤شدم
عاب از ابـن یتـاب االسـتکسـپارد. در  یامارت را بـه او م یرده باشد چگونه علکعت نیب

ه در ھنگام احتضار کعمر آمده است  ت از ابنیر بن ابوجھم به رواکق ابوبیعبدالبر از طر
در  س یبـا علـ یو ھمراھـ یاغیـردن بـا گـروه کجز به جنگ ن یزیبه چ«گفته است: 

 ٥».خورم یتاسف نمھا  آن جنگ با

 .٢٦٨-٢/٨الثقات ابن حبان  -١
 ٤/٣١٠د یالعقد الفر -٢
نموده است؛ به عنوان مثال نگاه شود  ین روایات را جمع و بررسید ایجد یھا از پژوھش یبعض -٣

 .٧٥-٢/٥٩تر محمد امحزون کالفتنة د یف ۀالصحابق مواقف یبه: تحق
 باشند یت از ثقات میه رجال رواکند یگو یتب مکمحققان  ٣/٢٢٤ر اعالم النبالء یس -٤
 .٦/٣٢٦ة اصابه ابن حجر یاالستیعاب ابن عبدالبر چاپ شده در ضمن حاش -٥
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ه از خـارج نشـدن بـا علـی در جنـگ کـنیاست و ا یعت او با علیل بر بیز دلین نیا
رده بـودو در ک یریگ فتنه گوشه ه ازکبود  یسانکمان شده است، چون او از جمله یپش

 یلـیاش خ یمانیرده بود پشـکعت نیعمر ب رد. اگر ابنک ینم یجانبدار یسکھا از  جنگ
عت و شرکت کردن به آنچـه یرد، چون لزوم بک یبود و آن را اعالن م یشتر و بزرگتر میب
اند، واجب و تخلف از آن سزاوار مجـازات و عـذاب اسـت و  ه مردم در آن شرکت کردهک

س کـفرمایـد: ھـر   یمـ ج امبریـه پک  ردهکت را نقل ین روایا ج امبریعمر از پ خود ابن
 ١ت مرده است.ینباشد به مرگ جاھل یعتیرد و در گردنش بیبم

ان یـاسـت، چـون ایـن کـار در م یجنگ ھمراه علـ یخالف خروج برا امر بیعت بر
بودند. چگونـه تصـور رده ک یریگ ثر صحابه از آن گوشهکصحابه مورد اختالف است و ا

را انجـام ھـا  آن عت [اگریب کمان شود و از ترین جنگ پشیا کعمر از تر ه ابنکشود  یم
 نداده باشد] پشیمان نشود در حالی که تھدید شدیدی در ترک آن وارد شده است. 

 یعمر بـا علـ ه ابنکن است یمبنی بر ا یجانیت یذب ادعاک هنشان دھندھا  این هھم
ان یکـنندگان و از نزدک عتیاز ب طه ابن عمرکرده است، چون ثابت شده است کعت نیب

خواست امارت را بـه آنـان بسـپارد و از آنـان  یم یو ازکسانی بوده است که عل س یعل
آنـان  یدید. خداوند از ھمگ و خیرخواھی آنان می یرویرد، چون صداقت را پیبگ کمک

بـاد کـه بـر صـحابه طعنـه و افتـرا زده  خشنود باد ولعنت خدا بر ملحدان و منحرفانی
 اند! امت اسالمی شده هوسبب تفرق

او حـدیث «گویـد:  که در ضـمن بـدگویی از عبداللـه بـن عمـر می یجانیاّما گفته ت
، به ترتیب ابـوبکر، عمـر و عثمـان ھسـتند و ج گفت که بھترین افراد پس از پیامبر می

افزاید:  و سپس می». اند ھمگی مساویپس از آنان ھیچ برتری میان مسلمانان نیست و 
عمر، امـام علـی را ھماننـد مـردم بـازاری و افـراد  معنای این سخن، این است که ابن«

 ».ای ندارد عادی به حساب آورد، که ھیچ گونه برتری
عمر صحیح و مشـھور اسـت و قـبًال در  در جواب باید گفت که روایت مذکور، از ابن

روایت ھم ذکر شد! اما این رافضی چیزی را به این روایت  ھنگام ذکر فضائل ابوبکر، این
مسلمانان پس از ابـوبکر و عثمـان، ھمگـی در «افزوده که از آن نیست و آن ھم عبارت 

سپس به خاطر ھمین، به ابن عمر طعن وارد کرده و گمـان کـرده ». یک درجه ھستند

 .٢٦٧-٣/١٤٧٨تاب االماره کمسلم  -١
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ی دانسـته اسـت. مردم در فضـل و برتـری، مسـاو هکه ابن عمر، حضرت علی را با عام
عمر این عبارت اضـافی را نگفتـه و در ھـیچ یـک از طریـق روایـت مـذکور، چنـین  ابن

 عمر ثابت نشده است.  ای از ابن گفته
 عمر نقل کرده است:  بخاری این روایت را از دو طریق از ابن

د: مـا در یگو یه مکعمر  ت از ابنید به نقل از نافع به روایبن سع ییحیق یاز طر اول:
ر سـپس عمـر و کم، اول ابـوبیدانسـت یرا برتـر م یان مردم افـرادیاز م ج امبریمان پز

 ١دانستیم. ب برتر مییرا به ترت سسپس عثمان بن عفان 
ه کـعمـر آمـده اسـت  ت از ابنیدالله بن عمر به نقل از نافع به روایق عبیاز طر دوم:

بعد از او عمر و بعد  م.یدانست یرا با ابوبکر برابر نم یسک ج د: ما در زمان پیامبریگو یم
. ٢میدانسـت یبرتر نم یگریرا از د یسک ج امبریان اصحاب پیاز او عثمان و سپس در م

 ٣ق این روایت را آورده است.ین طریابوداود نیز در سنن خود از ھم
ق سوم از سالم بن عبداللـه از ابـن عمـر نقـل ین روایت را از طریھمچنین ابوداود ا

پس  ج امبرین فرد امت پیه برترکم یگفت یم ج ات رسول خداید: در حیگو یه مک  ردهک
 ٤ر سپس عمر و سپس عثمان ھستند.کاز او، ابوب

ث ین حـدیبه ا یجانیه تک ین روایت ھستند و قسمتیح ایھا طرق مشھور و صح نیا
  ردهکـه بـر اسـاس آن وارد کـ ییز انتقادھـایـنـدارد و ن یچ ارزش و اعتبـاریافزوده ھ

 تر از آن است. ارزش یب
سپس اصـحاب «گمان کند که آنچه ذکر کرده، مفھوم و مضمون عبارت  یجانیاگر ت

ایـن گمـان » دانستیم را ترک کردیم در حالی که کسی را برتر از دیگری نمی ج پیامبر
ه در کـاست  یزین مفھوم آن چیه اکن پندار برود یمردود است به اینکه این فھم و به ا

تفاضـل قائـل ھـا  آن انیـو در م  ردهکـ کسـپس اصـحاب را تـر یعنـیاثر آمـده اسـت 
 م.یشد ینم

 ٣٦٥٥ح ٧/١٦ یفتح البار ج یر بعد النبکب یل ابتاب فضائل الصحابه فصل فضک یبخار -١
 قبًال تخریج آن ذکر شد. -٢
 .٤٦٢٧؛ ح٢٥-٥/٢٤، »فی التفصیل« ، باب »السنة« سخن ابوداود، کتاب  -٣
 .٤٦٢٨، ح٥/٢٦، »فی التفضیل« باب » السنة«سخن ابوداود، کتاب  -٤
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 یزیـبرتـری چ کست، چـون تـرین فھم و برداشت، مسلم نیه اکن است یرد بر او ا
برتری  کعمر ثابت است تر ه از ابنک یزیگر، و چیز دیاست و اعتقاد به مساوی بودن چ

». ل باشـدیه در فضایبق یبه تساو ه معتقدکنیمیان اصحاب پس از آن سه نفر است، نه ا
را  ین معنـیـچ صـورت ایه نه او گفته است و نه لفظ او به ھکاست  یزین برداشت چیا

با ھـر فـرد  یه علکبر اینکه او معتقد بوده  یمبن یجانیرساند تا چه رسد به ادعای ت می
او وجـود  یبوده است و ھیچ فضیلت حـق صـحابه بـودن بـرا یل مساویدر فضا یعام
ن فـرد آن را یتر ودنکـن و یتر ه جاھـلکـن امـوری اسـت یتر ن پندار از باطـلیرد. اندا
 یه فضل و حق صحابه بودن علکعمر  چون ابن یبزرگوار هد چه برسد به صحابیگو ینم

 شناخته است. یان صحابه به درستیرا در م
ث بـدان تصـریح کـرده انـد؛ خطـابی یدر شرح حـد ین شبھه ایرفع چن یعلما برا

 جه رسول خداکن است که قصد او، بزرگانی بوده است ید: توجیه عبارت مذکور ایگو یم
م سـن و کـ ج در زمان رسـول خـدا یرد و علک یای با آنان مشورت م در ھنگام حادثه

نداشته است،  سار فضیلت او پس از عثمان کا انیو  یر علیعمر قصد تحق سال بود و ابن
 ١اند. ردهکار نکه صحابه آن را انیو نه بق عمر ه نه ابنکل او مشھور است یچون فضا

عمر قبل از انعقاد اجماع  ابن هن گفتیه اکحجر از قول بعضی از علما آورده است  ابن
 ٢سه گانه بوده است. یپس از خلفا یت علیبر افضل

ان صـحابه در زمـان یه در مکد یگو یم یعمر سخن از موضوع گویم: به ھر حال ابن
خاص  یان رأین بیج بوده است و ایه گذشت راک یآنان به نحو نیاز برتری ب ج امبریپ

ن گفته تنھا رد بر او یاو نبوده است و او در خبر خودش صادق است و انتقاد از صحت ا
منتقـد  یه رد بر عموم صحابه است. بنابراین خواننده متوجه میـزان گمراھـکست بلین
عمـر آن را وصـف  ه ابنکـزمـانی  نیـاو از حق است. اما بعد از ا ین اثر و میزان دوریا
 یبعـد از خلفـا یل علـیاھل سنت بر آن مستقر شده است تفض یه راک یزیند چک یم

 اند. گانه است و محققان اھل سنت آن را مقرر داشته سه

 .٤/٢٧٩معالم السنن  -١
 .٧/١٦ یفتح البار -٢
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ان یرکو لشـ  د: اھل سـنت از علمـا و بنـدگان و امـراءیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
از  ش یر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس علکابوب ج ه پس از پیامبرکاند  ردهکاتفاق 

 ١اند. ھمه برتر بوده
 سطالـب  یبـن ابـ یه علکنند ک یاقرار م ین می افزاید: اھل سنت به تواتریھمچن

ر و بعـد از او کابـوب ج امبریـن امت پس از پین فرد ایتر دهین و برگزیگفته است که بھتر
دھند. ھمچنـان  یچھارم قرار م هرا در مرتب یسوم و عل هعمر است و عثمان را در مرتب

 ٢ه روایات بر آن داللت دارد.ک
. ٣در خالفـت اسـتھا  آن بین ھمانند ترتیراشد یب خلفاید: ترتیگو یالعز م یاب ابن

 یھـا عمـر از طعـن شود و بری بـودن ابن ن مسأله روشن مییله حقیقت در این وسیبد
ه کـشـود  یبزرگوار، ثابـت و روشـن م یصحابر او نسبت به این یب و تزویاذکو ا یجانیت

ر خـودش یـافتـه سـخنان او را بـا دروغ و تزوین یزیه در سخنانش دست آوک یھنگام
 خته است.یآم

نَا َمديَنٌه الِعلِم َويلَعٌّ بابُها)  ثیحد به یجانیتاستدالل 
َ
ه این حدیث کنیا یادعاو (أ

گاهی او بوده و رد بر او  یکی از اسباب هدایت و خودآ
و ھدایتش را این چنـین بیـان مـی  ییکی دیگر از اسباب روشن ١٧٢در ص یجانیت

 کند: 
نمـود آن  یعلـ یه مـن بـدان چنـگ زده و مـرا وادار بـه اقتـداک یثیاز احاد -٤«
د داشـته کیـرا آورده و بـر صـحت آن تاھا  آن ح اھل سنتیتب صحکه کاست  یثیاحاد

ث یـرند و بر حسب عادت، جز بـر احادث را دایاز آن احاد یادیان تعداد زیعیاست، و ش
 ث عبارتند از: ین احادینم. از جمله اک ین استناد و استدالل نمیقین فریه بیمتفق عل

» دروازه آن است. یمن شھر علمم و عل« ».أنا مدينة العلم و يلع بابها«ث یحد -الف
اسـت،  یافکـشود  یرویامبر پید از پیه باک یا ص اسوهیتشخ یبرا ییث به تنھاین حدیا

 »تر است... ستهیاطاعت سزاوارتر است و شا یچون عالم از جاھل برا

 .٣/٤٠٦ یمجموع الفتاو -١
 .٣/١٥٣ یمجموع الفتاو -٢
 .٧٢٧شرح الطحاویه ص -٣
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 یه امـام علـکـرده اسـت کـمـا ثبـت  ین مورد برایخ در ایتار«گوید:  تا آنجا که می
بـه او  یدر مسائل اساسـھا  آن ان صحابه به طور مطلق بوده است وین فرد در میتر عالم

 م.یشناس یز نمیسند ن یکدرباره  یحت گران رایردند و ما رجوع به دک یمراجعه م
ه ابوالحسـن (علـی) کـنگـذارد  یبـاق یلکحل مش ید: خداوند مرا برایگو یر مکابوب

ن یـشـد. ا یم کبـود عمـر ھـال ینم ید: اگـر علـیـگو یحل آن نباشد. و عمـر م یبرا
ماننـد  ید: علم من و علم اصحاب محمد نسبت بـه علـم علـیگو یه مکعباس است  ابن

ه مـرا از کـنید: قبـل از ایـگو یه مکاست  ین خود امام علیاست. ایدر ھفت در یا قطره
 هامت از مـن دربـارید، به خدا قسم تا روز قیید از من سؤال کنید، سؤالم نمایدست بدھ

 هآن چیز به شما خبر خواھم داد. از مـن دربـار هکنید مگر آنکه دربار چیزی سؤال نمی
ه در شـب نـازل کـدانم  یه مکنیست مگر این یا هیه آکد، به خدا قسم یتاب خدا بپرسک

 وه.کا در یا در روز، در صحرا نازل شده یشده 

َوَ�ِٰكَهٗة ﴿ة یه در آک» األّب «لمه ک یه از معناک یر ھنگامکه ابوبک یدر صورت
بّٗا

َ
خود  یهر سایدام آسمان مرا زکر گفت: کده شد، ابوبیآمده است پرس ]٣١[عبس:  ﴾٣١َو�
ه کم یبگو یزیتاب خدا چکن مرا بر پشت خود حمل کند، اگر درباره یزمرد و کدام یبگ
 »دانم. ینم

 جواب این ادعاھا:
ختن حق با باطـل را یق و آمیندن حقاکن سخن او چنان دروغ و ظلم و تجاوز و بریا

گاھ کس اندکه ھرکدر بردارد  تب اھل سنت داشته و از انصـاف و عـدل بھـره کبر  یآ
 شود: شناسد. اینک رد این ادعا به طور مختصر بیان می یداشته باشد آن را م

د بر کیرده و بنا به زعم او صحاح اھل سنت آن را آورده و تأکر که ذکرا  یثین حدیا
اھـل سـنت  یه علماکاست ساختگی و دروغ، ھمچنان  یثیصحت آن داشته است حد

مـذکور و  در مـورد روایـتھـا  آن انـد. اینـک اقـوال ردهکم کـبـودن آن ح یبه ساختگ
 ن مرد را بشناسد.یا ییحکمشان بر این روایت در زیر می آید تا خواننده میزان دروغگو

 ندارد. یچ اصلیث دروغ است و ھین حدید: ایگو ین میبن مع ییحی
 شود. یاست و از ابوصلت شناخته م یث ساختگین حدید: ایگو یم یعد ابن
 ندارد. ج از رسول خدا یاصلچ یه ھکاست  ین خبرید: ایگو یحاتم بن حبان م ابن

ده شد و در جواب گفت: خداوند ابوصـلت یث پرسین حدیا هاز احمد بن حنبل دربار
 را رسوا کند!



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٠٨

 ندارد. یحیق صحیچ طرید: ھیگو یم یبخار
 ست.یث مضطرب بوده و ثابت نین حدید: ایگو یم یدار قطن

 ١ر و ناشناخته است.کث منین حدید: ایگو یم یترمذ
ندارد و آن را از مجعوالت و موضوعات به  یچ اصلید: این روایت ھیگو یم یابن جوز

 ٢حساب آورده است.

تر و  فیضـع »انا مدينة العلم و يلع بابهـا«ث: یحد«د: یگو یمیه میت خ االسالم ابنیش
شـود  یات محسـوب میـو بنابراین از جعل» ن شماستیتر یقاض یعل«ث یتر از حد یواھ

کـه   ردهکآن را ذکر کرده و روشن  یالجوز رده است. و ابنکت یآن را روا یاگرچه ترمذ
 »داست.یت ھویسایر طرقش موضوع است و دروغ از خود متن روا

نفر از او علـم را  یکدرب نداشته باشد، و جز  یکشھر علم باشد و جز  ج امبریاگر پ
ث را ین حـدیـد: ایـگو یم آنجا کـهتا  …رده باشد، پس موضوع اسالم تمام شده کنقل ن

ن مـدخل یه اکرده است کن مدح است جعل یه اکرده که گمان ک یاھلا جیق یزند یک
 ٣از اسالم است...). ییھا در بدگو قیو راه ورود زند

د: این حـدیث، مجعـول اسـت و یگو یث مین حدیق بر ایدر تعل» صیتلخ«در  یذھب
به خدا قسم نه  نه گفته است: یم گفته است: ابوالصلت مأمون و ثقه است، اّما ذھبکحا

 ٤ثقه است و نه مأمون.
در  یه دارقطنـکـر ثابت است، ھمچنان یث مضطرب و غین حدید: ایگو یم یعجلون

 ٥(العلل) گفته است.
 ٦ث، موضوع و ساختگی است.ین حدیگفته است: ا یآلبان
 شود. یبه آن ساقط م یجانیث روشن گردیده و استدالل تین شرح بطالن حدیبا ا

 یو المقاصد الحسنه از سخاو ١/٢٦٥ یتاب موضوعات ابن جوزکدر ھا  آن سخنان و اقوال -١
 د.یل بخوانید به تفصیتوان یم ١/٢٠٥ یشف الخفا ء از عجلونکو  ١٧٠ص

 .١١/٢٦٥الموضوعات  -٢
  ٤/٤١٠ یوو مجموع الفتا ٥١٦-٧/٥١٥منھاج السنة  -٣
 ٣/١٣٧ کص مع المستدریالتلخ -٤
 ١/٢٠٣شف الخفاء ک -٥
 ٢/١٣ر یف الجامع الصغیضع -٦
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بـه طـور  یه امـام علـکـ  ردهکما ثبت  یخ برایکند: تار ه ادعا میک یجانیت هاما گفت
ردنـد و ک یبـه او مراجعـه مـ یل اساسـین صحابه است و صحابه در مسـایمطلق داناتر

 رده باشد؛کمراجعه ھا  آن از یکیه او به کدانسته نشده 
رار کـتـب خـود آن را تکان در یه رافضـکـم یاست قـد ییآشکار و افترا ین دروغیا

چ یه ادعایی صرف و باطل است که ھـکآن ندارند، بل یبرا یل درستیچ دلینند و ھک یم
ه ادله و کدار باشد و بلیتواند پا ینم یندارد، و در مقابل نقد و بررس یدرست یهاساس و پا
ر و سـپس کن فـرد، ابـوبیتر عالم ج امبریامت برخالف آن است و بعد از پ یاقوال علما

 ن مورد قبًال ذکر شد؛یدر اھا  آن عمر است. نصوص و اقوال
ر کابـوب«د: یـگو یه مکـ...  ج امبریـر پییـث تخیدر حد ید خدریابوسع همانند گفت

 ١».ان ما بودین فرد در میتر عالم
ن مـا و یوتریکر گفت: تو سرور ما و نکه به ابوبکفه یعمر در روز سق هنن گفتیھمچن

ن متضـمن ین گفتـه، ھمچنـی. ا٢یھست ج ان ما به رسول خداین فرد در میمحبوب تر
ن سخن در حضور بزرگان صـحابه و یست و ایده نین امر پوشیه اکتقدم او در علم است 

 هعمر نبود و در نتیجه اجماع بر گفت هر گفتکمنھا  آن از یچ فردیرخ داد و ھ یاھل رأ
 او صورت گرفت.

ن یدانـاتر یه علـکن باره یرافضیان را در ا یمحقق ادعا یه علماکن سبب است یبد
 اند. آشکار دانسته یھا و آن را از دروغ  ردهکفرد اصحاب بوده است رد 

پس از رسول  یه علکدرباره گفته اش  یه در رد بر رافضیمیت خ االسالم ابنیش
ن امر را یه اھل سنت اکن است ید: جواب ایگو ین فرد بوده است میتر عالم جخدا

ن فرد پس از یتر ه عالمکنیتفاق دارند بر ااھا  آن یه علماکند یگو یرند و میپذ ینم
ر که ابوبکاست   ردهکن امر را نقل ین نفر ایر، سپس عمر است و چندکابوب جامبریپ

ل خاص خود را یخودش دال ین موضوع در جایل این فرد صحابه است، دالیداناتر
رد و ک یداد و قضاوت نم یفتوا نم ج امبریر در حضور پکجز ابوب یچ فردیدارد. اما ھ

ر آن را برطرف کشوند ابوب یل مکن دچار مشیخواند و ھرگاه مردم در امور د یخطبه نم
ح داد، و در یر آن را توضکردند، ولی ابوبکد یترد ج امبریرد. صحابه در وفات پک یم

 تاب گذشتکن یق آن در ھمیتوث -١
 تاب گذشتکن یق آن در ھمیتوث -٢
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ردند و کات تردید کح داد و در جنگ با مانعان زیر آن را توضکردند و ابوبکد یدفن او ترد

إِن َشآَء  ۡ�ََرامَ ٱ لَۡمۡسِجدَ ٱَ�َۡدُخلُنَّ ﴿ ھمانند: یح داد و نصوص قرآنیضر آن را توکابوب
ُ ٱ  .]٢٧[الفتح:  ﴾َءاِمنِ�َ  �َّ

 ».دیشو ت داخل مسجدالحرام مییاگر خدا بخواھد در حالت امن«
 هن گفتـیـه ھـدف از اکـح داد. ھمچنین برایشـان روشـن نمـود یشان توض یرا برا

  ردهکـا و آخـرت مختـار یـن دنیرا بـ یا خداوند بنده«فرماید: ست که می یچ جامبریپ
 رد.کبا او مخالفت ن یسکح داد و یشان توضیرا در قرآن برا» اللهک« یو معنا» است...

ه از عمـر ک یافت نشده است، در صورتیباشد  یه مخالف نصک ییچ فتوایر ھکاز ابوب
نـص مخالفـت داشـته اسـت. ه با کصادر شده است  یمتعدد یگران فتواھایو د یو عل
 یو ابن مسعود نوشته است و محمد بن نصر مـروز یتابی در اختالف علک یشافع یحت

 است.  ردهک ین مورد جمع آوریدر ا یتاب بزرگکنیز 
بـوده اسـت. از آن  یتر از علـ ر عـالمکه ابوبکاند  ردهکن اجماع را نقل ین نفر ایچند

 یشـافع مـذھب هاز ائمـ یکیه ک یمروز یجمله است امام منصور بن عبدالجبار سمعان
ن اسـت یاھل سنت بر ا ید: اجماع علمایگو یم االدله) میتاب خودش (تقوکاست و در 

فتـوا  ج امبریر در حضور پکبوده است. چرا نه در حالی که ابوب یتر از عل ر عالمکه ابوبک
دعوت بـه  یبرا ج امبریبا پ یه وقتککرد ھمچنان  یم یو سخنران یداد و امر و نھ یم

ردنـد و در جنـگ کبا ھم ھجرت  ین بوده است از آن جمله وقتیاسالم خارج شده چن
ر یـغ یسـکاست.   ردهکرده و سخن او را رد نکد ییتأ ج امبریه پک یموارد یهبر و بقیخ

و فھم،  یش با اھل رایھادر مشورت ج امبر خدایافته است. پین مقام دست نیاز او به ا
داشـت و آن دو عالمانـه سـخن گفتـه و در حضـور  یشـورا مقـدم مر و عمر را در کابوب

ن مـورد آورده یـو پـس از آن روایـاتی در ا ١گرفتنـد یم یشـیصحابه پ یهاز بق جامبریپ
 است.
آشـکار و  ین ادعـا، دروغـید: ایگو ین موضوع میدر ا انیدر رد بر رافض یروزآبادیف

ت و یـثـرت رواک، یکـیشـود:  یاز دو راه شناخته م یکیاز  یافتراست، چون علم صحاب
 امبریـه پکـ. چون محال اسـت ج امبریفراوان او توسط پ یریارگکاو، دوم، به  یفتواھا
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بـر  ین گـواھیتر ن و روشنین بزرگتریه علم نداشته باشد، و اکار گمارد کرا به  یسک ج
ه در حضـور خـودش کـم ینیب یمـ ج امبریپ یماریعلم فراوان آن فرد است. در زمان ب

و عمـر و عثمـان و ابـن  یه بزرگان صحابه مثل علک یرد در صورتکش نماز یرا پ رکابوب
ن بـرخالف یـح داد و ایه او را بـر ھمـه تـرجکـگران حضور داشتند، یو د یمسعود و اب

ھا و افـراد معـذور  ھـا و بچـهزن یدر ھنگام جنگ است، چون او را بـرا یعل ینیجانش
ن یـه پایه و ستون دکام آن [کدر نماز و احر که ابوبکشود  یگماشت، پس لزومًا روشن م

  ١ن فرد بوده است.یتر است] عالم
ر در علـم بـر دیگـر از که داللت بر فضل ابـوبکآورده است  یگرید یھاسپس مثال

 ند.ک یم س یصحابه و از آن جمله عل
از ھمـه صـحابه  ینـد علـک یه ادعـا مـکشود  یروشن م یجانیله دروغ تین وسیبد
 شود. یاو معلوم م هتر بوده است و بطالن و فساد گفت عالم

  ردهکـبه علی مراجعه  یل اصلیصحابه در مسا هکند ھم ه ادعا میک یجانیت هاما گفت
ن ادعـا از قبـل پاسـخ یـبه ا /خ االسالمیاست؛ ش  ردهکمراجعه ن یگریس دکو او به 

در امـور  یگـرین دیاو و نه بـه شـخص معـصحابه نه به «د: یگو یداده است، آنجا که م
ش یپـ یلکه اگـر مشـکـردند، بلک یل باشد مراجعه نمکا مشین، خواه آن امور واضح ید
و عبـدالرحمن بـن عـوف و  یرد. او بـا عثمـان و علـک یمشورت مھا  آن آمد، عمر با یم

ه کـعبـاس  بـا ابن یرد و حتک یمشورت م یاشعر ید بن ثابت و ابوموسیمسعود و ز ابن
 یو گاھ یاز عل یننده گاھک رد و شخص سؤالک ین او از ھمه کوچکتر بود، مشورت مس

شد  یسوال م یشتر از علیعباس ب رد، و از ابنک یاز عمر سؤال م یعب و گاھکبن  یاز اب
دانـاتر اسـت،  س یه او از علکن خاطر یداد، نه بد یالت پاسخ مکبه مش یشتر از علیو ب
 ردند.کدا یاز پیدند به او نیرا ند یه علک یسانکه علی داناتر بود، اّما کبل

اسـتفاده  یاز علـوم از علـ یزیـچ هه او دربارکت نکرده یروا یسکر کاما درباره ابوب
ث یاست، مثل حد  ردهکاز او استفاده  یه علکت شده است ین روایس اکباشد و ع  ردهک

 ٢»ره.ینماز توبه و غ

  ٢٥١-٢ص یالرافضه ابوحامد المقدس یالرد عل -١
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ل یباشند، دل  ردهکمشورت  یعثمان با عل ر و عمر وکه ابوبکم: اگر ثابت شود یگو یم
ن روشن است، چون رسول یا اعلم بوده است. و ایافضل ھا  آن ه او ازکست ین نیبر ا
ن یرد و اک یمشورت م یگر اھل رایر و عمر و عثمان و دکارانش چون ابوبیبا  ج خدا

ۡمرِ� ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ د:یفرما یه مکبود  یامر، اطاعت از دستور الھ
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ۡ�

 ».نکارھا با آنان مشورت کدر «
سـه یقابـل مقا ج ن صحابه در فضل و علم با رسـول خـدایه قطعًا اکو روشن است 

تر و  رد و او عـالمکـ یاز صحابه مشـورت مـ یو بعض سر با عمر کن ابوبیستند. ھمچنین
متـر که از نظـر فضـل از او کـرد ک یمشورت م یسانکبا  یه علکبود، بلھا  آن تر از افضل

عـالم تـر و ھـا  آن ه او ازکـ یره. در صورتیعباس و غ بودند، مانند فرزندش، حسن و ابن
 تر بود. افضل

رده اسـت، اگـر قصـد او کمراجعه نھا  آن دام ازکچیبه ھ یه علک یجانیت ین ادعایا
ا در ومـت رکحھـا  آن یدر مـدت زنـدگ یر و عمر و عثمان است، باید گفت که علکابوب

فـه بودنـد و در امـور یخلھا  آن هکنیاز داشته باشد بلھا  آن دست نداشت که به مشورت
بـه  یازیـردنـد و نک یه با مردم مشورت مـکبودند ھا  آن گرفتند و یم میمسلمانان تصم

 نبود.ھا  آن مشورت با
رد ک یاز صحابه مشورت نم یسکبه طور مطلق با  یه علکن است یاما اگر منظور او ا

ن از بزرگترین دروغھاست. چون مشورت با یرد، باید گفت که اک یمراجعه نمھا  آن بهو 
خ معروف و مشھور است و قابل یتب تارکاز صحابه در زمان خالفت علی در  یبعض

ھا  آن ا عزلیقبل از او  یتھایام والکد حییعباس در تأ ست؛ مانند مشورت او با ابنیارنکان
ره به او اشاره کخودشان بگذارد. و ابوب یرا به جاھا  آن ردکشنھاد یعباس به او پ ه ابنک

رد و در جنگ جمل با مردم مشورت کن یرا بر بصره بگمارد و چن ١عباس ه ابنکنمود 
ر را فرستاده و خودش نرود که که لشکنیا ایانش داخل شام شود یرکا با لشیه آکنمود 

ه او خود با کردند، کلی اشاره شنھاد اویگران به پیشنھاد اخیر و دیگروھی به این پ
او وجود دارد که قابل  یزیادی از این قبیل در زندگ یھاانش خارج شد. و مثالیرکلش

 یه با او بودند و اھل رأک یا ن دارد علی با صحابهیشمارش نیست و ھمگی داللت بر ا
 یحتش داللت دارد، ولی یدر ادعاھا یجانین امر بر دروغ تیه اکرد ک یگر مشورت مید

 .٢٦٥-٢٥٦ -٧/٢٣٩ر یثکه ابن یالنھاه و یالبدا -١
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حسن به  یکن در مورد او یرده است اکه او با صحابه مشورت نکن ھم ثابت شود یاگر ا
و مشورت از  یب و نقص است، چون مراجعه به اھل رأین عیه اکد، بلیآ یحساب نم

ن سبب یش است، و خداوند بدیه از نظر دین و عقل مورد ستاکاست  ییویکخصال ن

ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ وَ ﴿ است:  ردهک(مشورت) مؤمنان را مدح 
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾أ

 ١»انشان است.یشان با مشورت در میارھاک«
 ردند.ک یبرتر بودند، مشورت م یه از علکر، عمر و عثمان کامبر، ابوبیو پ
ه در کند ک یف میتوص یا را به گونه س ی، علیجانیه تکشود  یله روشن مین وسیبد

ن، مـدح یـه اکـپنـدارد  یو سرزنش قرار داده و م ییجو بیواقع او را بدان موردطعن، ع
 ان است.یرافض یور فھمکو  یعقل کن امر، بزرگترین دلیل بر سبیه اک یاوست. در حال

خداونـد مـرا در «ه گفته است: کر کبه ابوب یجانین سخن توسط تیاما نسبت دادن ا
ث یتـب حـدکاز  یکچ ین سخن در ھیا» ست.یه ابوالحسن در آن نکنگه ندارد  یلکمش

 »مناقـب اخلـوارزمی«و  »هالريـاض املنرضـ«و  »االسـتيعاب«تـاب کامده است. اّما او به ین
وجـود آن  یافتم در عین حال حتـیآن را ن یه آن را در دو منبع اولکارجاع داده است 

ت صحت یتاب مسئولکست، چون صاحبان آن دو یتاب داللت بر اثبات آن نکدر آن دو 
ر و شـاذ کـف و روایـات منیث ضـعیـد احادیانـد و شـا به عھـده نگرفتهات وارده را یروا

 اتیـه قطعـا ھمـه رواکـباشد  ھا کتاب نیدانند در ا یه خبرگان و اھل علم مکھمانطور 

ه کآمده است  »اض النرضـةيالر«و در  »عابياالست«الم در کن یست. اّما ایح نیصحھا  آن
ه عمر گفته اسـت: کر، کاست نه ابوبب به عمر نسبت داده شده ید بن مسیق سعیاز طر

ن اثر یه ابوالحسن در آن نباشد پناه خواسته است و ھر دو منبع سند اک یلکعمر از مش
 اند تا صحت نسبت آن به عمر دانسته شود.  ردهکر نکرا ذ

ت و دور بـودن ین سخن را با واقعیند مخالفت اکن تأمل یخیره شیه در سکس کھر
ابد. چون با نصوص درست و اخبار متواتر فضل ابوبکر و عمر بـر ی یقت درمیآن را از حق

آن دو بـه امـور امـت  یز رھبریصحابه برای امت اسالم ثابت شده است و ن یهو بق یعل
ه مربـوط بـه اوضـاع کـا امور یو  یشان در حل مشکالت علم ییو توانا ج امبریبعد از پ

 .٣٨ه یسوره شوری:آ -١
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ز افراد ھمانند او از بزرگـان صـحابه شتر ایب یه به علکنی، بدون اج امبریدشوار بعد از پ
 داشته باشند، بر امت روشن است. یازین

 یرامون علیشتر از اجتماع امت پین خاطر است که اجتماع امت بر گرد آن دو بیبد
فار و سر جـا نشـاندن اھـل کبود و در زمان آن دو نشر علم و عزت اسالم و جھاد با  س

ر بـا کنبـود و ابـوب یسـه بـا دوران علـیه قابـل مقاکبدعت و فسق چنان صورت گرفت 
ل عـرب و اخـتالف یاز قبا یاری، ارتداد بسج امبریچون ابتال به وفات پ یمشکالت بزرگ

علم و قـوت بـه  هر به وسیلکه حل آن در دست ابوبکمشکالتی  یهدر مورد خالفت و بق
تصور ن است کن وجود چگونه ممیه آن دچار نشد. با ایبه شب یه علکحق انجام گرفت 

 ند.یت آن سخن را بگوین حالت و وضعیا عمر با ایر کشود ابوب
باید گفت که » شد یم کبود عمر ھال ینم یاگر عل«که:  یجانیت هاما درباره این گفت

رده بود از عمـر نقـل که زنا ک یا وانهیاز مورخان در مورد داستان د ین سخن را بعضیا
ه تکلیـف از ک یدان یا نمیبه او گفت: آ یلند، عکخواست او را رجم  یه عمر مکاند  ردهک

ه کـنیده تـا ایـ)شـخص خواب٢ه شفا یابد، کنیوانه تا ای) د١سه گروه برداشته شده است:
رد و در کـف برسد، پس عمـر او را سنگسـار نیلکه به سن تکنیتا ا کودک) ٣دار شود، یب

ھـالک بـود عمـر  ینم یه عمـر گفتـه اسـت اگـر علـکخ آمده است یتب تارکاز  یبعض
 ١شد. یم

امـده اسـت، و یث نیتـب حـدکدر » شد یم کبود عمر ھال ینم یاگر عل«این جمله 
ت را یـن روایـانـد. ا اوردهیاضـافه را ن ین جملـه یـاند ا ت را آوردهین روایه اک یمحدثان

 یبـه طـرق متعـدد ٢از محدثان مانند ابوداود، ترمذی، ابن ماجه و امام احمـد یگروھ
را گـرد  ٣ثیامده است. ابن حجـر طـرق متعـدد حـدینھا  آن نزد ن اضافهیاند و ا آورده

طرق متعـدد حـدیث را در ھا  آن رده است و ھر دویکن یز چنین ٤یخ آلبانیآورده و ش
خ االسـالم ین اضـافه وجـود نـدارد. شـیـانـد، اّمـا در آن ا سـنن آورده یھا کتاب دیگر

 ٨/١٥٧عاب: ابن عبدالبر یاالست -١
-١/٦٥٨تاب طالق کابن ماجه:  ٤٠/٣٢ یسنن ترمذ ٥٦٠-٤٠/٥٥٨تاب حدود کمسند ابوداود  -٢

 ١٥٨-١٥٥-١٤٠-١١٨-١/١١٦مسند امام احمد  ٦٥٩
 ١٢/١٢١ یفتح البار -٣
 ٢٩٧ح  ٧-٢/٤٠ل یالغل ارواء -٤
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د: یـگو یمنسوب به عمر من گفته یر اکھنگام ذ یدر رد بر ابن مطھر رافض /هیمیت ابن
 ١ست.یث شناخته شده نین اضافه در حدیا

خواسـت آن  یم یه عمـر وقتـکنست یدھد ا یم ین اضافه گواھیه بر ضعف اک یامر
شـد، پـس  یار نمکـرفـت گناھ یبود و اگر به خطـا م  ردهکند، اجتھاد کزن را سنگسار 

 شد؟ یم کچطور ھال
ه اشـتباه در چنـین کـته را خاطر نشان ساخته اسـت کن نیا /خ االسالمیه شکبل

گویـد:  اش می ند. او پس از سخن قبلـیک یوارد نم ین او خللیمسایلی، به علم عمر و د
او اطالع نداشت  یوانگیه عمر از دکن است یا به خاطر ایوانه یسنگسار نمودن آن زن د

به خاطر این است کـه آن ا یند و ک یام وارد نمکدر علم او به اح یه در این صورت خللک
دفـع  یھا براه عقوبتکبپندارد  یسکا یردند، ک یاد آوریرده و به او کحکم را فراموش 

شـود  یگران مجازات مید ید به خاطر دفع عدوان او برایوانه شایا است و دیضرر در دن
ه کـرد، تا روشـن شـود یگ یو زنا از جمله عدوان است، پس مورد حساب و عقاب قرار م

 شود. یلف بر پا نمکه جز بر مکاست  یاز جمله حدود الھآن 
بـر ھا  آن دفع عدوان یوان برایوانه، حی، دکودکلف چون کر میخالصه، قتل افراد غ

در ھجوم و ھا  آن موارد، مانند قتل یز است جز در بعضیمبنای نص بنا به اتفاق علما جا
تکلیـف از سـه «ث یو حـد به خاطر دفع ضرر.ھا  آن ق و قتلیردن با منجنکشب حمله 

سـت مگـر بـا مقـدمات یمانع حـد ن یداللت بر رفع گناه دارد ول» گروه رفع شده است
شـود. در  ، مانند اینکه گفته شود: ھر کس مکلف نباشد، حدی بر او جـاری نمییگرید

 یه مکلـف نیسـت گـاھکـ یسـکاین مقدمه نوعی خفا و پیچیدگی وجـود دارد، چـون 
از بـه علـم و یـن دو نیـن ایشود، و تشـخیص بـ یحاسبه نمم یشود، و گاھ یمحاسبه م

گاھ    ٢دارد. یآ
علم مـن و علـم «عباس نسبت داده که گویا او گفته است:  اّما آنچه که مؤلف به ابن

ن گفتـه ی؛ ا»ا استیدر مقابل ھفت در یا چون قطره یاصحاب محمد نسبت به علم عل
تـب صـحاح اھـل که گفته اسـت: ینسبت نداده است و فقط در حاش یچ منبعیرا به ھ

صـحابه بـه عنـوان نمونـه  هاو بـر ھمـ یو تقدم علمـ یت علیسنت اتفاق دارد بر افضل

 ٨/٦٢، ٦/٤٥منھاج السنة  -١
 ٤٦-٤٥/ ٦منھاج السنة  -٢
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سـخن ھـا  آن ه از اقوال خود صحابه و مقدم بودن او بـرکعاب) یمراجعه شود به (االست
 ١آمده است.

ه به کرا ن اثر یه اکشود  ه به خواننده القا میکھایی است ن فریبکارییترن از بزرگیا
ه در آن کـ یعاب وجـود دارد، در صـورتیتـاب االسـتکعباس نسبت داده اسـت در  ابن

خـودش از  یخواسـته بـرای ادعـا یتب رافضـیان گرفتـه و مکد آن را از یو شا  ست،ین
تر اسـت.  صحابه برتـر و عـالم یهاز بق س یه علکرد یبگ کمکاجماع صحاح اھل سنت 

چ یعبـاس ھـ نسـبت آن گفتـه بـه ابن یدرسـتن موضوع ثابت ھم شود بـر یاگر ا یحت
بـر  یاو مبنـ یاست، و ادعا یزیعباس چ ند، چون نسبت آن گفته به ابنک ینم یداللت

 گر.ید یزیاز صحابه چ یاعلم بودن عل
عبـاس را صـرف  ند، فساد و بطالن نسبت آن بـه ابنکن روایت تأمل یه در اک یسک

وجـود  یباطل است و در آن چنان غلو آن قطعاً  یابد، چون معنای ینظر از سند آن درم
ه یعلمـش بـه خداونـد تشـب و او را در  رون بـردهیـب یعت بشـریرا از طب یه علکدارد 

بود،  یبود غلو روشن و آشکاری م یامبر ھم مین روایتی اگر در مورد پیه چنکند، بلک یم
ان یـدر م یم علمـین تفاوت عظیتوان آن را گفت! چون ا می س یپس چگونه درباره عل

ه در کـبسـیار شـبیه اسـت  یتواند باشد و این به داستان قصه خضر بـا موسـ یبشر نم
 یشـتک هآمد و بر لبـ کیشدند گنجش یشتکآن دو سوار  یوقت« ن آمده است:یحیصح

، علم من و شـما از علـم یموس یا منقار زد، خضر به او گفت: ایبار بر در یکنشست و 
   ٢».ندک یم نمکشتر یرد، بکم کا یه از درک کن گنجشیمنقار ا یخداوند مثل قطره ھا

 یصـفات الھـی را بـه علـ تبشان واضح است،که در کان ھمچنان یه رافضکچه بسا 
عبـاس  ن روایت منسـوب بـه ابنیه به دروغ و بھتان در اکدھند، و ھمچنان  ینسبت م

بودن در آن واضـح اسـت. امـا  یرد، و آثار جعلیپذ ین آن را نمیه عقل و دکوجود دارد 
 ین صـحابه اسـت، دروغـیاجماع صحاح اھل سنت بر این که علی اعلـم و برتـر یادعا

ق یر صدکه ابوبکواضح بر اھل سنت است، چون اھل سنت اتفاق دارند  ییآشکار و افترا

 ١٧٣ت صیثم اھتد -١
 ٤/١٨٤٧ل یتاب الفضاکمسلم  ٣٤٠١ح  ٤٣٢-٦/٤٣١ یاء: فتح الباریث االنبیتاب احادک یبخار -٢

 ٢٣٨٠ح 
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ن موضـوع بـا نقـل آثـار یـن و عالم ترین صحابه ھستند که شرح ایو پس از او عمر برتر
 ست و بدانجا مراجعه شود.یآن ن هبه اعاد یازیه نکقوال علما گذشت صحابه و ا

ه مـرا از کـنیقبـل از ا«ه گفته است: ک  ردهکنقل  یاز قول عل یجانیه تکاّما آنچه را 
طراز و ھماننـد او در  ه ھمکدام از صحابه ک چیخطاب به ھ» دید از من بپرسیدست بدھ

ه بـه عـراق کاتش یح یانیپا یھادر ساله کرا نگفته است، بل یزین چیعلم ھستند چن
از فقـه  یزیـه چکـمسلمان شـدند  یا رفت آن را خطاب به اھل عراق گفت چون عده

بـه تفقـه و پرسـش  راھـا  آن ردند، در نتیجـهکدا یاز پیدانستند و مردم به علم او ن ینم
 رد.ک یق میتشو

بـدون «د: یـگو یم ن روایـتیان به ایه در رد بر استدالل رافضیمیت خ االسالم ابنیش
مثـل ھا  آن ن مھاجرین و انصار نگفته است، زیراینه و بین گفته را در مدیا یه علک کش

ه بـه عـراق رفـت و افـراد کـه آن را زمانی گفـت کدانستند، بل یو م  ردهکاو کسب علم 
دانستند، و او امام بوده و بر  ین نمیرا از د یادیز زیه چکآمدند  به دین اسالم در یادیز
م دھـد از ایـن رو آن را گفـت تـا بـدانھا یرا تعلـھا  آن فتوا داده وھا  آن واجب بود به او

شده و مـردم  یه عمرشان طوالنکه آن عده از صحابه کدھد، ھمچنان  یآموخته و فتو
اربعـه و  یه خلفـاکردند کث زیادی نقل یاحاد ج امبریردند از پکدا یاز پینھا  آن به علم

بـه نقـل آن نداشـتند، و  یازیـنھـا  آن بودنـد، چـون  ردهکت نیبزرگان صحابه آن را روا
ه از ابـن عمـر و ابـن کـن خاطر اسـت یدانستند و بد یبودند آن را مھا  آن ه باک یسانک

ت شـده یـروا یثیاز صحابه احـادھا  آن د و امثالیشه و انس و جابر و ابوسعیعباس و عا
تر  عـالمھا  این هاز ھم یعمر و عله ک یت نشده است، در صورتیو عمر روا س یه از علک

بعد از وفات علی و عمر بود، ھا  آن دا شده، چون وفاتیاز پیبودند. اّما به علم این افراد ن
دا یـاز پیـه از آنان بپرسند و آنان ھـم نکردند کدا یاز پیدند نین را ندیه سابقک یسانکو 
خطـاب بـه  یعل هنند. گفتکت یث را روایم داده و احادیه به این مسلمانان تعلکردند ک
ن گفتـه را خطـاب بـه یـن مقوله است. علـی ایز از این» …د یاز من بپرس«ه کان یوفک

نگفت، تا چـه رسـد بـه اینکـه ھا  آن عب و ابودرداء و امثالک بن یمسعود و معاذ و اب ابن
ه از او بپرسـند کنبودند  یسانکھا  این د.یرا خطاب به عمر و عثمان بگو یا ن گفتهیچن
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ه افـرادی در کـدند، بلیتر از او نپرسـ نییان پـایمسعود ھرگز از صحاب و ابن یمعاذ و أبو 
   ١دند.یپرس یصحابه و امثال او م یهه از بقکپرسیدند. ھمچنان  بعضی مسایل از او می

دھـد و چـه  یخود قـرار م یهر سایمرا در ز یچه آسمان«ه کر کابوب هاما در مورد گفت
ه کـم یبگـو یزیـتـاب خداونـد چکند اگـر دربـاره ک یمرا در پشت خود حمل م ینیزم
ه داللـت بـر کـوجود دارد  سق یر صدکدر ابوب یلت بزرگی؛ باید گفت که فض»دانم ینم

ه کـانـد  ن گفتهین دارد. از این رو علما و محققیامل او در دکاط یبزرگ او و احت یتقوا
اشتباه  یاند و گاھ ردهکبر حق اصابت  یگاھ اند و ردهکه اجتھاد کصحابه  یهبرخالف بق

 ر به اشتباه رفته باشد.که در آن ابوبکافت نشده یمسأله  یکاند  ردهک
عت یمسأله از مسـایل شـر یکه کن یخالصه ا«د: یگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش
 ه اشتباھات فراوانیکگران یر وارد نشده که در آن اشتباه کرده باشد، برخالف دکاز ابوب

 ٢».از آنان نقل شده است
ه خداونـد بـه کـنیاصـحاب و ا یهه در علم بر بقکر کان فضل ابوبیخ اإلسالم در بیش

مانند:  یبعد از او در مسائل هصحاب«د: یگو یدست او اختالف میان صحابه را رفع نمود م
ل ارث، و در مسایل حرام، طالق ثالث بـا لفـظ یمسا یه، عول و بق٣، عمریتینهجد و اخو

گر طـالق اخـتالف یل دی، البّریة، البّتة و مساهحد، و کنایه ھایی برای طالق نظیر خلیوا
 »ردند.کدا یپ

در میـان  یل اختالفیه تا امروز به عنوان مساکردند کاختالف  یلین در مسایھمچن
ن یـه اکـردنـد کاخـتالف  سمانده اسـت. در دوران خالفـت عمـر  یامت اسالمی باق
 یرفتند، ماننـد اخـتالف فقھـیپذ یرا م یگریدام دکه ھرکمحض بود  یاختالف اجتھاد

از امور شـدت گرفـت.  ین، و اما در زمان خالفت عثمان اختالف در بعضیاھل علم و د
رد و بـدل شـد ولـی بـا دسـت و  یان بعضـیـه سخنان زشـتی در مک یاما فقط تا حد

 دند. یگر نجنگیر با ھمدیشمش

 ٥٨-٨/٥٧منھاج السنة  -١
 ٥/٤٩٧منھاج السنة  -٢
فتوا داده است به عمریتین مشھور دومسأله ارثی است که به خاطر اینکه حضرت عمر به آن  -٣

 است.
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ر بـا یه بـا شمشـکـ یگرفت، تا حداختالفات شدت  س یدر دوران خالفت عل یول
 دند.یگر جنگیھمد

مانـده باشـد،  یه اخـتالف در آن بـاقکـ ینـیمسـأله د یـکر کدر زمان خالفت ابوب
گاھی ابوبکر صدکشناخته نشده است، و آن به سبب   یا ق بـه ادلـهیمال علم و عدل و آ

در میـان  یند. در زمان خالفـت ابـوبکر ھرگـاه اختالفـکه اختالف را رفع کبوده است 
کـرد.  ه اختالف را رفع میکآورد  یم ییل و حجتھایق دالیداد ابوبکر صد یصحابه رخ م

گران اظھـار یا دیکرد و مقدار کمی از آن را عمر و  خود ابوبکر ابتدا آن ادله را مطرح می
 ١رد.ک ید مییر تأکه ابوبکردند ک یم

ل بـزرگ یاز فضـا ر در حـد علـم خـودشکه توقف ابـوبکشود  یان روشن مین بیاز ا
را عـالم اگـر یاست، ز یاملکدر علم و روش ھر عالم  ین، روش ھر ثابت قدمیاوست، و ا

توانـد بـدون علـم از طـرف  داشـته باشـد نمی یامل داشته و در علم، قدم راسخکفقه 
 د.یبگو یزیخداوند چ
گاھتریتر ه رسول خدا عالمکن سبب است یبه ھم ن افراد به پروردگارش بـود، ین و آ

 یه از طـرف خداونـد وحـکـنیرد تـا اکـ یشـد درنـگ مـ ینازل نم یه وحک یھنگام و
 یآن وحـ هه دربـارکباب (آنچه را » االعتصام«تاب کاین مطلب را در  ید. بخاریرس یم

ایـن  هدربـار ج شـد) آورده اسـت، کـه پیـامبر یامبر از آن سـؤال مینازل نشده بود و پ
ا یـخود و  یآمد و به رأ یم یه وحکنیداد تا ا یا جواب نمیدانم، و  یفرمود: نم مسائل می

ه خداوند به تـو کبه آنچه «گفت، چون خداوند به او گفته بود  یاس خود سخن نمیبه ق
روح سـؤال  هدربـار ج مسعود گفته است: از رسول خدا و ابن» دھد حکم نما ینشان م

 ٢نازل شد. یه وحکنیرد تا اکوت کشد، او س
ادت او در یـه بـه عکـ ج امبریـه بـه پکـث جـابر را آورده یدر این باب، حـد یبخار

بـه مـن  یزیچ چیامبر ھید: پیگو ینم؟ مکار کاش رفته بود گفت: اموالم را چه  یماریب
 ٣ة ارث نازل شد... .یه آکنینگفت تا ا

 ٤٩٩-٥/٤٩٧منھاج السنة  -١
 ١٣/٢٩٠ یبا فتح البار یح البخاریصح -٢
 ٣/٢٩٠ یبا فتح البار یح البخاریصح -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٢٠

 که مالکآورد  یوھب م ق ابنیاز طر» ان العلم و فضلهیجامع ب«عبدالبر در کتاب  ابن
 هگـاه دربـار ان بـود، ھریـسول خدا امـام مسـلمانان و سـرور جھانبه من گفته است: ر

 ١آمد. یم یه وحکنیداد تا ا یشد پاسخ نم یای سؤال م مسأله
و   ردهکـ یعمل ج از رسول خدا یروین موضوع را بنا به پین بزرگان صحابه ایھمچن

 خواندند: امت را بدان فرامی
د یـدان یه نمکد یده شدیپرس یزید: اگر از چیگو یه مکت شده است یروا ساز علی 

 ٢د: والله اعلم.ییر مؤمنان؟ گفت: بگویام ید، گفتند: فرار چگونه است اینکفرار 
ه نـدانم کـده شـوم یپرسـ یزیـاگـر از چ«ت شده اسـت: یروا س یھمچنین از عل

 ٣م: والله اعلم.یه بگوکشوم  یخوشحال م
د: در جـواب گفـت در یاز او پرسـ یا مسأله هدربار یه مردکت است یعمر روا از ابن
عمـر بـه خـویش گفـت: چـه  ه آن مرد رفت ابنک یدانم. و ھنگام ینم یزیچ مورد آن

 ٤دانم. یدانست و گفت: نم یه نمکده شد یپرس یزیعمر، از چ خوب گفت ابن
دانم، ایـن  دانـد، بگویـد نمـی یه نمکد: ھرگاه انسان در مورد چیزی یگو یابودرداء م

 ٥م است.اش، نصف عل گفته
رده کـم کـند، به مرگ خود حک کدانم را تر ید: اگر عالم گفتن نمیگو یعباس م ابن
 ٦است.

ن بدون علم و توقـف از ید هشود که اجتناب از سخن گفتن دربار ن روشن مییبنابرا
از  یسـکند، چگونـه ک یر است و جز نادان کسی از آن انتقاد نمیل بر فضل و خیآن، دل

بوده است و بعـد از  ج وه رسول خدایار شکن یه اکند در حالی ک ین موضوع انتقاد میا
ان یانـد، کسـی کـه رافضـ بـر آن بوده س یاز جمله علھا  آن او بزرگان صحابه و فقھای

م خداونـد یدانم و بگـو ینمـ یزیـد: اگـر چیـگو ینند, مک یم یافراط یاو غلوھا هدربار

 ٣٥٦ان الغلم و فضله صیجامع ب -١
 ١/٧٤ یسنن دارم -٢
 ١/٧٤ یسنن دارم -٣
 ٣٥٤منبع سابق و ابن عبدالبر در جامع العلم ص -٤
 ٣٥٧ان العلم صیلبجامع ا -٥
 ٣٥٦ھمان منبع ص -٦

                                                   



 ٦٢١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ر را کسـت مثـل قـول ابـوبدر س یه علـکه ثابت است کشوم. بل یداند، خوشحال م می
نقـل  س یاز علـ یق ابـوالبختریه ابن عبدالبر با سند خویش از طرکگفته است، چنان 

نـد کاف یه مـیبر من سا یند و چه آسمانک یمرا حمل م ینید: چه زمیگو یه مکند ک یم
 ١دانم. یه نمکم یرا بگو یزیتاب خدا چکاگر درباره 

ر باشـد؟ کاز ابـوب ییچرا سبب طعن و بدگوست ین ین گفته سبب انتقاد از علیاگر ا
ر ثابـت که از ابـوبکـاز علی ثابت اسـت  ین مورد آثاریه در اکھر دو گفته، یکی است بل

 ه گذشت.کست، ھمچنان ین
 یزیـه چکشود  یاو روشن م یشکندارد و تناقض، ظلم و سر یجواب یجانیدر اینجا ت

ن امـر یـل ایـه دلکـھم وجـود دارد،  یه در علکداند  یر مکگیری از ابوب را سبب خرده
ش است. ایـن در یھا او از عدالت و انصاف در گفته یام و دورکدر اح یجانیت یھواپرست

نـد. خداونـد ک یطرفـی مـ انصـاف و بی یق خـود ادعـایه در بحث و تحقکحالی است 
 ند!کدروغگویان ستمگر را لعنت 

 »أنت م� بم�لة هارون من مويس« ثیبه حد یجانیتاستدالل 
داند، حـدیث  یکی دیگر از احادیثی که اطاعت از علی را واجب می ١٧٤مؤلف در ص

 زیر را آورده است: 
تو نسبت به من چون منزلـت ھـارون نسـبت بـه موسـی را  یعل یا«ث: یحد -ب«

 »  داری، با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست.
ه بر اھل خرد کث چنانیحدن یگوید: ا در مورد استدالل به حدیث مذکور می یجانیت
و  یژگـیچـه مقـدار از و سھای حضـرت علـی  ست در آن در رابطه با ویژگییده نیپوش

 ن فـردیبرتـر یعل وجود دارد، و اینکه …ت و خالفت و یوزارت، وصا یاختصاص او برا
 »ه است.ین مسلمانان متفق علیه معلوم است بک ث چنانیحدن یاصحابه است و 
گـران آن را روایـت یو مسـلم و د یح است و بخـاریث، صحیگویم: حد یدر جواب م

 اند. آورده یاست و از این رو علما آن را در مناقب عل یل علیاند، و آن از فضا کرده
ت و خالفـت نادرسـت یبـه وزارت و وصـا یبر اختصاص عل یمبن یجانیت یاما ادعا

ث را ین حدیچون ارده است وجود ندارد، کر کبر آنچه ذ یچ داللتیث ھیاست، و در حد

 ٣٥٣ھمان منبع ص -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٢٢

نه خارج شـود، و یاز مد کخواست برای جنگ تبو یه مکگفت  یبه عل ج امبریزمانی پ
نـه یرا بـر مد یبود علـ  ردهکخارج شدن دسته دسته دعوت  یه مردم را براکنیبعد از ا

 ین امر بر علیھا و افراد معذور مانده بودند و ا نه فقط زنان و بچهیگماشته بود، و در مد
ان تنھـا کـودکان زنان و یا مرا در میرفت و گفت: آ ج امبریش پیاز این رو پ سخت آمد

ه منزلت تو نـزد مـن ھماننـد ک یستیا راضی نیبه او گفت: آ ج امبرید، آنگاه پیگذار یم
 باشد؟ یمنزلت ھارون به موس

اب خود به یاز منافقان گفتند: چون او را دوست ندارد در غ یه بعضکگفته شده  
ن گفته را خطاب به علی گفته است. یا ج نه گذاشته است از این رو پیامبریامارت مد

ه در تاریخ اسالم معلوم است که این استخالف تنھا مختص به علی نبوده و کچنان
ا عمره خارج شده یا حج و یجنگ  یه براک یز ھنگامیرا ن یر از علیغ ج امبریپ

م، سباع بن یسل یبن هدر غزوتوم ، کم گماشته است. در جنگ بدر، عبدالله بن ام
ق، یسو هتوم [ بنا به اختالف روایات در این زمینه] ؛ در غزوکم ا ابن امی یُعرفطه غفار

له بن یه، ُنَم یبیحد ه، در غزویمصطلق، ابوذر غفار یر بن عبد المنذر؛ و در جنگ بنیبش
ف یقضا، عو هبر گماشته است؛ در عمریز در جنگ خیه او را نک، ھمانطور یثیعبدالله ل

و در حجة الوداع،  ین بن عتبه غفاریلثوم بن حصکه: ک؛ در فتح میلیبن اضبط د
 را گماشته است. یابودجانه ساعد

اسـت، و   ردهکـر کذ »السـرية«تابش، کدر  ین موضوع را در موارد متعددیھشام ا ابن
مـورد  نیـصحابه در ا از یاریند و بسک ی، داللت مینیبه جانش یعل یژگین بر عدم ویا

اند ماننـد  ث بسـتهین حدیه بر اکان یرافض یاند. بنابراین پندارھا و مانند او بوده یکشر
 ن صحابه است، باطل خواھد بود.یه او افضل و برترکنیو ا یعل یت برایوص یادعا

اند، و  ث مـردود دانسـتهین حدیان را به ایو استدالل رافض  ردهکم توجه یعلما از قد
علـی از  یجانشـین ج ث وجود دارد، این است که پیامبریین حده در اک یزیثر چکحدا

  ردهکـھارون از طرف موسی در غیـاب خـود، تشـبیه  یطرف خود پیامبر را به جانشین
اظھـار نمایـد؛  ج و کرامت وی را نزد پیامبر  ردهکاست تا بدین خاطر علی را خوشحال 

اند در بر ندارد, نـه لفـظ  ادهث نسبت دیان به حدیه رافضکرا  یآن پندارھا و اوھام باطل
 دھد. یرا نم ین احتمالیث و نه سبب نزول آن, چنیحد

ت شـده یـروا ج ند از رسول خـدایان بگوید: اگر رافضیگو یم یم اصفھانینع امام ابو
گفته است: منزلت تو نسبت به من ماننـد منزلـت ھـارون نسـبت بـه  یه به علکاست 



 ٦٢٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

نـه در زمـان حیـات یاو در مد ینیدرباره جانشم: ما ھم ییگو یاست، در جواب م یموس
 ج امبریـبود، ولی پ یه مثل منزلت ھارون به موسکم یمعتقد ین امریبه چن ج پیامبر

ن نمـود و منافقـان ینـه جانشـیه او را در مدکـگفـت  کاین گفته را در سال جنگ تبو
بـه  یاو ملـول شـده اسـت، پـس علـ یاز او بدش آمده و از ھمراھ ج امبریه پکگفتند 

ه کـبل«به او گفت:  ج ر نمود در آن ھنگام پیامبرکمنافقان را ذ هد و گفتیرس ج امبریپ
 »ھارون را گماشته بود. یه موسکمن تو را گماشتم ھمچنان 

نـه نبـوده اسـت، بـه او گفتـه یبـر مد ینیجانش ج امبرید: قصد پیبگو یاگر منتقد
در نبوت شریک بوده است آن چنان که موسی بـا ھـارون  ج با پیامبر یا علیشود: آ یم

ر، بـه او گفتـه یـد: خیـافر شـده اسـت، و اگـر بگوکد: بله، یشریک بوده است؟ اگر بگو
د بله، دروغ گفته است. پـس ھـر یامبر بوده است؟ اگر بگویا در نسب برادر پیشود: آ یم

شینی علی ھم روشن ت در نبوت باطل شود، علت جانکو مشار یگاه اگر نسب در برادر
 ج امبریه پکم ینیب ینه اصل قرار بدھد، میاتش بر مدیاو را در ح ینیشود. اگر جانش یم

ماء بن رخصه و دیگـران یتوم، و خفاف بن اکصحابه را مانند ابن ام م یهبق یدر ھر جنگ
   ١ن قرار داده است.یز جانشیرا ن

ه در آن فقط اثبات کست، بلینھا  آن یبرا یچ حجتیث ھین حدید: در ایگو یم ینوو
، ھاسـت آنا مثـل یـگران بھتر یه او از دکنیاز ا یچ سخنیاست، و در آن ھ یلت علیفض

ھنگـام  ج امبریـسـت، چـون پیاو در آن ن ینیجانشـ یبـرا یچ داللتیوجود ندارد و ھ
ما را تأییـد  هن سخن را گفت. آنچه گفتینه ایبه مد س یگماشتن عل یبرا کجنگ تبو

ه در زمـان کـن نبـوده بلیجانشـ یکند، این است که مشبه به ( ھارون) پس از موس می
ن سخن ھم در ی، وفات یافته است. ایچھل سال قبل از وفات موس یعنی، یات موسیح

 ین خـود نمـود تـا بـرایاو را جانشـ یه موسـکـاند  نزد مورخان مشھور است که گفته
ث یان به حـدیر استدالل رافضکحزم بعد از ذ . و ابن٢برود عادگاهیمناجات پروردگار به م

بعـد از  یاو و مسـتحق امـام بـودن علـ یت و برتـریل افضـلیـن دلید: ایگو یمذکور م
ه بعـد از کـنبود، بل یل بعد از موسیاسرائ یامور بن یست، چون ھارون متولین جامبریپ

امـور  یو ھمراه او در سفر با خضر ھمـراه او بـود، متـول یار موسیوشع بن نون ی یموس

 ٢٢٢-٢٢١الرافضه ص یاالماره و الرد عل -١
 ١٣/١٧٤ح مسلم یشرح صح -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٢٤

 ینـه ھجـرت نمـود، متـولیه با او به مدکار غارش یه بعد از رسول خدا کشد، ھمچنان 
ه علی پیامبر نیست آن چنان که ھارون پیامبر بـوده، و ھـارون ھـم کامور شد. از آنجا 

امبر یبه پ س یاھت عله شبکشود  بعد از مرگ موسی، جانشین وی نبوده، پس ثابت می
ن گفتـه را یـا ج فقط در قرابت است. به عالوه، رسول خـدا یبه منزلت ھارون از موس

 ج امبریـپ سپس …نه گماشت، یبر مد که او را در زمان جنگ تبوکزمانی به او گفت 
ز بـه امـارت یرا ن س یر از علیغ یسانکش یدر وقت سفرھا کو بعد از تبو کقبل از تبو

 یتیچ افضـلینه ھیبر مد س یعل ینیه جانشکشود  یاست. پس روشن منه گماشته یمد
نـد، ک یرا ثابـت نمـ ج ا امامـت بعـد از پیـامبریـرساند و  گران نمییبر د س یعل یبرا

 ١ند.ک یثابت نم یتیچ افضلیز ھیگماشتگان ن یهبق یه براکھمچنان 
د: یـگو یث مین حـدیدر ضمن رد استدالل رافضیان به ا /هیمیت خ االسالم ابنیش
ه ین مقام و منزلت مانند ھم ھستند و مثل آنسـت، آن مثـل تشـبیه اکد یبگو یسکاگر 

اق است که این امر مقتضـی یبر حسب داللت آن از لحاظ عبارت و س یگریبه د یزیچ
بودن در ھمه چیـز نیسـت.... در اینجـا ھـم منزلـت علـی نسـبت بـه  یمساوات و یک

بـت یاو در غ ینیموسی است، و آن ھم، جانشھمانند منزلت ھارون نسبت به  جپیامبر
 یعل هژیو ینین جانشیرد. اکن خود یھارون را جانش یه موسکاست ھمچنان  جامبریپ
سـت، گذشـته از یجانشینی ھا ن یهھم مثل بق ج پیامبر ینیآن جانش یه حتکست بلین
 یه علکاند  امبر بودهین پیاز جنگھا جانش یارید افرادی در بسیترد یه بھتر باشد. بکنیا

نبـوده  سھا سبب مقدم داشتن آن افراد بر علی  بوده است و این جانشینھا  آن از یکی
 باشد. ھا  آن ه سبب برتری علی برکاست، 

ھـارون و  ینیه جانشیاند و جانشینی آنان شب ن شدهینه افراد مختلفی جانشیدر مد
در سـال  یھا از جانشـینی علـ ینیبوده است، و حّتی آن جانش ینی علیاز جنس جانش

م ھجوم دشمنان یشتر بود. چون در آن زمان بیھم ب ینیاز به جانشیبرتر بود و ن کتبو
ه کـاعراب در حجاز مسلمان شـده بودنـد و م کنه وجود داشت. اما در سال تبویبه مد

 ج امبرشیـروز و با عزت شـده بـود، از ایـن رو خداونـد بـه پیفتح شده بود و اسالم، پ
 یه افـرادکنداشت  یازینه نیند و مدکتاب در شام حمله که به اھل کدستور داده بود 

 ١٦٠-٤/١٥٩الفصل  -١
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 یرا نـزد علـ ییروھاین ج امبریه پکن خاطر است یاز آن در مقابل دشمن بجنگند و بد
ان را یـجنگجو هه ھمکسابق این کار را می کرد، بل یھاه در جنگکنگذاشت، ھمچنان 

 ١با خود برد.
 ینیجانشینی علی بـرخالف جانشـ هاز قضی«د: یگو یث مین حدحجر در شرح ای ابن

اند. چـون  نه، برای مسأله خالفت او استدالل کردهیامبر در مدیاب پیگر در غیاصحاب د
 یات موسـیـبوده است. در جواب گفته شده, ھـارون فقـط در ح یموس هفیھارون خل

فـوت  یاو بوده است، نه پس از وفات او؛ چون به اتفاق علما ھارون قبل از موسـ هفیخل
 رده است.کن اشاره یھم به ا یاست. خطاب  ردهک

را  یھمانند منزلت ھارون به موس یه علکن است یث ایحد ید: معنایگو یم یبیط
ه کوجود دارد  یه مبھمیاست. و در آن تشب یکنزد من دارد و به من وابسته و نزد

 است.  ردهکان یآن را ب» ستیامبری نیبا این تفاوت که بعد از من پ« هبا گفت ج پیامبر
سـت، یاز جھت نبـوت نھا  آن نیمورد اشاره ب هه رابطکشود،  یپس واضح و روشن م

ه مشـبه کات) است، چون ھارون ی(در زمان حینیتر از آن یعنی مسأله جانش ه پایینکبل
 ینیاو بود. بنابراین, این حدیث مذکور بر جانشـ هفیخل یات موسیبه است، در زمان ح

 ٢باشد. یات او میدر زمان ح ج امبریپ به جای طیعل
چرخنـد و آن ھـم عـدم  یمحـور م یـکبر  یه ھمگکمحقق است  ین اقوال علمایا

ت و یت، افضـلیان مانند وصـیو سایر ادعاھای رافض ینین جانشیبه ا س یاختصاص عل
 ید نص حـدیث بـر نفـیترد یست. بیجھات ن هبه ھارون از ھم یه علیره است و تشبیغ

نـد ک یاو بعـد از وفـات مـ ینیجانشـ یت ھم داللت بر نفیند، و واقعک ینبوت داللت م
وفات نمـود.  یات موسیه وضعیت ھارون ھم معلوم است که وی در زمان حکھمچنان 

ن یـغیاب پیامبر و ا و در ج ماند جز جانشینی در زمان پیامبر بنابراین چیزی باقی نمی
اختصاص نـدارد  ین امر فقط به علیه در آن ھیچ اختالفی نیست، اّما اکاست  یموضوع

برند، چون ھمچنـان  ینم یدشان از آن سودیو مختص او نیست. رافضیان در بیان عقا
اند ثابـت  امبر شـدهیـن پینه جانشیه در مدکھم  یر علیغ یلت براین فضیه ذکر شد اک

 است.

 ٤/٤١٦ یو مجموع الفتاو ٥/٣٤و  ٣٣٢-٧/٣٣٠منھاج السنة  -١
 ٧/٧٤ یفتح البار -٢
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 »من كنت مواله فع� مواله« ثیحدبه  یجانیتاستدالل 
نـد، ک ثی کـه اطاعـت از علـی را واجـب مـیییکی دیگر از احاد ١٧٤در ص یجانیت

 د: یگو یحدیث زیر را آورده است و م
ا، یاوسـت، بـار خـدا یھـم مـوال یاو باشم عل یه من موالکس کھر «ث: یحد -(ت

 یاریـه او را دشمن بدارد دشمن بدار، و که علی را دوست دارد، دوست بدار، و ھر کھر
دھـد، و  ه او را شکسـت میکـ یسـکند، و شکست بده کمی  یاریه علی را ک یسکن ک

 »رود. یھمواره حق را ھمراه او بگردان به ھر جا م
ھای مقدم ی در رد گمانیث به تنھاین حدیا«گوید:  ث مییاو در استدالل به این حد

مؤمنـان بعـد از خـودش  یاو را ولـ ج امبریـه پکـ یسکر، عمر و عثمان بر کبودن ابوب
ث را به خاطر حفظ احترام اصـحاب یه حدک یسانک هاست و به گفت یافکگذاشته است 

رده کقصد  ج امبریه پکخودش  یاصل یرده و از معناکل یتأو کمکدوست و  یبه معنا
گرم بلند شـد و  یدر آن ھوا یوقت ج امبریرد، چون پکد توجه یاست منحرف کرده نبا

مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر  یه من براکد یدھ ینم یا گواھیخطبه خواند و فرمود: آ
 یه من مـوالکس کن ھنگام فرمود: پس ھری، در اج رسول خدا یھستم؟ گفتند: چرا ا

 ینیح بر استخالف و جانشـین حدیث، نص صریاوست. و ا یھم موال ین علیاو ھستم، ا
 ».است ج بر امت پیامبر یعل

 یث و نقل سخنان اھل علم در معناین حدیدر جواب گوییم: رد بر استدالل به ا
در برتری دادن علی  یجانیت یبرا یچ حجتیث گذشت، در آنجا بیان شد که ھین حدیا

ث یور در حدکبر دیگر صحابه و جانشینی او نیست. ھمچنین بیان شد که مواالت مذ
ان یت در مین والیو عداوت است، و ا یه ضد دشمنکاست  یھمان مواالت اسالم

ۡوِ�َآُء  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ ند:یفرما یخداوند م مؤمنان وجود دارد. 
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

 .]٧١[التوبة:  ﴾َ�ۡعٖض� 
 ».گر ھستندیھمد یایمردان و زنان مومن اول«

ه کمومنان است، ھمچنان  یز ولین ج امبریو پ ھاست آن یھمگ یو خداوند ول

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما یخداوند م ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  .]٥٥[المائدة:  ﴾َءاَمُنوا
 »اند ھستند. مان آوردهیه اک یسانکامبران او و یشما، خداوند و پ ید ولیترد یب«



 ٦٢٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

مذکور تنھـا ث گذشت و حدیث یدر عین حال اختالف نظر علما در مورد صحت حد
ه مؤلـف کـاما اضافاتی » اوست. یموال یم علیاو یه من موالکس کھر«این عبارت بود: 

بـه ھـا  این هکـانـد  ردهکار و خـاطر نشـان کآن را آورده است باطل بوده و علما آن را ان
د: و اما قسمت افزوده شده [بـه یگو یه میمیت خ االسالم ابنیث اضافه شده است. شیحد
دارد و دشمن بـدار  ه او را دوست میکا دوست بدار آنیخدا«است از:  ه عبارتکث] یحد
ذب محض است. و اثرم در سنن خـودش از کد یبدون ترد» دارد. ه او را دشمن میکآن 

ث را یه او دو حـدکـنید و این اشـقر پرسـیحس هه عباس از او دربارکند ک یاحمد نقل م
برائت از من به تو عرضه می شود، پس ه ک: س یاو به عل ه، گفتیکیرده است: کت یروا

ه او را دوسـت مـی دارد و کـا دوست بـدار آن ی، بار خدایگریآن موقع برائت مجو، و د
 یدیـو ترد  ردهکـار کدا آن را انیه او را دشمن می دارد. ابوعبدالله شدکدشمن بدار آن 

 ١ذب است.که ھر دو کنداشته 

 نـت مـواله فعـ�ك(مـن ث یما حـدا«د: یگو یش میاز فتواھا یکیدر  /ابن تیمیه
 یمـوال ھـم یاو ھسـتم علـ یه من مـوالکس را کھر »الخ …مواله ا� وال من وااله 

دام از کـچیدر ھ )الخ … می دارده او را دوست کس ک دوست بدار آن ،ایبارخدا .اوست
او  یه مـن مـوالکـرا  یسـک( عبارت امده و در آن جزین یذجز ترم یتب و منابع اصلک

ث وجـود نـدارد و از یآن در حـد هاوست) وجود ندارد و اما اضاف یز موالین یھستم عل
 »ان است.یوفک هده شد در جواب گفت که این، اضافیامام احمد درباره آن پرس

 ذب محض است:کدلیل  چندبه  یجانیت ادعاید یبدون ترد
ن یچـون اگـر چنـ ج امبریـشود جز پ یچ شخصی مشخص نمیه حق با ھکنی، ایکی

شـد. در حـالی کـه واضـح اسـت  یش اطاعت میھا گفته هدر ھم سد از علی یبابود  یم
اختالف نظر داشتند و نص ھم نظر آنان را تأیید کرده است،  س یاز صحابه با عل یبعض

بگـردان  یاریا، یبار خدا«عبارت  باشد.  ردهکه شوھرش فوت ک یا م زن حاملهکمانند ح
ن بـه ھمـراه او یی در روز صـفیھـااست، گروه، برخالف واقع »ندک یاریه او را ک یسک

سـت نخوردنـد، کدنـد و شیاو نجنگ یبـه ھمراھـ ییھاروز نشدند، و گروهیدند و پیجنگ
ن یده بـود، و ھمچنـیـه بـا علـی نجنگکبود  یسکرد و او که عراق را فتح کمانند سعد 

 ٧/٣١٩منھاج السنة  -١
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ردند و کفار را فتح کن یاز سرزم یاریبس دند و یه او جنگیه علکه یام یه و بنیاران معاوی
  را یاری داد.ھا  آن خداوند

دارد و دشمن  ه علی را دوست میکا دوست بدار ھر آن یبار خدا «او:  هن گفتیھمچن
، مخالف اصل اسالم است، چون قـرآن روشـن »بدار ھر آن که علی را دشمن می دارد.

بـرادر ھـم  گر، بـاز ھـمیه ھمـدیعل یه مؤمنان با وجود جنگ و قتال و بغکاست   ردهک
 ١ھستند.

 یبـرا یث ثابـت اسـت، در آن حجتـیه از حـدکـ یـیه آن جزکشود  یپس روشن م
ندارد،  یچ ارزشیا، دوست بدار و ما بعد آن)، ھیست. و اما اضافه آن (بار خدایان نیرافض

ت و ھم از نظـر یه بطالن آن را ھم از نظر روایمیت خ االسالم ابنیه شکچون ھمان طور 
 ، باطل است. ردهکت ثابت یدرا

 »يلعٌّ م� و أنا من يلع« ثیبه حد یجانیاستدالل ت
د و یـنما یکی دیگر از احادیثی که اطاعـت از علـی را واجـب می ١٧٥در ص یجانیت

گاھی و ھدایت وی شده است. حدیث زیر را عنوان می  کند:  سبب خود آ
را ابـالغ  یاز مـن امـر یسـک یھسـتم و جـز علـ یاز من و مـن از علـ یعل« -ث

 »  کند. نمی
 یگـریح دیز تصـریـف نیث شـرین حدیا«گوید:  او در استدالل به حدیث مذکور می

 ه صاحب رسالت او را برگزیده است تـا از طـرف اوکاست  یسکتنھا  یه امام علکاست 
برائـت را بـه جـای  هند و ھنگامی که در روز حج اکبر علی را مأمور کرد تا سورکابالغ 

ابالغ کند، این حدیث را به علی گفـت: آنگـاه ابـوبکر بـا حالـت گریـان ابوبکر به مردم 
نازل شده است؟ گفت: خداوند به  یزیمن چ هبازگشت و گفت: ای رسول خدا، آیا دربار

  ».چیزی را ابالغ نکنیم... یه از طرف من ، جز من و علکاست   ردهکمن امر 
 نشده است.در جواب باید گفت که این حدیث با این لفظ، ثابت 

 ٢است. یراتکمن یف و متن آن داراید: سند آن ضعیگو یآن م هر درباریثک ابن

 ٤/٤١٧ یمجموع الفتاو -١
 ٥/٣٤ة یة و النھایو البدا-٢/٣٣٣ر یثکر ابن یتفس -٢

                                                   



 ٦٢٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ث بـراء بـن یثابـت اسـت و آن ھـم حـد یگریث از طریق دیمن ھم گویم: صدر حد
 جامبریه پکفالت دختر حمزه است کد و جعفر درباره یو ز یان نزاع علیدر جر سعازب

ن یحیث در صـحین حـدیـو ا». ز تـو ھسـتمو من ا یتو از من«گفت:  س یدر آن به عل
ه آن را یه گذشـت شـبکـه ھمچنـان کـست بلین س ین امر از امور علیآمده است اّما ا

 ز گفته است.یگران نیخطاب به د
صرف نظر از عدم ثبوت سند آن » از من ابالغ نمی کند یسک یجز عل«او:  هاما گفت

و آن ھم وجوب نشر علم و  ن استیاز اصول د یه گذشت] مخالف با اصل بزرگک[چنان 
از علـم  یزیه چکاست  یسانک هدر حق ھم ج غ و رساندن آن از طرف رسول خدایتبل

ر بن مطعم یث مشھور جبیه حدکده باشند، بدون انحصار و استثناء؛ ھمچنان یاو را شن
منی به پاخاست و گفت: خرم و خوش بـاد » خیف«در  ج امبریه پکن داللت دارد یبر ا

ه حامل فقه باشند ک یسانکده و آن را می رساند، چه بسا یسخن مرا شنه ک یآن شخص
ھـا  آن تر از هیـفقـه را بـه کسـانی برسـانند کـه فق یسـانکستند و چه بسا یه نیفق یول

 ١ھستند.
 یدر روز نحر (ذبح قربان ج امبریه پکآمده است  سره کث ابوبین از حدیحیدر صح

ھـا و  م حرمـت امـوال و ناموسیه بـه تعظـکـنیشان خطبه خواند و بعد از اید) برایدر ع
بـان برسـانند، ین مطلـب را بـه غایـن باید ایشان خاطرنشان نمود، فرمود: حاضریجانھا

 ٢داشته باشد. یشتریب که از او درکبرساند  یسانکچون چه بسا حاضر به 
ه از طـرف او کاست   ردهکب یق و ترغین اجتماع بزرگ امتش را تشویدر ا ج امبریپ

غ و یه شرط تبلکاست   ردهکگران برسانند و روشن یشان را به دیھا دهینند و شنکغ یتبل
شـنونده  یه ضـبط و حفـظ بـراکـه از آنجـا کست، بلیه بودن نیرساندن از جانب او فق

ه کـ یند، پس نسبت به صحابه بزرگکگران ابالغ یه به دکز است یش جایتحقق یافت برا
د یـترد ین بودند، چگونـه بایـد باشـد؟ بیم در دمرد هاھل علم و فقه بوده و اسوه و قدو

ث را از یـامبر سزاوارترند و از این رو اصـحاب احادیغ از طرف پیآنان برای رساندن و تبل
ات او و بعد از وفـات او نقـل یامت اسالم در ح یو سنت او را برا  ردهکت یروا ج پیامبر

ح ابن ماجه آن را صحیح یدر صح یو آلبان ١/٨٥؛ابن ماجه  ٣٤-٥/٣٣تاب العلم ک، یترمذ -١
 ١/٤٥دانسته است 

 ١٦٧٩، ٣/١٣٠٦تاب القسامه کمسلم  ٦٧ح  ١٥٨-١/١٥٧ یتاب العلم فتح البارک یبخار -٢

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٣٠

ه از او کـس که ھـرکـمحـدود شـود، بل ینیه به عدد معکست ین موضوعی نیاند، ا ردهک
دانـد. پـس  ینم یسـکرا جـز خداونـد ھـا  آن ه شمارکرد ک یشنید آن را نقل م یزیچ

 یـه[و نـه بق یغ از خـودش را فقـط بـه علـیتبل ج امبریه پکرد کتوان تصور  یچگونه م
ھـا بـرخالف تیرفته و واقعین آن را نپذیه دکاست  یزین چیند؟! و اکصحابه] محدود 

 ت.آن اس
 یبرائت را بـه جـا هرا فرستاد تا سور یعل ج امبریه پک  ردهکر که مؤلف ذکآنچه را 

به  ج امبریپ هان بازگشته است و سپس گفتیر با حالت گرکه ابوبکنیند و اکغ یر تبلکابوب
ه روایات کاست  یبیاذککند، ھمگی ا از طرف من چیزی را ابالغ نمی س یه جز علکاو 

 ج امبریـه پکـن است یدانسته و خالف آن است. آنچه ثابت شده اح آن را مردود یصح
ر فرمـان و یـر فرستاده و این امر در زمان حـج بـوده و علـی در زکد ابوبییرا در تأ یعل

را  ج امبریـحج دستور پ یه در روزھاکرا مأمور نمود  یسانکر کر بود، و ابوبکامارت ابوب
 ر بودند.کر فرمان ابوبیز یآنان بود، و ھمگ هاز جمل س ینند و علکغ یتبل

 هر مـرا در آن حـج از جملـکد: ابوبیگو یه مک  ردهکت یث ابوھریره روایاز حد یبخار
چ ین سـال ھـیـم: بعـد از ایاعـالن نمـود ینندگان در روز نحر فرستاد و در منـک اعالم
د بـن یـحمنـد. کخـدا  های نباید طـواف خانـ تواند حج نماید و ھیچ برھنه ینم کیمشر

 هه سـورکرا فرستاد و به او دستور داد  یعل ج د: سپس رسول خدایگو یعبدالرحمن م
در روز نحـر بـه مـا  یدر میان اھل منـ ید: علیگو یم سره یند. ابوھرک برائت را اعالن

تواند  ینم یانیچ عرید، ھیایتواند به حج ب ینم کیچ مشریه بعد از امسال ھکاعالن نمود 
نـد. امـا ک یداللت مـ یجانیت یث بر بطالن ادعاین حدی. پس ا١ندکخدا را  هطواف خان

ه کـر بـر او، بلیـاو و نـه ام یر فرستاده است نه به جاکد ابوبییتأ یرا برا یعل ج امبریپ
ر فرمـان یـردند زک یر حج مکه با ابوبکصحابه  یهمانند بق یر بوده و علکر حجاج ابوبیام

 او بودند.
 جامبریه پکن گمان یان درباره ایه در رد بر رافضیمیت االسالم ابنخ یه شکھمچنان 

سد: جواب بر چنـد وجـه ینو یاو فرستاده است م یرا به جا یرده و علکنار کر را برکابوب
ذب و دروغ اسـت. رسـول کـ ین به اتفاق اھل علم و با تواتر عمـومیه اکنیاست: اول، ا

 ٣٦٩ح  ١/٤٧٧ یتاب الصالة فتح البارک یبخار -١
                                                   



 ٦٣١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ه او کـرد و نه او بازگشت، بلکنار کاو را برر را گماشت و نه کدر حج سال نھم ابوب جخدا
کسانی بود که زیر فرمـان  هاز جمل یمردم بر پا داشت و عل یه حج آن سال را براکبود 

ه بـا او بودنـد که یرفت و مانند بق یخواند و ھمراه او م یاو بوده و در پشت سر او نماز م
چ دو یه ھکاست  یروایات متواترن امر در نزد اھل علم از یرد. اک یدستوراتش را اجرا م

امبر حج آن سال را به پـا داشـت، یر به دستور پکنند که ابوبک یدر آن اختالف نم ینفر
 ه بازگردد؟!کدستور داده  ج امبریه پکشود  یپس چگونه گفته م

بازگردانـده، چـون ھـا  آن ان را بـهکد ابوبکر فرستاده تا عھـد مشـرییرا در تا یاّما عل
کـرد کـه  بسـت یـا آن را باطـل می ن بود که فقط کسی پیمـانی را مییابر ھا  آن عادت

س کگـران آن را از ھـریگرفت یا شخصی از خاندان او, و د اوامرش مورد اطاعت قرار می
 ١رفتند.یپذ ینم

خالفت  یور براکث مذیبه حد یجانین استدالل فساد استناد تیخواننده محترم، با ا
توان بدان اسـتناد جسـت و  یف و نمیاست ضع یثیه آن حدکنیشود و ا یروشن م یعل

را  یه مناسـبتکـز مخالف اصول است، ھمچنان ین حال متن آن نیاستدالل نمود و با ا
 یل بـر بطـالن ادعـایـث را بدان وابسـته کـرده دلیه به زعم او سبب آن است و حدک

ه با کرداند، بلر حاجیان نمود، او را بازنگیر را امکابوب ج امبریه پکنیاوست، چون بعد از ا
ه آن را در کـرا فرسـتاد  یسانکده و یرا رسان ج امبریمردم حج را انجام دادند، و پیام پ

ه دسـتورات کـھـم بـود  س ینندگان علک ن اعالمیان اینند، و در مکان مردم اعالن یم
 رد. ک یاجرا م ج مان رسول خدایپ یر را در اجراکابوب

 »وصّي... إن هذا أيخ و«ث یبه حد یجانیتاستدالل 
دانـد و  را واجب می سثی که اطاعت از علی ییکی دیگر از احاد ١٧٦در ص  یجانیت

 کند:  سبب ھدایت او شده است، حدیث زیر را عنوان می
اشـاره بـه  ج رسـول خـدا» خانه در روز ھشـدار» .«وم اإلنذاریالدار «ث یحد -ج«

از من اسـت، بـه او گـوش من بعد  هفیو خل ین، برادر و وصید ایترد یب«فرمود:  سیعل
ه کـاسـت  یحیث صـحیـز از احادیث نین حدیو ا» د.ینک یفرمانبردار فرا دھید و از او

 ٦/٤٩٣، ٨/٢٩٦منھاج السنة  -١
                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٣٢

 …انـد  شـمرده ج امبریـآن را آورده و آن را از معجزات پ یمورخان در آغاز بعثت نبو
 »الخ.

شـناس  ثیه محققان حدکاست، و ھمچنان  یث، دروغ و ساختگین حدیجواب او: ا
 یامده است، اینک بعضـیتب صحاح و سنن و مسندھا نکاز  یکچ یاند در ھ داشتهمقرر 

 نم.ک یخوانندگان نقل م یشان را برایھا از گفته
 ١است. یث ساختگین حدید: ایگو یم یجوز ابن

ث دروغ و یاھل حد یث به اتفاق علماین حدید: ایگو یم /هیمیت خ االسالم ابنیش
ث دروغ و یـن گونـه احادیه تمام اکباره گذشت  نیاحزم در  الم ابنکاست. و  یساختگ

به اخبار و ناقالن آن داشـته باشـد  ین اطالعیترکوچکه کس کجعل شده است، و ھر 
ث یـدربـاره احاد ین دانشـیترکوچکـه کـ یسـکند و ک یق میداند و تصد ین امر را میا

ه دروغ کـف و بلیث و امثال آن ضـعین احادیه اکداند  یح و ضعیف داشته باشد، میصح
ه قابل استناد و اسـتدالل ک یتبکدام از محدثان در کچ یه ھکن علت است یھستند. بد

شـان حـق و تـبکه در کآورند  یرا مھا  آن یسانکاند، تنھا  ردهکت نیرا رواھا  آن ھستند
 ٢نند.ک یت میبا را روایباطل و زشت و ز

را  یتـیمسلمانان رواه ک یتبکدام از کچ یث در ھین حدیا«د: یگو یگر مید ییدر جا
تب جنگکد، سنن، مغازی (ینند وجود ندارد، نه در صحاح، مسانک یاستفاده مھا  آن از

ن یـد: ایـگو یشود... تا آنجا که م و بدان استناد می  ردهکر کد را ذیه اسانکر یھا) و تفاس
ه کـنیست مگر این یشناس ثیچ عالم و حدیشناسان دروغ است، ھ ثیث در نزد حدیحد

 ٣ث دروغ و مجعول است.ین حدیند ادا یم
ث دروغ و مجعول ین حدیه اکد یگو یاف مکمون اسیدر شرح حال مطر بن م یذھب

ثقـه  یعیدالله شـین مورد و ما قبل از آن، مطر است و عبیمتھم در ا«د: یگو یاست و م
 ٤»ار است.کن افترا، گناھیت ایاست ولی به علت روا

 ٥و آفت آن مطر است. د: این حدیث، دروغ استیگو یم یوطیس

 ٧/٣٥٤منھاج السنة  -١
 ١/٢٥٩الموضوعات  -٢
 ٣٠٢-٧/٢٩٩منھاج السنة  -٣
 ٤/١٢٨زان االعتدال یم -٤
 ١/٣٢٦ث الموضوعة صیالمصنوعه فی االحاد یاللئال -٥

                                                   



 ٦٣٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

آن را از مجعوالت دانسته است،  »الفوائد املجموعة«تابش کز در ین یانکن شویھمچن
 ١رده است.کن مورد نقل یو سخنان اھل علم را در ا

ه کـ یث مجعول و بـدون اصـل اسـت ھمـان طـورین حدیه اکن روشن شد یبنابرا
ح از یحـدیث صـحد و تشـخیص یاسـان یه بـه بررسـک یسانکث شناسان محقق و یحد
فـراوان  یو گستاخ ین رافضیاند. شگفتا از ا ردهکن یدھند اتفاق بر ا یت میف اھمیضع

ان یـدر مھـا  آن بودن یه بطالن و جعلکن مجعوالت را یه اکنیا یاو بر دروغ گفتن، برا
 ه صحاح اھل سنت بر آن اتفاق دارند.کپندارد  یند و مک یامت واضح است نقل م

ه در داخل شـدن کبا خودم عھد بستم «د: یگو یتابش مکدر  او در شرح روش خود
ه اھـل سـنت و کـنم کـاعتماد  یحیث صحیو سخت بر احاد ین موضوعات طوالنیبه ا

ام مـرا بـه  ردهکـه اسـتناد کث یبه این احاد«د: یگو یو م». ٢اند ردهکعه بر آن اتفاق یش
سـنت و جماعـت آن را ه صحاح اھل کاست  یثیرد، آن احادکوادار  یاز امام عل یرویپ

شتر از آن را دارند اما بر طبـق یان بیعیاند و ش ردهکد کیتاھا  آن ح بودنیآورده و بر صح
 »نم.ک یه میان فریقین استدالل نمیث متفق علیعادت من جز به احاد

ه در بحث کنیبر ا یش مبنیدروغش در ادعا یمحترم، به شدت افترا و بزرگ هخوانند
د. یـح اسـت بنگریه در نـزد اھـل سـنت صـحکآورد  را نمی یثیخود جز احاد یو بررس

ابا دارد و اھـل علـم ھا  آن ن ازیه آورده و دک یاتیر و دروغ و جعلکث منیسپس به احاد
را زشـت ھـا  آن وارد نشـده یخللـھا  آن ه به فطرتک یسانکرفته و عاقالن و یآن را نپذ

ه تـرس از کـنیداده اسـت بـدون اھا را انجام یشرم ین بید. او تمام اینکدانند دقت  یم
ند. چـه راسـت اسـت کده و شرم یشکه از مردم خجالت کنیا ایخداوند او را باز دارد، و 

 ٣».ه دلت خواست انجام بدهک یارکھر یاگر شرم ندار: « ج امبریپ هن گفتیا

 نیث ثقلیحد به یجانیاستدالل ت
ت یـاز اھـل ب یرویـه موجب پک یحیث صحیاحاد«ر عنوان: یز ١٧٩در ص یجانیت

 د:یگو یم» شود یم
 ن: یث ثقلیحد -١«

 ٣٤٦ث الموضوعه صیاالحاد یالفوائد المجموعة ف -١
 ٨٨ت صیثم اھتد -٢
 ٣٤٨٤ح  ٦/٥١٥ یفتح البار ٥٤ا فصل یاالنب ثیتاب احادک یبخار -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٣٤

ه اگر بدان کگذارم  یرا م یزیان شما چیمردم، من در م یا«رسول خدا می فرماید:
 »ت من.یتاب خدا و عترت و اھل بکشد:  ید گمراه نمیچنگ بزن

نم مـن کـد و من دعوت او را استجابت یایه قاصد پروردگارم بکنمانده است  یزیچ
ت و نـور یه در آن ھـداکتاب خداوند ک، ینم: اولک ین رھا میز سنگیدو چ ان شمایدر م

 »  دھم. یر مکبه خدا تذھا  آن هت من. و شما را درباریاست، و دّوم ، اھل ب
م ینـکانـد دقـت  ه صحاح اھل سنت و جماعـت آن را آوردهک یفیث شریاگر به حد

) پیـروی ینبو کترت پاتاب خدا و عکه از ثقلین (کان ھستند یعیه فقط شکم ینیب یم
ه گفتـه کاند  ردهک یرویپ سعمر  هه اھل سنت و جماعت از گفتک یاند، در صورت ردهک

 »ند.ک یت میفاکتاب خدا ما را کاست: 
ن اسـت،: اھـل سـنت از صـحابه یـآن ا هه خالصـکده یشکسپس سخن را به درازا 

 یسـنت خلفـاه از سـنت مـن و کـبر شماسـت «اند:  ردند و آنان روایت کردهک یرویپ
ه کـس کـه ھـر کـرفته اسـت  وگمان ن زعمیو به ا» د...ینک یروین بعد از من پیراشد

ھـا  آن تواند بـه یح را بداند، نمیو اجتھادات صحابه در مقابل نصوص صرردار کاحوال و 
 ».ندکنان یاطم

اسـت  یزیـا آن چیـن، یراشد ینند، سنت خلفاک یم یرویه پک یسنت«د: یگو یاو م
ه اھل سنت در کچنان  ج ه سنت رسول خداکت شده و پنداشته است یرواھا  آن ه ازک

ن ی، تـدو ردهکـرا از نوشتن آن منـع ھا  آن ج امبر خدایه پکاند  ردهکت یصحاح خود روا
 ».ردندکنن یز چیر و عمر [در آغاز خالفت خود] نکنشده است، و ابوب

ان شـما سـنت یدر م«ه کماند  ینم یث باقین حدیدر ا یبعد از آن حجت«د: یگو یم
 ».گذارم یم یخود را بر جا

ه اگر بدان کگذاشتم  یزیان شما چیدر م«ه عبارت است از: کث اول یجواب او: حد
 یست و سـند درسـتیح نیصح». ١تاب خدا و عترت منکد، یشو ید گمراه نمیچنگ بزن

 ف شمرده اند.ید: اھل علم آن را ضعیگو یه میمیت ه ابنکندارد، و ھمچنان 
از ھم ھا  آن هکنیت من و ایعترت و اھل ب«ن گفته یگوید: اما ا تیمیه در ادامه می ابن
است و از   ردهکت یروا یرا ترمذ» وثر] به من برسندکه در حوض [کنیشوند تا ا یجدا نم

ز یـگـر نید یف شمرده است. علمایده شده است و آن را ضعیآن پرس هامام احمد دربار

 ٥٩-٢٦-١٧-١/١٤مسند احمد  ٣٧٨٦ح  ٥/٦٦٢ت یتاب المناقب فصل مناقب اھل بک یترمذ -١
                                                   



 ٦٣٥  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

  ردهکاز آن دفاع  یه آن، حدیثی صحیح نیست. گروھکف شمرده و گفته اند یآن را ضع
اجمـاع  یچ ضـاللتیت بر ھیاھل ب یه ھمگکنیه کل حدیث داللت دارد بر اکاند  و گفته

گران یو د یعلیابو یه قاضکن است ھمچنان یما ھم ھم یه راکند: یگو ینند، و مک ینم
 اند. ردهکر کذ

 هکـبل  ردهکان اتفاق نیمذھب رافض یھایژگیاز و یکچ یھ ت بریاّما بحمد الله اھل ب
 ١و مبرا ھستند. کن مذھب پایا یھایھا و زشتیاز آلودگھا  آن

روایات » ٢ن و فھم آنیث ثقلیحد«تاب خودش کسالوس در  یتر علکه دکھمچنان 
 رده است.کرا ثابت ھا  آن ث را گرد آورده و ضعفین حدیمتعدد ا

د. در حـالی یـایه قاصد پروردگـارم بکنمانده است  یزیچ«دوم: ث یاّما در مورد حد
ه در کـتاب خداوند اسـت ک، یگذارم: اول یز گرانبھا بر جا میان شما دو چیکه من در م

 ت وجود دارد، و دومی، خاندان من, من به خاطر خداوند شـما را دربـارهیآن نور و ھدا
ح خود آن را یتاب صحکح است و امام مسلم در یث صحین حدیا». شوم یادآور میھا  آن
ث متضمن یه حدکست. آنچه را یان نیرافض یبرا یولی در آن حجت ٣رده استکت یروا

ه در آن نـور و کنیتاب خداوند و عمل به آن است، و اکدرباره  ج امبریت پیآن است وص
 دن حقـوقت او و به جـا آوریدرباره اھل ب ج ت اویت است. به عالوه، متضمن وصیھدا
 بـر اطاعـت از یاز دستور مبن یچ خبریاست و ھھا  آن و ھشدار از ظلم نسبت بهھا  آن
 ست.یپندارد در آن ن یم یجانیه تکچنان ھا  آن

ت یـح مسـلم روایدر صـح عه از پیـامبرکـ یثید: حدیگو یه میمیت خ االسالم ابنیش
ه کـاسـت  ین موضـوعیـست و ایتاب خدا نکاز  یرویت به پیشده است در آن جز وص

از  یرویـنجا دستور بـه پیدر ا ج امبریت به آن قبًال در حجه الوداع آمده است. و پیوص
ام یـادآوری  ه فرموده است: شما را به خاطر خدا دربـاره خـانوادهکعترت نداده است، بل

ه قـبال بـدان مـامور کـه آنچه را کن است یش اینمودن امت مقتضا یکنم. و یادآور می
ھا، و عدم ظلـم و سـتم رند؛ و آن عبارت است از به جا آوردن حقوق آناند به جا آو شده

 ٣٩٥-٧/٣٩٤منھاج السنه  -١
 ٢٨-١٥تاب مورد اشاره صک -٢
 ٢٤٠٨ح  ٤/١٨٧٣ سیل علیفصل من فضا ۀل الصحابیتاب فضاکح مسلم یصح -٣

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٣٦

ن یبـد ١ر خم صورت گرفته اسـت.یان آن قبل از غدیه بکاست  ین موضوعیو اھا  آن به
ت امـر یـاز اھـل ب یرویـح بـه پیح و صریبا نص صح ج امبریه پکشود  یله ثابت میوس

ث یـا احادیـننـد ک یبدان استناد م ن موردیان در ایه رافضکآنچه را  هاست و ھم  ردهکن
 یث درسـتیـه احادکـنیا ایـشود و  یدر آن ثابت نم یه حجتکاست  یفینادرست و ضع

 ندارد.ھا  آن یث قبلی، اما تصریحی بر ادعایاست مانند دو حد
سـت، یان در آن نیاثبات معتقدات رافضـ یبرا یبه فرض ثابت شدن آن، حجت یحت

 به چند علت:
رد یـگ یصورت م یت [اگر ھم ثابت باشد] وقتیاز اھل ب یرویبه په دستور کنیا اول:

ت یرد. در حالی که ائمه اھل بیصورت گھا  آن باشند و اجماع  ردهکاتفاق  یه در موردک
و  یه در رأس اھل بیت علـکدارند  یان اتفاق رأیبر برائت از عقاید رافضھا  آن و سادات

ھـا  آن از یرویـپ یبـوده و ادعـاھـا  آن ان معتقد به امامتیه رافضکفرزندانش ھستند 
ه اتفـاق یـمیت خ االسالم ابنیه شکگذشت. چنان ھا  آن ه نقل اقوالکنند ھمچنان ک یم

و  یر و عمـر) و اعتقـاد رھبـرکن (ابـوبیخیت و عترت را بر مقدم بودن شـیاھل ب هھم
عترت، ماننـد امامان خاندان «د: یگو یاست. او م  ردهکنقل ھا  آن را از اقوالھا  آن امامت

ن یدارنـد، و ھمچنـ یت مقـدم میر و عمر را در امامت و افضلکعباس و دیگران، ابوب ابن
ننـد، ک یر و عمر اقرار مکھا به امامت ابوبیھاشم از آل عباس و آل جعفر و علو یبن یهبق

ه یـو احمد چند برابر آنچه در امام یفه و شافعیو ابوحن کروان مالیاز پھا  آن انیو در م
 وجود دارد.ھست 
روان تـابعین از یـو پ ٢نیھاشـم از تـابع یت از بنیاھل ب یعلما هت ثابت از ھمیروا

گران این است که آنان، ابـوبکر و عمـر را دوسـت یو حسن و د ین بن علیفرزندان حس
ن مورد ثابت و متـواتر یدانستند و روایات آنان در ا یبرتر م یداشتند و آن دو را از عل یم

 ٣».است
ھـا  آن ت حجت باشد و اجماعیاگر اتفاق اھل ب یه حتکشود  ب روشن مییترتن یبد

ن مـورد اھـل سـنت و جماعـت ھسـتند، نـه ین اشخاص در ایتر ل باشد، خوشبختیدل

 ٧/٣١٨منھاج السنة  -١
ن یروان تابعیده باشند و پیه بعد از صحابه آمده و صحابه را دکشود  یگفته م یسانکن به یتابع -٢

 را گویند. (م)ھا  آن نسل بعد از
 ٧/٣٩٧منھاج السنة  -٣

                                                   



 ٦٣٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 ن افراد از اعتقادات اھل بیـت ھسـتند و نصـوص زیـادی ازیاز دورترھا  آن هکان یرافض
 شده است.وارد ھا  آن ان و برائتشان ازیدر مذمت رافضھا  آن

ه کاست  یلیاگر ثابت ھم باشد در تعارض با دل یت حتیروی از اھل بیامر به پ دوم:
ل و حجـت اسـت و یـه اجماع امت بنا به قرآن و سنت دلکنیتر است؛ و آن ایاز آن قو

ز است. ھمچنان یثبوت اجماع امت، اجماع عترت ن هامت است و الزم عترت گروھی از
 ١است.  ردهکر کن موضوع را ذیاه یمیت خ االسالم ابنیه شک

ه با این حدیث کنیا ایاست و  ج امبری] پی[آت هن ادعا در تعارض با گفتیه اکنیا سوم:
ه بعـد از ک یند: به دو نفریفرما یامبر میرد: در جای دیگری پیگ یص قرار میمورد تخص

مـن و از از سنت «د: یفرما یو در جای دیگری م ٢د.ینکر و عمر اقتدا کمن ھستند، ابوب
م بـه آن چنـگ کـد و محیـنک یرویـبعـد از مـن پ هن ھدایت یافتـیراشد یسنت خلفا

 ٣».د...یبزن
از چـه  ج امبریـبعـد از پ یه امت اسالمکھستند  یحیصر یھات داللتین دو روایا

ان علمـا یـح ھـم باشـد در میت صحیاز اھل ب یروینند، اگر دستور به پک یرویپ یسک
 ح و مشھور را ندارد. یح و صریت صحین دو روایتوان مقابله با ا

 یشـھرت و تـواتر معنـو هث بـه درجـین حدید: ایگو یم ٤ث اولیحد هدربار یدھلو
ن چنـگ یراشـد یه به سنت من و سنت خلفـاک«ث دوم ین حدیده است و ھمچنیرس
انـد،  رفتهیم آن شـده و آن را پذیان امت مشھور است و دانشـمندان تسـلیدر م» د.یبزن

 آن را در حفظ دارد.  کوچکبزرگ و 

 ٧/٣٩٧منھاج السنة  -١
با او  یح دانسته و ذھبیآن را صح ٣/٧٩م کالحا ٥/٦١٠ ی؛سنن ترمذ ٥/٣٩٩مسند احمد  -٢

ح دانسته است یحه آن را صحیث الصحیدر سلسله االحاد یخ آلبانیموافقت نموده است و ش
 .١٢٣٣رقم  ٣/٢٣٣

؛بن  ٥/٤٤ح است) یث، (حسن صحید: حدیگو یم یترمذ ٥/١٣؛ ابوداود ٤/١٢٦مسند احمد  -٣
 ه است؛دانسته و ذھبی با او موافقت کرد م که آن راصحیحک؛و حا ١/٥٧ ی؛سنن دارم ١/٥١ماجه 

ح یح صحیاة المصابکه مشیآن را در حاش یو آلبان ٩٦-١/٩٥ص یبه ھمراه التلخ کالمستدر
 نقل نموده است یاء مقدسیو تصحیح آن را از ض ١/٥٨دانسته 

 .٢٣٩٦ح  ٤/١٨٦٣؛مسلم  ٣٦٨٣ح  ٧/٤١ یل الصحابه فتح الباریتاب فضاک یبخار -٤

                                                   



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٦٣٨

روی از اھـل یـه داللت بـر پکرده است کو ادعا   ردهکر کجانی ذیه تکرا  یاما نصوص
ح و روشـن اسـت سـند آن یست، و آنچه صریح و روشن نیصر یت دارد، دارای موردیب

توان گفت، به فرض  یه مک یزیثر چکان آن گذشت. حدایه بکست، ھمچنان یح نیصح
 یث بـراین دو حدین دو حدیث مخصص شده است، چون ایا صحت آن، این است که با

 تر و سزاوارترند. حیتر, صح تر, روشن حیصر یرویپ
ان یت اگر ھم ثابت شود رافضیاز اھل ب یرویه دستور به پکشود  ن روشن مییبنابرا

دًا یبرند چه برسد به صحت و ثبـوت آن، کـه شـد ینم یشان از آن سودید باورھاییدر تأ
 ت.ال اسکمحل اش

اند، چـون او گفتـه اسـت:  ردهک یرویپ ساھل سنت از سنت عمر «مؤلف:  هاما گفت
 یاز سـنت خلفـاھـا  آن گوید: او که می هن گفتیاست و ھمچن یافکمان یتاب خدا براک

 ؛.»تا آخر سخنان او …اند و  ردهک یروین پیراشد
ن یتـربـزرگن از یه اکھا، بله سبب مدح اھل سنت است نه ذم آنکاست  یزین چیا

و چنگ  کبه تمس ج امبریه پکن یراشد یاز سنت خلفاھا  آن ؛ چهھاست آن یھاتیمز
رو دستور یدر واقع پھا  آن اند. پس ردهک یرویاست، پ  ردهکسفارش ھا  آن زدن به سنت

راشـد  هفـین خلیدومـ سرده است و عمـر کت یرا بدان وصھا  آن هکھستند  ج امبریپ
ش او در یدر سـتا ج امبریـبـود و روایـاتی از پ یالھـام الھـد و مـورد ییـاست و مورد تأ

 متعددی ثابت شده است. یھامناسبت
 یبه عمر گفت: ا ج امبریه پکوقاص آمده است  یث سعد بن ابین از حدیحیدر صح

 یطان تـو را در راھـیه جان من در دست اوست ھرگاه شک یسکخطاب، قسم به  فرزند
 ١رود. یم یگریند به راه دیب یم

 یسـانکن یشیپ یدر امتھا«فرموده است:  ج امبریه پکز آمده است ین نیحیدر صح
باشد عمر بـن خطـاب از  یسکھا  آن شد اگر در امت من از یالھام مھا  آن ه بهکاند  بوده

سـخن را بـه درازا ھـا  آن ه آوردنکـل اوسـت یه در فضـاک یاتیروا یهو بق ٢.»ھاست آن
ت بـود و یدر راه حـق و ھـدا سه عمر کند ک ین مین به وضوح داللت بر ایشاند. اک یم

ه اھـل کھمچنان  خواھد بود. یت و رستگاریند در راه ھداک یرویاز خط او پ یسکھر 

 ٢٣٩٦ح  ٤/١٨٦٣مسلم  ٣٦٨٣ح  ٧/٤١ یل الصحابه فتح الباریتاب فضاک یبخار -١
 ٢٣٩٨ح  ٤/١٨٦٤مسلم  ٣٦٨٩ح  ٧/٤٢ یفتح البار… ل صحابه مناقب عمر یتاب فضاک یبحار -٢

                                                   



 ٦٣٩  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

 یرویـیافته پ ن ھدایتیراشد یو سنت خلفا ج امبریه از سنت پکن ھستند، یسنت چن
رده اسـت و اھـل کو انحراف حفظ  یجروکرا از ھا  آن له خداوندیه بدان وسکنند ک یم

 سـت خـورده] بـه راهکان خـوار و شین رافضـیاند [در رأس آنان ا ه گمراه شدهکبدعت 
 اند. نرفتهھا  آن

توز نسـبت بـه  نـهکی ین رافضـیه مانند اکاست  یسکھا  این تر از تر و منحرف گمراه
ن ھدایت یافتـه، یراشد یو خلفا ج امبریاز سنت پ یرویو به خاطر پ  ردهک ییامت بدگو

 ند.کانتقاد ھا  آن زا
، »نـدک یت مـیـفاکتاب خدا ما را که ک:«او  هاو از عمر به خاطر گفت ییب جویاما ع

ش آن یمـاریدر ھنگام ب ج امبریه پکان قلم و قرطاس را یه جرک یقبًال ذکر شد. ھنگام
ر خداونـد در آن که به شکنیان شد و این مورد بیح عمر در ایرا خواسته بود، و نظر صح

 ست.یوارد ن سبه عمر  یانتقاد
ت یـه اھـل سـنت در صـحاح خـود رواکنین نشده است، و ایسنت تدو«او:  هاما گفت

  ردهکبه خاطر ترس از اختالط قرآن با سنت از نوشتن سنت منع  ج امبریه پکاند  ردهک
در « هگفتـ یگر براین دیاند، بعد از ا ردهکن یز چنیشان نر و عمر در آغاز خالفتکو ابوب

 »ماند. ینم یباق یحجت» ا سنت را نھادمان شمیم
است از  یو انتقاد زشت ییفر صریح و بدگوکن گفته، یه اکد به او گفت یدر پاسخ: با

» ان شما سنتم را نھادمیدر م«مرتبت و در تضاد با حدیث  یصاحب رسالت ختم

ۡ�َا ﴿ د:یفرما یه مک یالھ هن گفتیاست به ا یب روشنیذکه تکھمچنان   ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .]٩[الحجر:  ﴾٩َلَ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ 
 ».میم و ما خود حافظان آن ھستیردکر را نازل کما ذ«

تـاب و سـنت ک ینجا شـامل دو وحـیر در اکاند ذ ه اھل علم مقرر داشتهکھمچنان 
 محفوظ خواھد بود. یاست. سنت ھمانند قرآن با حفظ و عصمت الھ

اسـت،   ردهکـر کـار در صدر اسالم ذکه مؤلف از منع نوشتن سنت در آغاز کآنچه را 
ردنـد، ک یھا حفظ مـ نهیه آن را در سکست، بلیآن فقدان و از دست رفتن سنت ن هالزم

 حفظ سنت بود. یبراھا  آن ت و توجه و حرصیمال عناکن خود به سبب یه اک
ه خاطر تـرس از اعتمـاد بـه نوشـتن و ار بکاز نوشتن در آغاز  یل نھیه و تعلیو توج

ث ید: چـون سـند حـدیگو یم یب بغدادیا قلت توجه به حفظ است. خطیحفظ و  کتر
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وتاه و زمان ھم دور نبود ، مردم مامور به حفظ سنت شدند و از اعتمـاد بـه نوشـتارھا ک
ند و اگر نوشـتن ک یتنبل مآن را  ده ویحفظ انجام یشانیار به پرکن یشدند، چون ا ینھ

ان ید. از این رو سـفیآ یار انسان مکبه  ییه در ھر جاکمنع شود سبب قوت حفظ شده 
ان ید: و سفیگو یب میھستند. خط یبد یعلم چه انبارھا یگفته است: اوراق برا یثور

ق یو تشـو  ردهکه اعتماد بر نوشتن را انتقاد کان یه خود سفکند یب ینوشت و م یخود م
از سـلف  ینوشـت. بعضـ یق میـاط و توثیـخـودش بـه خـاطر احت نـدک یبه حفـظ مـ

ه کـ یگرفتند و ھنگام یم کمکث از نوشتن و خواندن آن یحفظ حد ی(گذشتگان) برا
ن ینان دل بـه نوشـته, آن را از بـیردند به خاطر ترس از اطمک یحفظ م یآن را به خوب

 ١توجه به محفوظات نشود. که سبب نقصان حفظ و ترکنیبردند تا ا یم
ار به طور کو منع از نوشتن سنت در آغاز  یم: نھیه بدانکدر ضمن قابل اشاره است 

 نبوده اجازه داده شد. یشان قو ه حافظهک یا عده یمطلق نبود، چون برا
ه گفته است: کند ک یت میابن عبدالبر با اسناد خودش از عبدالرحمن بن حرمله روا

و ابوقالبـه گفتـه  ٢»نوشـتن داد. هزب بـه مـن اجـاید بن مسیمن بد حافظه بودم سع«
  ٣ندتر است.یمان خوشایبرا یفراموش است: نوشتن از

 یرویـه قـدرت و نکـاست  یند منع از نوشتن وقتک ین امر داللت مین مطلب بر ایا
دتر است، اّمـا در یار نرود، چون مفکحفظ به  یه نوشتن به جاکنیباشد تا ا یحافظه قو
در وقـت زوال  یه دستور نبـوکست. بلیاز نوشتن ن یاز حفظ نمودن مانع یوقت ناتوان

 مانع و تحقق مصلحت نوشتن, به طور عام صادر شده است.
راد یـا یا خطبـه ج امبریـه پکـآمده اسـت  سره یث ابوھریاز حد یح بخاریدر صح
س. یم بنـوی، براج امبر خدایپ یه اکش او آمد و تقاضا نمود یمن پیاز اھل  ینمود، مرد
 ٤د... .یسیابوفالن بنو یگفت: برا

 ١٢٢ان العلم و فضله صیجامع الب -١
 ١٢٢ان العلم و فضله صیجامع ب -٢
 ١٢١ان العلم و فضله صیجامع ب -٣
ه ینکاحترام شخص را به  یمعموال برا ی. در عرب١١٢ح  ١/٢٠٥ یتاب العلم فتح البارک یبخار -٤

 -م-ابوالقاسم بود. ج خود رسول خدا کنیة. یشود پدر فالن یه مکنند ک یصدا م
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د: علم را بـا نوشـتن یفرما یه مکت شده است یروا ج امبریاز پ س کاز انس بن مال
 ١د.یید نمایمحفوظ و مق

ن در مبـاح بـودن نوشـتن علـم و اجـازه یراشـد یاز خلفا یاز بعض یھمچنین آثار
بدان ھا  آن نوشتن وارد شده و خود یبرا یه دستوراتکداشتن بدان وارد شده است و بل

 اند. ردهکاقدام 
گفتـه اسـت:  که انـس بـن مالـکـت شده است یر رواکن مورد از ابوبیاز جمله در ا

 ٢بود برای او نوشت.  ردهکآن را سنت  ج ه رسول اللهکم صدقات را یر تقسکابوب
دم ید: شـنیـگو یان میسـف یه عمرو بن ابکت شده است یروا ساز آن جمله از عمر 

 ٣د.یید نمایگفت: علم را با نوشتن مق یعمر بن خطاب م
 یا ش شـما نوشـتهیا پـیـد: آیفـه از او پرسـیه ابوجحکـآمده است  یت از علیبه روا

ا آنچه کـه در یشود،  یارزان یه به مسلمانک یا دانشیتاب خدا کر، جز یھست؟ گفت: خ
ست؟ گفـت: خـون بھـا، ین نوشته چیه در اکدم ید: پرسیگو ین نوشته وجود دارد. میا

 ٤شود. یشته نمک یافرکبه خاطر  یه مسلمانکنیر و ایردن اسکه و آزاد ید
ه بـر کـه صحابه وارد شـده اسـت ین و از بقیراشد یاز خلفا یباره آثار فراوان نیدر ا

» د العلـمییـتق«تـاب کدر  یب بغـدادیـکند. خط ن آن، داللت میینوشتن سنت و تدو
 ن آثار را آورده است. یاز ا یاریبس

د یـگو یه مکـاوسـت  یھوده نمودن ادعایو ب یار ابطال شبھات این رافضکن یدر ا 
ه ک یدر صورت». ردکتوان بدان اعتماد و استناد  ین نمین نشده بود و بنابرایسنت تدو«

ن محفوظ بود، چـون یصحابه و تابع هنیشد باز ھم در س ین نمیاگر سنت با نوشتن تدو
ردنـد و دسـت نخـورده و کت یـه از تصور خارج است بـدان عناک یزائد الوصفل کبه ش

دند، بعـد از یشـن یم ج خـدا ه آن را از رسولکھا  آن ل دادند ویسالم آن را به امت تحو
حفظ سنت  یرا براھا  آن ه خداوندکسنت شده  یث متولیآن قھرمانان علم و رجال حد

و نگاه شود  ٢٠٢٦ح  ٥/٤٤حه یث الصحیح است سلسله االحادین طرق صحیث با مجموع ایحد -١
 ٤٤٣٤ح  ٢/٨١٦ح الجامع یبه صح

 ٨٧العلم صد ییب در تقیخط -٢
 ٨٨د العلم صییب در تقیخط -٣
 ١١١ح  ١/٢٠٤ یتاب العلم فتح البارک یبخار -٤
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از سـنت را در  یاریه داشتند بسک کیریز و یقو هحافظ یرویا و مسخر نمود و با نیمھ
ت آن، آن یـد در روایرده و با ضبط تمام و دقت فراوان و حرص شدکفات خود جمع یتأل

 ین خاطر سنت از نسلیردند. به ھمکن یصادر شده است تدو ج گونه که از رسول خدا
انـده تـا ھا محفوظ م ھا و در نوشته نهیگر منتقل شده و تا دوران معاصر در سیبه نسل د

ن یـبـر ا یبزرگ الھ ین از منتھایداند و ا یو مرد و زن آن را م کوچکجایی که بزرگ و 
ش کجاھل و سر ین رافضیمانند ا یودنان، احمقان، گمراھان و منحرفانکه کامت است 

 دانند. یقدر آن را نم

 ردندکمخالفت  جامبر یر، عمر و عثمان با سنت پکه ابوبکنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
ه کـاسـت  ییزھایر و عمر و عثمان چکدر سنت ابوب«د: یگو یم ١٨١در ص  یجانیت

ن ینـد. اولـک یه روشن اسـت باطـل مـکبوده و آن را ھمچنان  ج امبریمخالف سنت پ
رخ داد و اھل سـنت و جماعـت و مورخـان  ج امبریه درست پس از وفات پک یا حادثه

ث ین حـدیـر بـه اکه ابـوبکـر بـود کزھرا با ابوب هاند مخالفت فاطم آن را به ثبت رسانده
ه برجـا کـم آنچـه را یگـذار یامبران ازخود ارث به جـا نمیما گروه پ«رد: ک یاستدالل م

و با استناد بـه قـرآن آن   ردهکه فاطمه آن را تکذیب ک یثی؛ حد»م صدقه استیگذار یم
 را باطل نمود.

و مورخان اھل سنت و جماعـت  ام خالفتش رخ دادیر در اکابوب یه براکدوم  هحادث
 سعمر بن خطـاب  یعنین شخص به او یتریکاند، اختالف او با نزد آن را به ثبت رسانده

شـود، در عـین  یخالصـه م …ات کـه در قرار او به جنگ مانعان زک یبود؛ آن حادثه ا
 یر وجوب آن نبودند، اّما بـراکردند منکر امتناع کات به ابوبکه از دادن زک یسانکحال 
ر کله خالفـت ابـوبیبـه وسـھـا  این د:یـگو یه میعه امامیردند. شکر یمسأله تاخ یروشن
ت کشر ج الوداع با رسول خدا هه در حجکبودند  یسانکھا  آن انیر شدند و در میغافلگ

دن یـفھم یشـنیدند و بـرا ج امبریـطالـب را از پیبن اب یداشتند و نص بر خالفت عل
 »ردند.کمسأله صبر 

 ج امبریر، عمر و عثمان با سنت پکه ابوبکنیبر ا یمبن یجانیت یادعاجواب او: 
ه ارزش جواب دادن نداشته و تا زمانی که با کاست  یباطل یاند ادعا ردهکمخالفت 



 ٦٤٣  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

قُۡل َهاتُواْ ﴿ د:یفرما یندارد. خداوند م یزان حق ارزشیحجت و برھان ھمراه نباشد در م
 .]١١١[البقرة:  ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

 ».دیاورید برھانتان را بییگو یبگو اگر راست م«
بـرده و  یپـ یست، امت اسالمیان رد آن نکه امک یدیر قابل تردیات متواتر غیبا روا

گـاهید ج به رسـول خـدا یکس از افراد نزدکچ یه ھکداند  یم ارتر، کـتـر، ھمنـدارتر، آ
وجود نـدارد، چـه  یاز آن دو عثمان و عل ر و عمر و بعدکتر از ابوب مجاھدتر و پرمصیبت

 ج امبریـه پکـاو بودنـد  یو پدر ھمسـران و دامادھـا ج امبرینان پیجانشھا  این هکنیا
اسـت   ردهکت یوصھا  آن تمسک به سنت یت ھستند، و برایبر ھداھا  آن هکگفته است 

 یسکن امور جز یاست. بعد از ھمه ا  ردهکر کاقتدا ذ یرا برا سر و عمر کو خصوصًا ابوب
ا یـنـد، ک ینمـ ییبـدگوھا  آن د کسی ازیگو یه چه مکباشد و نداند  یه در عقل او نقصک
ه از راه راست منحرف شده اسـت و از کننده است کگمراه و گمراه  ین فردیه چنکنیا

نند ک یه خود را به اسالم منسوب مک یا اھل بدعتیان امت از اھل سنت و یاین رو در م
نجـا از یدر ا ین رافضـیـا ییرده است، و بـدگوکن ییاز آن دو بدگو یسکان ، یجز رافض

 یھا ییروی از بـدگو به مخالفت با سنت جـز دنبالـهھا  آن ردنکگانه ومتھم  سه یخلفا
ن افـراد یتر برھان ین و بیتر لیدل ن و سستیتر عقل بیھا  آن ست.یاو ن یگذشتگان رافض

ه ارزش رد و نقـض آن را کـن اسـت یـز اتر ا او ضـعیف ییبـدگو یلکھستند، و به طور 
امـت ضـرورتًا  یه بـراکـاسـت  یزیـگیری آنان مخالفت با چ داشته باشد. چون موضع

ھا و رنجھا  بتیرا بر پاداشتند و مص یکین ج ن خلفا بعد از رسول خدایه اکروشن است 
م ینک یم تفاکا ییھا نجا فقط به نمونهیاند. اما در ا ردهکام یدین ق ییبرپا یده و برایشک
ن ھمراه با روشـن نمـودن یه اکاند  ردهکخالف سنت عمل  ه خلفا برکشده  یه او مدعک

 ار اوست.کباطل و دروغ آش یادعا
امبر اسـت یر بر سر ارث پکاو درباره اختالف فاطمه با ابوب هه گفتکدرباره حادثه اول 

 هبـه اعـاد یزاینجا نیرنگ او روشن شد و در ایف و نیه پاسخ آن گذشت و دروغ، تحرک
 ست.یآن ن

اسـت  یر به خاطر جنگ با مرتدانکاو نسبت به ابوب ییه بدگوکدوم  هاما درباره حادث
 اند.  ردند و از اسالم مرتد شدهک یات خوددارکاز دادن ز ج امبریه بعد از وفات پک
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رده کـار کده و نھانش را آشیاش را در ه خداوند به وسیله آن پردهکاست  ین موردیا
 است.   ردهکق بودن او را روشن یو زند و الحاد

تأمـل  ج ر و اصحاب رسول خـداکن منافق به ابوبیا یی، در بدگویخواننده گرام یا
ن یـاز د ج ه بعـد از وفـات رسـول خـداکـنـد ک یدفـاع مـ یه چگونه از مرتـدانکن ک

 ن امـر تأمـلیـند. اگر در اک یتراشد و صحابه را تخطئه م یشان عذر میاند و برا بازگشته
 .یابی ین درمیجایگاه او را در د ینک

قبل از  یشان رافضکی ه از ھمکست یش نیب ی، مقلدیین ناسزاگویالبته مؤلف در ا
ن موارد جواب آنان را داده تا جایی که دروغ و یرده است و علما در اکد یخودش تقل

خ یمردم روشن شده است. ش یبراھا  آن بزرگ یبودن ادعاھا و افتراھا یساختگ
د: یگو ین مسأله میمطھر بعد از نقل سخن او در ا در ردش بر ابن /هیمیت االسالم ابن

ه کبرادران مرتدان را مشخص نمود  یریگ ن موضعیه اکر خدا که شکن است یجواب ا«
شان را  برادران اھل ارتداد ھستند و پردهھا  آن هکدر نزد خاص و عام روشن شده است 

انت و یوسته از خیده است، چون خداوند پیشان را در ردهنار زده و با زبان خودشان پک
گاه است و دشمنھا  آن یتیبدن او  یایرا با خـدا و رسـولش و بندگان و اولھا  آن یآ

ُ ٱَوَمن يُرِدِ ﴿ نـد:ک یروشن م ِ ٱِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  �َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ  .]٤١[المائدة:  ﴾ا
 ».ینکب یارکاو  یبرا یتوان یرا بخواھد تو نم یا او فتنه یه خدا براکس کھر «
ن سخن را بشـنود بـه یداشته باشد و ا یخبر ج امبریپ هریه از سک یسکم ییگو یم
 ند:ک یم مکاز دو موضوع زیر قاطعانه ح یکی

ترین بندگان خدا به اخبار صحابه اسـت.  ترین و نادان از جاھل ین حرفینده چنیگو
ند و بدون نظر و تدبر در اخبـار ک ی، سخن رافضیان را نقل میبررس سنده بدونین نویا

ه اوضـاع و احـوال اسـالم را کـنیباره نوشته شده است، تـا ا نیه در اک یفاتیاسالم و تأل
قرار دارند ... تا  یو نقل یجھالت امور عقل یھا بشناسد. بنابراین او و امثال او در ظلمت

اول تا آخر، قتال او با مرتدان  ر در نزد امت ازکل ابوبین فضاید: از بزرگتریگو یآنجا که م
ات نبود کبه خاطر منع زھا  آن ه جنگ باکفه بودند یحن یبن هلین افراد قبیبود. و مرتدتر

ه گفتـه کـدنـد، یجنگھـا  آن مان آورده بودند بایذاب اک هلمیه به مسکنیه به خاطر اکبل
بـن  یز علـینکه کفه بود یمحمد بن حنه مادر یشود حدود صد ھزار نفر بودند. حنف یم
مرتـد  یر گـرفتن زنھـایه به جواز اسک یسانکفه بود. یحن یاز بن یطالب بود، و او زنیاب

ھـا  آن ه اگرکاند  ردهکن حادثه استناد یاند به ا داده ی[در صورتی که محارب باشند] فتو
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مرتـد نیسـتند ھـا  این پـس اگـرمحفوظ اسـت ] …شان و مسلمان باشند [جان و مال
رد یصورت گ یخوابگر ھمیر شوند و با آن اسیاسھا  آن هکخواسته است  س یچگونه عل

 گرفته شوند؟ یزینکبه ھا  آن ران زنیو اس
ھـا  آن ھسـتند. یگرید عده دیجنگھا  آن ات باکر به خاطر منع زکه ابوبک یسانکاما 

ات کـاز دادن ز یلکبه طور  یم. حتیدھ یات را به تو نمکگفتند: ز یدادند و م یات نمکز
 ١ات را بـه او که زکد، نه به این خاطر یجنگھا  آن ر باکن علت ابوبیردند. بدک یامتناع م
 نند.کپرداخت 

نـد، اگـر یگو یگـران میفـه و دیق امثال احمد بن حنبـل و ابوحنیپیروان ابوبکر صد
ز یجـاھـا  آن یدن بـام، جنگیدھ یم ولی آن را به امام نمیپرداز یات را مکگفتند: ما ز یم

 ده است، چـونیجنگھا  آن ق بایه ابوبکر صدکدانستند  یمھا  این هک یبود در صورت ینم
گفتنـد: مـا  یه مکـ یسـکردنـد نـه بـا ک یم یات خوددارکز یاز ادا یلکبه طور ھا  آن

 م.ینک یات را ادا مکن زیخودمان ا
ر کعـت ابـوبیه از بکـان یان و نصـرانیھودیان و یافتراگر، را از زرتشت ین رافضیاگر ا
فه است، بلکه ین از نوع به حساب آوردن او از بنوحنیردند به حساب آورد، اک یخوددار

 تر است، چونان بزرگیو زرتشت یو نصار یھودیفر کجھات از  یفه از بعضیحن یفر بنک
ه یـاقـرار بـه پرداخـت جزھـا  این فه) مرتدنـد،ی(بنوحنھا  آن ھستند و یافر اصلکھا  این

 دارنـد ولـی یتابکه یا شبیتاب و کھا  این نند وک ینند ولی بنوحنیفه بدان اقرار نمک یم
َاشـھُد انَّ «گفـت:  یمھـا  آن ه مـوذنکـنند ک یم یرویپ یو افتراگر ییاز دروغگوھا  آن

امبران یـھـر دو پ هلمیه محمد و مسـکدھم  یم یگواھ» = لمَه رسوُل اللهیُمَحمدًا و مس
 ٢دانستند. یلمه را برابر میسو محمد و م» خدا ھستند

ھا  آن از ید دو گروه بودند: گروھیجنگھا  آن ر باکه ابوبکن روشن شد کسانی یبنابرا
فه یحن یردند و اینان بنک یم یرویذاب پک هلمیمرتد شده بودند و از مس یلکبه طور 
گروه ند و ک ید نمیتردھا  آن و وجوب قتال باھا  آن فرکدر  یچ مسلمانیه ھکھستند 

ردند نه خودشان آن را ادا ک یات امتناع مکه به طور مطلق از پرداخت زک یگرید
به دستور خدا و رسول ھا  آن ه جنگ و قتال باکدادند  یفه میردند و نه آن را به خلک یم

 ندة دولت بود.یمسلمانان بود و نما ۀفیخل سرکبه دولت چون ابوب یعنی -١
 ٣٢٤-٣١٩-٨/٣١٨منھاج السنة  -٢
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ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما یخدا واجب است، خداوند م َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا
وُهمۡ ٱوَ  ْ ٱوَ  ۡحُ�ُ ْ  ۡ�ُعُدوا قَاُموا

َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱلَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا فََخلُّواْ  لزَّ

 .]٥[التوبة:  ﴾َسبِيلَُهمۚۡ 
د یـرید و بگیشکد بیافتیان را که مشرکد] ھرجا یان رسیحرام به پا یھاو چون ماه«[

ردند و نماز خواندنـد کد، اما اگر توبه ینینشان نشیمکھمه جا به  و به حبس کنید و در
 ».د...یدست بردارھا  آن ات دادند ازکو ز

ات دادن منوط کـرده کمان آوردن و نماز خواندن و زیرا به اھا  آن دست برداشتن از
ام تـا  ه فرمود: من مأمور شدهکآمده است  ج امبریاز ابن عمر از پ ١نیحیاست. در صح

 ج ه محمـدکنیست و ایه معبودی جز خداوند نکبدھند  یا اینکه گواھبا مردم بجنگم ت
ھا و ردند جانکن ینند، اگر چنکات را پرداخت کو نماز را برپا دارند و ز ٢امبر خداستیپ

 ٤با خداوند است.ھا  آن آن، و حساب ٣اند، مگر به حق ردهکاموال خود را از من حفظ 
اسـت) و  یقـیالله (فقط الله معبود و خداوند حقنجا شھادت دادن به ال اله اال یدر ا

مردم دانسته است، و  یھاھا و مالات دادن را شرط حفظ جانکنماز بر پای داشتن و ز
محقـق نبـود و ھـا  آن هن شرط در بـاریردند، اک یات امتناع مکه از پرداخت زک ییھاآن

 یکفق و در جنـگ شـره صحابه ھم با او مواید و بقیجنگھا  آن با سر کبدین خاطر ابوب
 دند.یجنگ یه مرتدان میبودند و عل
ن یاست، ا  ردهکر مخالفت کن مورد با ابوبیه عمر در اکنیبر ا یمبن یجانیت یاما ادعا

دام از صحابه چـه عمـر و کچیلمه ھیقوم مس هاست. اما دربار سدروغی آشکار بر عمر 
د یـتردھـا  آن و ارتـدادفـر کمخالفـت ننمـود، و در  یسکھا  آن گران، در جنگ بایچه د

عمـر  یردند، در آغاز امـر رأک یات امتناع مکه از دادن زک یسانک هنداشتند، و اما دربار
ر ییـش روشـن شـده تغیه حق براکنید بعد از ایشکن یبود. ولی طولھا  آن عدم جنگ با

 شد. یر ھم رأکداده و با ابوب یرأ

ح یصح یدر نزد اھل سنت ھمگھا  آن ثیه احادکح مسلم یو صح یح بخاریتاب صحکدو  یعنی -١
 است.

 ال اله اال الله محمد رسول الله -٢
 ه شرع مقرر داشته استکرا  یحقوق یعنی -٣
 ٢٢ح  ١/٥٣مان یتاب االکمسلم  ٢٥ح  ١/٧٥ یمان فتح الباریتاب االک یبخار -٤
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 یخ موضـوعیتب سـنن و تـارکر در کو موافقت او با ابوب سعمر  یر رأییرجوع و تغ
ر آن کـمنھـا  آن دام ازکـچیسـت و ھیده نیس از اھل علم پوشکچ یاست مشھور و بر ھ

 ن ثابت است: یحیست و در صحین
د در یـجنگ یر گفت: چگونه با مـردم مکه عمر به ابوبکره روایت شده است یاز ابوھر
معبودی جـز خداونـد ند یه بگوکنیه با مردم بجنگم تا اکگفته است  ج امبریحالی که پ

د، جان و مال خود را جز به حق از مـن حفـظ یه (ال اله اال الله) بگوکس کست و ھر ین
ن نمـاز و یه بـکـ یسـانکر گفت: به خدا قسم بـا کرده، حسابش با خداوند است؟ ابوبک
ات حق مال است. به خـدا سـوگند کجنگم، چون ز یل شوند به شدت میات تفاوت قاکز

ردند از من بازدارند، به خاطر ک یپرداخت م ج ه به رسول خداکرا  کیوچک ١هاگر بزغال
دم یـه دکـد یشـکن ید. عمر گفت: به خدا سوگند طـولیخواھم جنگھا  آن امتناع آن، با

 ٢ه آن حق است.کرده بود، دانستم کقتال خوشحال  یر را براکابوب هنیخداوند س
ه عمـر کـنیبـر ا یان مبنـیرافض یرافض هگوید: و اما گفت یه میمیت خ االسالم ابنیش

اسـت،  سب و افتـرا بـر عمـر یاذکن ایترجنگ با مرتدان را ناروا دانسته است، از بزرگ
ه بـه کـبودند  یگریروان او اتفاق داشتند، اّما گروه دیلمه و پیچون صحابه بر قتال مس

ه کبود ھا  این انیردند. در مک یات امتناع مکردند ولی از پرداخت زک یاسالم اعتراف م
ق بـا او یه ابوبکر صـدکنیار رخ داد، تا اکعمر در آغاز  یبراھا  آن جنگ با یبرا یا شبھه

رفت و یاو را پـذ یرأ سش توضیح داد و عمـر یرا براھا  آن بحث نمود و وجوب جنگ با
 ٣ن مورد مشھور است.یداستان در ا

ر به خـاطر جنـگ کد او در مذمت ابوبیشد یو گمراھ یجانیت ین بطالن ادعایبنابرا
شـود  شـود، کـاری کـه از بزرگتـرین فضـایل ابـوبکر محسـوب می با مرتدان روشن می

بر جھالـت  یدکین تایه خاطر نشان ساخته است و ایمیت خ االسالم ابنیه شکھمچنان 
و ضاللت اسـت. از خداونـد تقاضـا  یور شدن او در گمراھ خ و غوطهید مؤلف به تاریشد
 او دور نگه دارد.ت یه ما را از وضعکم یدار

 ات (م)کاز مال ز یعنی -١
ل مان فصل االمر بقتایتاب االکمسلم  ١٢/٢٧٥ یفتح البار… ن یتاب استتابة المرتدک یبخار -٢

 ٢٠ح  ١/٥١قولوا ال اله اال الله ی یالناس حت
 ٨/٣٢٧منھاج السنة  -٣
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 ره یبن نو کشتن مالکد به علت یبه خالد بن ول نسبت یجانیطعن ت
ر در آغـاز خالفـتش رخ کابـوب یه براک یو اما امر سوم«د: یگو یم ١٨٣مؤلف در ص

ل نمـود، یـرا تأو ج امبریـقرآن و پ یھا داد و عمر بن خطاب با او مخالفت نمود و گفته
ره را در حالـت تسـلیم کشـت و زنـش را بـه یبن نـو که مالکد است یخالد بن ول هقص

 رد.ک یکیگرفت و در ھمان شب با او نزد یھمسر
شته و ھمسرش را بـه زور کرا  یدشمن خدا، فرد مسلمان یگفت: ا یعمر به خالد م

ر از او دفاع نمود و گفـت: از کنم، ولی ابوبک یه تو را سنگسار مک. به خدا سوگند یگرفت
ن یـرده است، زبانـت را از خالـد بـردار. اکرده و در آن اشتباه کل یعمر، تاو یاو بگذر ا

است!! اگر چه ما   ردهکاز بزرگان صحابه ضبط  یکی یخ برایه تارکاست  یگرید ییرسوا
ف یه لقـب (سـکـم و بلینک اد مییم با تمام احترام و قداست از او ینک اد مییاز او  یوقت

 دھیم. میبه او » ده خدایشکر یشمش«الله المسلول) 
 ج امبریـدارد؛ زمانی که پ ج امبریات پیدر زمان ح ید داستان مشھوریخالد بن ول

 ه بـاکـند، و دستور نـداد کرا به اسالم دعوت ھا  آن مه فرستاد تایجذ یاو را به طرف بن
ن خـود یـه گفتند: از دکم، بلیه ما مسلمان شدکند ینتوانستند بگوھا  آن بجنگد، وھا  آن

اران یران را به ینمود، و اسھا  آن ر گرفتنیشتن و اسکخالد شروع به  .١میدست برداشت
ھـا  آن شان روشـن شـدیه براک یھا ھنگامیداد و بعضھا  آن خود داده و دستور به قتل

ه بازگشـتند مـاجرا را بـرای کـ یردند، وقتک یامتناع مھا  آن شتنکاند، از  مسلمان شده
رده است به تـو پنـاه که خالد کا، من از آنچه یبازگفتند، دو بار فرمود: بار خدا ج امبریپ
 »زارم.یبرم و ب یم

آن را  یه ادعـاک یه عدالت مزعومکتوانیم بگوییم  ا مییآ«د: یگو یتا آنجا که مؤلف م
ه به او کد جزو بزرگان ماست تا جایی یجاست؟ و اگر خالد بن ولکنند ک یصحابه م یبرا

ده و برگردن مسلمانان و یشکرش را یا پروردگار ما شمشیایم، آ داده» ر خدایششم«لقب 
 ند؟!کحرمت  کده تا ھتیشکگناھان  یب

ن از ین گونـه اصـحاب متنفـر نمـود، و ھمچنـیـه مـرا از اکاست  یھا دالیل قونیا
 یارھـاکتراشند تا جایی کـه  یم یالیو روایات خ  ردهکل یه نصوص را تاوکھا  آن روانیپ

رده کـل یـشـان را تأوه و عمرو بن عاص و برادرانید و معاویر و عمر و خالد بن ولکابوب

  -م-اسلمنا، صبانا گفتند،  یش آمد بجایپ یاشتباه لفظ یعنی -١
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ا، مـن از اعمـال و یر. خـدایام را بپـذ ا مـرا بـبخش و توبـهیدھند. خـدا یموجه جلوه م
رده و بـه حـدودت ک کتو را ھت یھاامت بوده و حرمتکه مخالف احکھا  این ھای گفته

ام مرا  را دوست داشتهھا  این ه من قبالً کنیبرم. از ا یتو پناه م زارم و بهیاند، ب ردهکتجاوز 
 ».ام ببخش، چون جاھل بوده

ند و طبـق کرھا  یا ه رفتهک یه تو را در ھمان راھکم یخواھ یم: ما از خدا مییگو یم
تو و امثال تـو  هرد و درباریخود از تو انتقام بگ یایت دھد و به خاطر اولیت جزایھا گفته

 یباشـد بـرا یا پنـد و عبرتـیـرا به مسلمانان ھمفکر تو نشـان دھـد تـا در دنخود  یهآ
 یچ گناھیخداوند بدون ھ یایه از اولکران و در آخرت تو را با برادران منافقت یگ عبرت
 ننده.کد خداوند ھم شنواست و ھم استجابت یترد یند؛ بکنند محشور بک یم ییبدگو

ره و ھـمیبـن نـو کد به علت قتل مالیبن ول او نسبت به خالد ییاّما درباره ناسزاگو
ه شوھرش مسلمان بوده است، در جـواب بایـد گفـت ک یبا ھمسر او، در صورت یخوابگ

 یسـانکه او از کـره اختالف نظر است. در مورد او گفته شـده یبن نو ککه در مورد مال
 یسـجاح (زنـه او پیرو کاند، گفته شده  ردهک یات امتناع مکه از پرداخت زکبوده است 

 بوده است.جزیرة العرب ن یرده است) به ھنگام ورودش به سرزمکنبوت  یه ادعاک
 هآورده شـد دربـار سش خالـد یر و پـی) اسـکه او (مالک یگویند: ھنگام بعضی می

ه زکـات کـ یدانسـت یا نمیـرده است و گفته اسـت: آکاو از سجاح او را سرزنش  یرویپ
ن پنداشته است، آنگاه خالد گفـت: یقتان چنیرف ایگفته است: آ کشبیه نماز است؟ مال

ه کـست؟ پس از آن دستور به زدن گردنش داده است یق تو نیو رف ١ق ماستیا او رفیآ
ن یل بر ارتـداد اوسـت. ھمچنـین از او ثابت باشد پس دلیگردنش زده شده است. اگر ا

ار یبسـ یرده اسـت [و آن شـبکر یاو و ھمراھانش را اس یه خالد وقتکگفته شده است 
ھـا  آن دیـنکتان را گـرم یرھایه اسـکـاو فرمـان داده اسـت  یسرد بوده اسـت] منـاد

اند و ضـرار بـن ازور،  شـتهکرا  ی! پـس ھمگـھاست آنشتن که مقصود او کاند  دهیفھم
ار تمام شده بود گفت: اگر کد و ین را شنیا یه منادک یشت. ھنگامکره را یبن نو کمال

 ٢است. یشدنند کرا اراده  یارکخداوند 

 است ج رسول خدا ه ازیناک -١
 .٦/٣٢٦ر یثکة از ابن یة و النھایو ما بعد آن؛ البدا ٣/٢٧٨ یخ طبریتار ٢
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ی از علـلیکـه به سبب کنیا ایره از جانب خالد یبن نو کشته شدن مالکبه ھر حال 
ه خالد کنیا ایم و یدان ینمآن را  ه ماکاست  یگریه به علت دکنیا ایور است، و کمذ یھا

ن احتمـاالت وارد اسـت. یا هشته شده است، ھمکشد اما اشتباھا کاصال نخواسته او را ب
ا یـه مسـتحق آن باشـد، و کـه قتل او به حـق باشـد کنیھر حال چه ا ن صورت بهیدر ا

ه بـدون کـنیا ایـرفته اسـت، یه عذر آن پذکباشد  یلیتاو یه داراکاشتباه رخ داده باشد 
 رد.یگ یقصد صورت گرفته باشد، خالد معذور بوده و مورد سرزنش و مالمت قرار نم

ه او کن خاطر است یاش بر او اگر ثابت باشد بد و گفته سبر خالد  ساما خشم عمر 
نش مـتھم یـن حـال او را در دیـار پنداشته است، ولی بـا اکخطا کخالد را در قتل مال

 دشمنان. یاست برا یر او ذلتیه در شمشکه گفته است کرده است، و بلکن
ورد ره مبھم بوده وبدین خاطر اصحاب در مـیبن نو کبنابر آنچه گذشت موضوع مال

گـر بـر ید یخالد بودنـد و بعضـ یبر راھا  آن از یاند. بعض شتن او اختالف نظر داشتهک
 ین رأیـق بـر ایر صـدکرد. ابوبک یتخطئه م کشتن مالک یه خالد را براک سعمر  یرأ

 سرفته است. از این رو بـه عمـر یو عذرش پذ  ردهکن مورد اجتھاد یه خالد در اکبوده 
 ١و به خطا رفته است.  ردهکه او اجتھاد کعمر فرض کن  یگفت: ا یم

ان یـشان در ماند و عمل ردهکدام از صحابه در احقاق حق اجتھاد که ھرکنیخالصه ا
دو اجـر  یند داراکه اجتھادش به حق اصابت ک یا دو اجر قرار دارد: مجتھدیاجر  یک

ن یـاش مورد مغفرت است. در یاجر و خطا یک یه به خطا رفته باشد داراک یو مجتھد
عت جاھـل یه نسبت بـه اصـول شـرکنیرد مگر ایخرده بگھا  آن تواند به ینم یسکمورد 
نـه کیه دلـش را پـر از حقـد و ک ین رافضیه به راه ناحق رفته باشد مثل اکنیا ایباشد، 

مسّخر ھا  آن و انتقاد از ییبدگو یو خودش را برا  ردهک ج نسبت به اصحاب رسول خدا
ر ین بوده و به سایارجمند و بزرگوار در د ییھامقام یداراھا  آن هک یاست، در حال  ردهک

در  ج امبریـتـاب خـودش و پکاند و خداونـد در  شی گرفتهیپ یو تقو یکن یھاخصلت
مؤمنـان قـرار داده و  یھـارا در دل ھـا آن محبت و دوستی  ردهکد ییرا تأھا  آن سنتش

 رده است.کشان منتشر انیرشان را در میر خکو ذ یکن هآواز
مه و کار او؛ در جواب بایـد یجذ یشتن بنکبدگویی او درباره خالد در مورد  هاما دربار

را بـه ھـا  آن هکـ یاست، چون وقتـ  ردهکل و اجتھاد یتأوھا  آن شتنکگفت که خالد در 

 ٣/٣٧٨ یخ طبریتار -١
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ه از کن است ین عبارت ایا یم و معنایردکن خود را عوض یگفتند: د اسالم دعوت نمود
شـدند بـه عنـوان  یه مسـلمان مک یسانکش به یم، و قریمنتقل شد گرین دیبه د ینید

رفت، چون صراحتًا اعتـراف بـه ینپذھا  آن ، خالد آن را از١گذاشت ین رسم را میمذمت ا
ه با او بودند عمـل کره یعمر و غ از صحابه مانند ابن یه برخک یردند. در صورتکاسالم ن

عمـر  اسالم بوده اسـت؛ از ایـن رو ابنھا  آن ه قصدکدانستند  یردند. چون مکح یاو تقب
گفتند صابئه  یم و لذا میند اسالم آوردیه بگوکدانستند  ینمھا  آن د:یگو یث میحد یراو
ارش کـمجتھـد بـوده و ھـا  آن شتنکو خالد در  ٢میردکن خود را عوض ید یعنیم یشد

 ست اگرچه در آن مورد به خطا رفته است.یمورد سرزنش ن
از لفـظ اسـالم ھـا  آن ه خالـد بـه خـاطر عـدولکـد: احتمـال دارد یگو یم یخطاب

بر و غرور بـوده کار به خاطر تکن یه اکن بوده است ین شده است، برداشت او ایخشمگ
 ٣شته است.کرا ھا  آن لیاند. بنابراین با تاو ن نشدهیع دیو مط
نـد یه بگوکـدانسـتند  ینمھـا  آن د:یگو ین حادثه میا هه درباریمیت خ االسالم ابنیش

ن یـه اکـرفت و گفت ین را نپذیاھا  آن م. خالد ازیم، دوبار گفتند: صابئه شدیاسالم آورد
ه بـا او کـشت و افـرادی از بزرگـان صـحابه کرا ھا  آن ست، در نتیجهیاسالم [آوردن] ن

ردند. کح یار را تقبکن یگران، ایفه و عبدالله بن عمر و دیابوحذ یبودند مانند سالم موال
آسـمان برداشـت و گفـت:  ید دستش را به سـویرس ج امبرین خبر به پیه اک یھنگام
ه خداونـد از کـم داشـت یبرم، چـون بـ یزارم و به تو پناه میار خالد بکا، من از یبارخدا
خالد را از امـارت خلـع  ج امبرین حال پیند. با اکه رخ داده او را بازخواست ک یتجاوز

ر گنـاه و یـداشت، چون اگر از ام یماشته و مقدم موسته او را به امارت گیه پکننمود، بل
نـد، کار دست بردارد و رجـوع کشود تا از آن  یسر بزند به او دستور داده م یا اشتباھی

ع او بود، یه مطکنداشت بل یعناد و مخالفت ج امبریماند و خالد با پ یت خودش میبر وال
 ٤ش روشن نبود.یبرام آن موضوع کگران نبود، و حین در منزلت دیو در فقه و د

 ٨/٥٧ یشدند. فتح البار یصابئه کنیا یعنی -١
ح  ٥٧-٨/٥٦ یمه فتح الباریجذ ید الیخالد بن ول ج یفصل بعث النب یتاب المغازک یبخار -٢

٣٣٩ 
 ٨/٥٧ابن حجر  یفتح البار -٣
 ٤/٤٨٦منھاج السنة  -٤
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ن لفظ (صابئه) را حمل بـر ظـاھر ید: اما خالد ایگو یث مین حدیحجر در شرح ا ابن
م، یگر خارج شـدین دیبه د ینیه از دکنیا یعنیبود » صبأنا«آنان  هخود نمود، چون گفت

 ١اورند.یتفا ننمود تا صراحتًا اسالم بکن گفته ایو خالد به ا
ن گمـان یمـه را بـدیجذ یه خالـد بنکن داللت دارد یان آرا و اقوال دانشمندان بر یا

ن ین [صبأنا] منظورشان اسالم آوردن نبود و در ایردن دکاز لفظ عوض ھا  آن هکشت ک
اسـت، چـون لفـظ   ردهکل و اجتھاد یه تاوکرده بلکمخالفت ن ج ار خود با رسول خداک

 ه به آن رفته است وارد است.ک یو دو پھلو است و احتمال یچند وجھ
ن یـاز اوسـت، و ا یم بازخواسـت الھـیار او به خاطر بـکاز  ج اما برائت رسول خدا
ار کـاسـت و گناھ یزیـار اشـتباه چکـاز  یسـت، چـون تبـریمستوجب ایراد بر خالد ن

(چـه  یچ اشـتباھیگر؛ چـون انسـان در مـورد ھـیز دیدانستن صاحبش و مذمت او چ
شـود مگـر  یی) بازخواسـت نماشتباه در مسائل عقیدتی و چه اشتباه در مسـائل فقھـ

شـود  یرفتـه میه در ھنگام اشـتباه و عـذر او پذک یه حجت بر او تمام شده و موانعکنیا
 ه در اصول اعتقاد در نزد اھل سنت مقرر است.کبرطرف شود، چنان

ه اھل سنت کی صحابه یه عدالت ادعاکم یم بپرسیتوان یا میآ: «یجانیاین ت هاما گفت
 ».جاست؟...کآن ھستند  یمدع

شود: عدالت صحابه به استناد قرآن و سنت و اجمـاع امـت ثابـت  یدر پاسخ گفته م
ه در قـرآن و کـر نصـوص که منکنیار و طعن به آن را ندارد مگر اکتوان ان یسکاست و 

ار رسـا از طـرف خداونـد و یبسـ ین مدح و ثنا و بـه صـورتیسنت بوده و متضمن بھتر
ھا و ملحـدان اسـت و قیزند هاز صحابه نشان ییبدگو هکن سبب است یامبر اوست. بدیپ

ه کداشت  یه بر عدالت صحابه داللت قطعکم یرا آورد یقبًال نصوص و اقوال دانشمندان
دو امـام بزرگـوار، ابوزرعـه و احمـد  هنجـا گفتـیسـت، اّمـا در اینھـا  آن رارکبه ت یازین

ه نسبت به صـحابه طعـن کاست  یسانک هه دربارکنم ک یر مک] را ذی[رحمھما الله تعال
 نمایند. می ییبدگوھا  آن و از  ردهک

ند بدان ک یم ییبدگو ج اران رسول خدایه از ک یافتیرا  یسکد: اگر یگو یابوزرعه م
ن قـرآن و یق است، چون رسول خدا در نزد ما حق است، و قرآن حق است، ایه او زندک
ه شاھدان مـا را کخواھند  یمھا  این اند. به ما رسانده ج سنت را اصحاب رسول خدا نیا

 ٨/٥٧ یفتح البار -١
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ق یبـوده و زنـد یینند. اینان سزاوارتر به بـدگوکتاب و سنت را ابطال کنند تا کمجروح 
 ١ھستند.

اد یـ یبـه بـد ج اران رسـول خـدایـه از کـ یدیرا د یسکد: اگر یگو یامام احمد م
  ردهکـتفا نکا ییبه بدگو ین رافضیا ٢ن.کد یو در اسالم او ترد  ردهکند، او را متھم ک یم
صحابه را جز چند نفر معدودی مـتھم بـه ارتـداد  هرده و ھمکه به بدتر از آن تجاوز کبل
 ند.ک یم

اھـل سـنت  یه علماک یث متعددیه در احادک یسک«د: یگو یباره م تیجانی در این
ت یـثرکه اکـند ک یدا نمیپ یدیچ تردیند ھکاند دقت  خود آورده یدر صحاح و مسندھا

مرتد شده و بـه  ج ه بعد از رسول خداکاند بل ر دادهییو تغ  ردهکل یتبد ن را]یصحابه [د
 ٣».اند ه شدهیه به گوسفندان بدون ساربان تشبک کیاند مگر اند ن سابق خود بازگشتهید

ه بـر یـامام هعیه شکه قانع شدم کنیردم تا اکار مطالعه یبس«گوید:  در جای دیگر می
ت سوار شده و بـه یاھل ب یشتکبر  یت الھکعه شدم و به برین خاطر شیحق است و بد

ه در نـزد مـن ثابـت ک یا چنگ زدم، چون جایگزینی برای صحابهھا  آن تیسمان والیر
نجـات ھـا  آن از کین خود بازگشته و جز انـدیشین پیاند و به د ه ھمه مرتد شدهکشده 

 ٤».اند، یافتم افتهین
انسـان و برائـت او از اسـالم ن یـق بـودن ایفر و زندکد در یترد یبرا یا مجالیپس آ

ردن کـران یالحاد و زندقه است جز و یه بر مبناکش یھا ماند؟ و آیا قصد او از نوشته یم
ان اسـالم یاز راو ییطعن و بدگو هست؟ و آن به وسیلیآن ن یھا هیاصول دین اسالم و پا

فـر محـض در بـاطن کو   ردهکـو حامالن آن به امت اسالمی است. او تظاھر به رفـض 
ه علیه اسالم و مسلمانان توطئـه کاست  یق و ملحدیه روش ھر زندکوست. ھمچنان ا
 ند.یچ یم

 ٤٩ة) صیفاکب در (الیخط -١
 ٥٦٨ه در (الصارم المسلول) صیمیت ابنخ االسالم یو ش ٢٠٩در مناقب امام احمد ص یابن جوز -٢
  ١٢٠-١١٩ثم اھتدیت، ص -٣
 .١٥٦ت ص یثم اھتد -٤
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مثل «... و حديث ...» مثل اهل بييت في�م مثل سفينه نوح «ث یبه حد یجانیاستناد ت
 ...»باب حطه 

از  یرویه به گمان او داللت بر وجوب پکثی یر احادکدر ضمن ذ ١٨٩در ص یجانیت
 د:یگو یت است میاھل ب
ان یت من در مید مثل اھل بیترد یب«فرماید:  می ج ، رسول خدایشتکث یحد -٢«
س از کافت و ھـریس سوار آن شد نجات کان قومش بود، ھرینوح در م یشتک مثال شما

 ».رد غرق شد.کآن تخلف 
ل یاسرائ یان بنیان شما مانند درب مغفرت در میت من در مید مثال اھل بیترد یب«

 »شود یده میداخل آن شود آمرزس کاست ھر

د: وجـه یـگو یث را آورده و مین حدیا» الصواعق املحرقـه«تاب خودش کحجر در  ابن
ه کـنـد، کم یرا دوسـت داشـته و تعظـھا  آن سکه ھرکن است یا یشتکبه ھا  آن هیتشب

رده کـ یرویپھا  آن یت علمایمشرف شده و از ھداھا  آن ه بهکاست به نعمت آن یسپاس
 یایـنـد در درکتخلف ھا  آن س ازکند و ھر ک یدا میھا نجات پمخالفت یھاو از ظلمت

 »…شود یم کان ھالیطغ یھا غرق شده و در صحرافر نعمتک
ه آن دو در کـنیبر ا یمؤلف مبن یندارد، و ادعا یث سند درستین دو حدیگویم: ا یم

و ه ایـن کـار روش او کـسـت. ھمچنـان یش نیب یح ھستند دروغینزد اھل سنت صح
د کـه دربـاره یـنما یرا م یرکـث منیـصـحت احاد یه ادعاکشان او است کیروش ھم 

اھل سنت اجماع وجـود دارد. لعنـت خـدا بـر  یف بودن آن نزد علمایو ضع یساختگ
 ستمگران دروغگو باد.

ث اول در منھـاج السـنه یحـد هان دربـاریخ االسـالم در ضـمن ردش بـر رافضـیش
چ سـند یھـ ینوح اسـت، دارا یشتکت من چون یاو: مثال اھل ب هو اما گفت«د: یگو یم

ه مورد اعتماد باشد وجود ندارد، اگرچه آن را ک یثیتاب حدکچ یست، و در ھین یدرست
ت یـننـد آن را رواک یت مـیـرا روا یه ھرگونـه دروغـک ١نان شبیچ زمیمانند ھ یسانک
 ٢».دیافزا یث مین خود بر ضعف حدیاند و ا ردهک

 و عدم دقت است یه از آشفتگیناک -١
 ٣٩٥منھاج السنة  -٢
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گفتـه  یابن عد«د: یگو یث) مین حدیا یدر شرح حال مفضل بن صالح (راو یذھب
ه کـدوارم یـاسـت. ام یث حسن بن علـیام حد دهیه از او دک یتین روایرترکه منکاست 

رتـر کمن یلـیخ یلیث کشتی نوح خیم: حدیگو یث او درست باشد. اما من میاحاد یهبق
 ١».از آن است

 ٢»ف است.ین سند ضعیت با این روایا«گوید:  میث ین حدیراد بر ایر پس از ایثک ابن
م بـه ضـعف کـح ٣ف الجامعیتاب ضعکدر  ین آلبانیه عالمه محمد ناصر الدکھمچنان 

د: یـگو یاض الجنـه میـتاب رکدر  یخ مقبل الوادعین شیث داده است. ھمچنین حدیا
ه کـز حـنش یـف اسـت. و نیه او ضعکد وجود دارد ید بن سعیث سوین حدیدر سند ا«

فتر است، ھمچنین در سند این حدیث مفضل بن صالح یر معتمر است و از سوید ضعپس
 ٤».ار استکوجود دارد که احادیثش مورد ان

اند.  ف شـمردهیانش ضـعیـث دوم، علما آن را به خـاطر مجھـول بـودن راویاما حد
ر و االوسـط آن را آورده و در آن یتاب الصـغکدر  یطبران«د: یگو یباره م نیدر ا یثمیھ

 ٥».شناسم یرا نمھا  آن هکھستند  یانیراو
 یبـرا یچ حجتـیھـ یح ھم باشـند دارایث، ثابت و صحین دو حدیبا این حال اگر ا

رافضیان ھستند.  هدین افراد از عقیاز دورتر ج امبریت پیستند، چون اھل بیان نیرافض
ست، که قـبًال مشھور اھا  آن و در برائت از باورھا و عقایدھا  آن ت در مذمتیاقوال اھل ب

 تاب ذکر شد.کن یدر اھا  آن از یا پاره
ث ثابت شود، یه حدک یث است در صورتیحد یتأویل معنا یتمیحجر ھ اما کالم ابن

م کم آن مثل حکست و حیدر آن ن یچ حجتیھ یث مقرر شود دارایو اگر ھم ثبوت حد
حـق و  شود، ھرچه موافـق آن باشـد ی) عرضه میه بر نص (وحکعلما است  یهسخن بق

حجـر از  مورد قبول است و ھرچه مخالف آن باشـد اشـتباه و مـردود اسـت. البتـه ابن

ن عبـارت در آن یـه اک» الصواعق املحرقه«تاب او کان است، یه رافضین افراد علیدتریشد

 کص مع المستدریدر التلخ یف او توسط ذھبیز مراجعه شود به تضعیو ن ٤/١٦٧زان االعتدال یم -١
٣/١٦٣ 

 ٤/١١٤ر یثکر ابن یتفس -٢
 ١٩٧٤ر شماره یالجامع الصغف یضع -٣
 ٢١٣اعداء السنة ص یالرد عل یاض الجنة فیر -٤
 ٩/١٦٨مجمع الزوائد  -٥
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ه بـا اقـرار او بـه کـدھـد  ھا است. این نشان میقیزند یهو بقھا  آن آمده است، در رد بر
ه به کست، بلیان نیت ھرگز درصدد صحیح دانستن اعتقاد رافضیاز اھل ب یرویوجوب پ

گاه بود ھا  آن ت ازیاز بیزاری اھل ب یخوب اھـل  هدیاز عق یبانیقت پشتین در حقیه اکآ
ھـا  آن ن بـایـاز امـور د یچ مواردیت بوده و در ھیده اھل بیبر عقھا  آن هکسنت است 

 و اختالفی ندارند. یتفاوت

 »من رّسه أن �يا حيايت...« ثیبه حد یجانیاستناد ت
دانـد،  یکی دیگر از احادیثی که پیروی از اھل بیت را واجب می ١٩١در ص  یجانیت

 کند:  حدیث زیر را عنوان می
فرمـوده  ج رسول خـدا» ندک یه مانند من زندگکس دوست دارد کھر«ث یحد -٣

ن یبھشت برند و در کند و مثل من وفات ک یس دوست دارد مثل من زندگکھر«است: 
ن شود پس از من با علی و دوسـتان علـی، دوسـتی که خداوند آن را ساخته است ساک

عتـرت مـن ھسـتند و از ھـا  آن نـد، چـونک یرویت من پینماید و پس از من از اھل ب
از امت مـن  یسانکبر  یاند، وا اند و از فھم و علم من بھره برده ده شدهیسرشت من آفر

) مرا قطع نمایند، شفاعت من یشاوندیرحم (خو هنند و صلکب یذکرا تھا  آن لیه فضاک
ث ھمچنـان یاین حـد«او در استدالل به این حدیث می گوید: » شود. ینمھا  آن بینص
ھر مسـلمان  یست و برایل بردار نیه تأوکاست  یحیث صحیاحاد هم از جملینیب یه مک
 یرویـپ یکسـی از علـند و اگـر ک یرا قطع م یه ھر حجتکگذارد. بل ینم یاریچ اختیھ
 جامبر خدایپھا  آن ند از شفاعت جدکاقتدا ن ج ت رسول خدایند و به عترت و اھل بکن

ه انجـام دادم کـی یھا یه در خالل بررسکر است کنجا شایان ذیمحروم خواھد شد، در ا
ه بـر مخالفـان کـ یدید و وعیردم، به خاطر تھدک یم کث شین حدیدر آغاز به صحت ا

بردار  لیـث تاوین حـدیـه اکـردم مخصوصـًا ک یاشت از آن وحشت مت دیو اھل ب یعل
را خواندم از وحشت من  یحجر عسقالن از ابن  »االصابه«تاب که ک یست، ولی ھنگامین
 یمحـارب یعلیبن  ییحیدر اسناد آن «د: یگو یث میاست، چون وی پس از بررسی حدک

ه در ذھن مـن کرا  یالکاز اش یح بعضین توضیحجر با ا ابن» است. یه واھکوجود دارد 
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ث یجاعل حـد یمحارب یعلیبن  ییحیه ک ١ردمک یه تصور مکنیمانده بود برداشت، چه ا
گاه کقت یه مرا بر حقکن بود یخداوند بر ا هست. اما ارادیاست، و او ثقه ن نـد. و کامل آ

تـاب کن یردم. اکرا مطالعه » م اجلبهـانيمقاالت ابراه یف يهمناقشات عقائد«تاب ک یروز
 یاز ثقـات یمحـارب یعلـیبـن  ییحیه کم روشن نمود چون روشن نمود، یت را برایوضع

 یریـگیانـد. خـودم موضـوع را پ ردهکو مسلم) بر او اعتمـاد  ین (بخاریخیه شکاست 
ح یو مسـلم در صـح ٣١ه در جزء سوم صیبیدر فصل عزوة حد یه بخارکدم یردم، دک

 .اند...  ث از او آوردهیاحاد یدتعدا ١١٩خودش در فصل حدود جزء پنجم در ص
ق را بپوشانند تا یه حقاکدارند  یما چگونه سع یاز علما یه بعضکبعد از آن دانستم 

 »اند فاش نشود. بودهھا  آن یه رھبران و الگوک ییه سحر صحابه و خلفاکنیا
م در کـار و حیـث دروغ محـض اسـت و معیبر صحت حد یاو مبن یجواب او: ادعا

و  یدان از اھل سنت و جماعت، اھل راستین میث، قھرمانان ایضعف حدا یمورد صحت 
ه کـنیشناس نـه ا ثیجاھل و نادان. و دانشمندان حد ین رافضیھستند، نه ا یزگاریپرھ

 اند. بودن آن داده یبودن و وضع یم به جعلکه حکف است، بلیت ضعین روایاند ا گفته
 ٢».این حدیث، صحیح نیست«د: یگو یمنده م ابن
د: یـگو یث میم در صـحت حـدکدر رد بـر سـخن حـا» صیالتلخـ«در کتاب  یبذھ

خ او یو شـ کبه متـرویشـ یجا آورده است، در حالی که قاسـم بـن ابکصحت آن را از «
 ٣».تر است هیشب یبودن بس یاست و به جعل کیکث ریف و لفظ حدیضع

ث یـسلسـله االحاد«تاب خـودش کدر  ین آلبانیه عالمه محمد ناصر الدکھمچنان 
 ین دروغ مؤلف مبنـیرده است. بنابراکث را صادر ین حدیبودن ا یم جعلکح» فهیالضع
 ح است، کذب محض است.یث در نزد اھل سنت صحیه حدکنیبر ا

ت یـث را رواین حـدیا یمحارب یعلیبن  ییحیه کنیبر ا یمبن یگر رافضید یاما ادعا
نـد، بـا کقت را پنھـان یحق رده وکث را رد یحجر آن را ضعیف دانسته تا حد و ابن  ردهک

ز از او یـث نیحـد ین است و تعـدادیخیاز رجال ش یمحارب یعلیبن  ییحیه ک یوجود

و عقل او را به  یه چگونه خواننده را به بازکب تیجانی را بشناسد یر و فرکد میخواننده محترم با -١
 رد. (مترجم).یگ یمسخره م

 ا نقل نموده استاز ابن منده آن ر ٤/٣٥حافظ بن حجر در (االصابة)  -٢
 ٣/١٣٩ کص با المستدریالتلخ -٣
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 ییحیث ین حدیھاست، چون در سند ارنگیب و نیاذکن ایتررده است؛ از بزرگکت یروا
آمـده  یاسـلم یعلـیبـن  ییحیق یه این روایت از طرکامده است، بلین یمحارب یبن یعل

از  »جممـع الزوائـد«در  یثمـیو الھ »هيـاحلل«م در یز ابـونعیـم و نکه حـاکاست، ھمچنان 
ث یننـدگان حـدکه نقدکـھمچنان یاسـلم یـیحیاند،  خودش آن را روایت کرده ١قیطر

 ف است.یاند، ضع اظھار داشته
 ٢».ستیر] نک[قابل ذ یزیچ یاسلم یعلیابن «د: یگو ین میبن مع ییحی

 یعلـیبـن  یـیحین بـرخالف یو ا». ٣ھستندث او مضطرب یاحاد«د: یگو یم یبخار
   ٤ه او ثقه است.کاست  یمحارب

حجـر بـه  مؤلف در مـتھم نمـودن ابن یث روشن، و افترایف بودن حدین ضعیبنابرا
ھـا منـزه و  ن تھمتیو امثال او از ا /ه ابن حجرکنیق واضح شد و ایر و تغییر حقایتزو

ث بـا یر حدکبعد از ذ »اإلصـابة«تاب که او در کن است یمبرا ھستند. اما آنچه رخ داده ا
ه کـوجود دارد  یمحارب یعلیبن  ییحیم: در اسناد آن یگو یم«شود:  یر مکسندش متذ

ا اشـتباه از یـحجر بوده و  ا وھم از جانب ابنی» یمحارب«در اینجا لفظ ». ٥است یاو واھ
 است، به چند دلیل:» یاسلم«تاب. قصد او حتمًا کجانب ناسخان 

 ث وارد نشده است.یاصًال در سند حد یمحارب اول:
 یه روشـن اسـت قصـد او راوکـاسـت،  ید: در سند آن فالنـیگو یحجر م ابن دوم:

 .یاست نه محارب یه اسلمکث است یحد
دام از آن کـن دو فرد در اسمشان وجود دارد، چون ھـر یان ایم یتشابه فراوان سوم:

 ن خطاست.یوجود آمدن ا در به ین علت بزرگینام دارند و ا یعلیبن  ییحیدو، 
 یـیحی  هعلما دربـار یبا آرا  ردهکر کذ یحجر در انتقاد از راو ه ابنک یمکح چھارم:

ه کـنین داللـت دارد بـر ایـه اکـه در نقل سخنانشان است کمطابقت، ھمچنان  یاسلم
 حجر، اوست. مقصود از سخن ابن

 ٩/١٠٨مجمع الزوائد  ٤/٣٤١م یاء ابونعیة االولیحل ٤٦٤٢ح  ٣/١٣٩م کالحا کالمستدر -١
 ٧/٢٦٨٨ یالضعفاء: ابن عد یامل فکال -٢
 ھمان منبع -٣
 ٤/٤١٥ یزان االعتدال ذھبیم -٤
 ٤/٣٥االصابه  -٥
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 ١یف اسـلمیو تضـع یق محـاربیب به توثیتاب التقرکحجر در  ه خود ابنکنیا پنجم:

ا وھـم مؤلـف یرخ داده  »االصابه«ه آنچه در کن داللت قاطع دارد یه بر اک  ردهکح یتصر
 ا اشتباه ناسخان.یاست 

ن اشتباھاتی یدارد، و چن یجانیاز اتھام ت /حجر داللت بر برائت ابنھا  این هھم
ا به یا به سبب وھم خود عالم و یه علت آن کدھد،  یدر سخنان اھل علم فراوان رخ م

ند. ولی دروغ و ک یار عالم وارد نمکبه  یالکچ اشیه ھکسبب اشتباه ناسخان است 
ند و کوارد  یرا به چنان امام ین اتھامیچن ین رافضیه اکشود  یباعث م ھوی پرستی

ر, اتھام و یه از دروغ, تزوکفاسدشان است  یان در دفاع از باورھاین روش رافضیا
تر کنند و خطرناک یخواھند امتناع نم یای ظالمانه بر مردم به خاطر اثبات آنچه مافتر
ر ییف، تغیه قائل به تحرکاست  ج امبریتاب خدا و سنت پکبر ھا  آن یدراز ن، زبانیاز ا
رود  یمھا  این به یدیگر چه امیقرآن و سنت ھستند. د یم عبارتھایح مفاھیار صرکو ان

 ماند. یمھا  آن در اقوال و اخبار ینانیو چه اطم

ردند و ک یامبر در مقابل نصوص اجتهاد میپ اصحابه کنیبر ا یمبن یجانیت یادعا
 ن بارهیان دروغ او در ایب

د: یـگو یبت ما اجتھاد در مقابل نص اسـت. میتحت عنوان مص ١٩٧در ص  یجانیت
ه کاز آنجا نشأت گرفته  یبت امت اسالمیه مصکمتوجه شدم  یدر خالل بحث و بررس«

تجـاوز  یله به حـدود الھـین وسیردند و بدک یح اجتھاد میصحابه در مقابل نصوص صر
بعد از صحابه بر اجتھـادات صـحابه  هاند و علما و ائم ن بردهیرا از ب یو سنت نبو  ردهک
ردند ک یبود رد م یصحابه متعارض م یارھاکرا اگر با  یث نبویحد و گاھی  ردهکاس یق

ه پـس از وفـات کـدوم است  هفیگشود خل امالً کرا  این بابه ک یا صحابهن یو اول »…
ه کـار گرفته و سھم مؤلف القلوب را کخودش  یاز رأ یدر مقابل نصوص قرآن ج امبریپ

 یازیگفت ما به شما ن یو م  ردهکل یشان گذاشته است تعطیات براکاز ز یبیخداوند نص
 ».میندار

م یعظـ یق و جسارت بـزرگ و گسـتاخیر حقاییرنگ و تغینر، یم: دروغ، تزوییگو یم
خ و واقعیت معلوم اسـت در سـخن او ین و تاریه الجرم از دکار چیزھایی کن مرد بر انیا

سـنت و مخالفـت آن بـا آراء و  که صحابه را به رد نصوص و ترکنیست و آن ایده نیپوش

 ٥٩٨ب صیب التھذیتقر -١
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ه کـه از اوضاع صحابه چنان معلوم و روشن است ک یند. با وجودک یشان متھم ماقوال
را در شـدت حـرص بـر نصـوص و ھا  آن ه امت, مانندکاست  یان مسلمانان قطعیدر م

از  یرویـچگونه به پھا  آن هکنیده است، ایبه خود ند زدن به آن را, از آن و چنگ یرویپ
بـاره  نیه در اکـ یانـد تـا حـد ردهکو در تمام اوضاع و احوال آن را اجرا   سنت پرداخته

ن یـھـا در حفـظ دھا مثال و الگوی نسـلھا و قرناند و با گذشت سال شھره آفاق شده
و اسـتقامت  یراسـت ینـدارید یسـکاند، تا جایی که یک مسـلمان عـامی اگـر از  شده

ا به یان صحابه بزرگ شده و یه در مکا ید: گویگو یند در وصف او مکی را مشاھده یویکن
در عـدالت و ھـا  آن ه شھرتکست ین نیجز ا یزین چیشده است و ات یتربھا  آن دست

آفـاق شـده  هان امت شـھریدر مھا  آن آن در چنگ زدن به ین و استواریدر د یداریپا
 است.

وسته و در ھر وقـت و لحظـه یه پکاست  یفراوان ین امور, نصوص شرعیا همنبع ھم
وترین وصـف و یکـرا بـه نامبر او صـحابه یـخـورد و خداونـد و پ یبه گوش مسلمانان م

ھـا  آن ه خداوند ازکنیداده و اھا  آن یمان و تقوایاند و شھادت به ا ردهکاد ین ثنا یباتریز
 ییشان باغ و بھشـت ھـایه خداوند براکنیاند. و ا شده یز از خداوند راضینھا  آن راضی و

در حالـت رضـایت و  ج امبریـاسـت و پ یھا جـارر آن باغیھا از زیه جوک  ردهکآماده 
و یکـخداوندشـان مـژده ن یاز سـوھـا  آن شتافته و به یق اعلیبه رفھا  آن خشنودی از

 داده است. یم
بـه ھـا  آن کمان صحابه و عدم تمسین و ایدرباره د یجانیت یین طعن و بدگویبنابرا

لف و زحمت رد به او داشته باشد، چون اعتقـاد بـه کاز به تیه نکست ین یشرع موضوع
ن یـدر جایگـاه و علوشـان در د یان امت، ثابت بوده و نصوص فراوانیدر مھا  آن تعدال

 وارد شده است.
ه کـنم کـ ین مـورد اشـاره مـیـدر ا یرافض ینجا مخصوصًا به دروغ بودن ادعایدر ا

  ردهکـخودش در مقابـل نصـوص اقـدام  یدر اجتھاد و عمل به رأ ساست عمر  یمدع
 یه علـم و دانـش فراوانـکـ یسـانکعـوام و  یبران موضوع یه اکم دارم یاست، چون ب

تـه کش چنـد نیب او و فسـاد مـدعایاذکھا و اندارند موجب شبھه شود. در شرح دروغ
 وجود دارد:
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ق یـاسـت و در نـزد اھـل دانـش و تحق یلـیاز ھر حجـت و دل ین ادعا عاریا اول:
اورده یـخـود ن یز بـر اثبـات ادعـایل نیدل یک یارزش و پوچ است، چون مؤلف حت یب

 است.
ه بـه امـت خـود کـاسـت  ج امبریاز خود پ ییباره بدگو نیاز عمر در ا ییبدگو دوم:

 یرویـپ ھاسـت آنز از یـه عمـر نکـن یراشد یه از روش او و روش خلفاک  ردهکت یوص
 یبـه سـنت مـن و سـنت خلفـا …«ه آمـده اسـت: یث عرباض بن سارینند؛ در حدک

بـه آن  مکـمحجسـته و  کد و بـه آن تمسـینک یرویبعد از من پ هن ھدایت یافتیراشد
ه در کـ سر و عمـر کاز ابـوب یرویـدر مورد پ ج امبرین فرمان پیھمچن.» دیچنگ بزن

ه بعد از من ھسـتند [یعنـی ک یبه دو نفر«د: یفرما یه مکآمده است  سفه یث حذیحد
 ».دینکابوبکر و عمر] اقتدا 
رد و به سنت پشـت ک یم خود عمل یند به رأک یادعا م یجانیه تکاگر عمر آنچنان 

ن است ین سخن ایا هل داده است، الزمیر و تبدییه تغکاست  یسکن یپا زده است و اول
اورده است، چـون دسـتور یحت الزم را به جا نیب داده و نصیامتش را فر ج امبریه پک

ه آن کـشـود  یتوانـد مـدع ینند و طرف مقابل نمک یرویپ ه از سنت عمرکداده است 
رخ داده است و در ھنگام نطـق آن  ج امبری[مزعوم] عمر پس از وفات پ لیر و تبدییتغ

 ش معلوم نبوده است به دو علت:یث براین احادیحضرت به ا
بـا سـنت در زمـان  سه مخالفت عمر کدر سخنان خودش گفت  یجانیه تکنیا -١

متعـددی بـا  یھـاه او در مناسـبتکن گمان رفته یبوده و به ا ج امبریات پیح
 است.  ردهکمخالفت  ج امبریپ

ه از طرف کگذارد بل یش خودش سخن نگفته و قانون نمیاز پ ج امبریه پکنیا -٢

 ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ د:یگو یش سخن میخدا
 .]٤-٣[النجم: 

 ».شود یم یه بدو وحکست ین یه آن جز وحکد، بلیگو یخودش سخن نم یاز ھوا«
 یز مخفیان نیا بر پروردگار جھانیماند آ یده میپوش ج امبریبر پ ست عمر یوضع اگر

خـود  یه از سـوکـشود  یصادر م یسکاز  ساز عمر  یرویه دستور پکشد؟ از آنجا  یم
توز بـر  نـهکی ین رافضیا یرغم و برخالف ادعا یه عمر، علکدانیم  د، مییگو یسخن نم

 ت بوده است.یحق و بر ھدا
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ابا ندارنـد،  یچ سرزنشیه در راه خداوند از ھک یا و صحابه ج امبریپ ارانیه کنیا -٣
و   ردهکـعمل  ج امبریتاب خدا و سنت پکه عمر به کاند  و شھادت داده یگواھ

شـته شـدن کبه در خبر یش یاب ر در ھنگام خالفتش رفته است. ابنکبر راه ابوب
شـده و بـه او  ه صحابه بعد از ضربه خوردن عمر گـرد او جمـعکد: یگو یعمر م

تاب خداونـد عمـل کان ما به یه در مکو دھد، یکخداوند به تو پاداش ن«گفتند: 
منحـرف  یا وه آنـان ذرهیو از شـ  ردهکـ یرویـپ ١ار خودتیو از روش دو   ردهک

 ٢».وترین پاداش را دھد...یک، خداوند به تو نینشد
رد کـ یراه عمر غبطه خـورده و آرزو مـ یھا ییویکبر ن س یه علکن خاطر است یبد

ه در کـبپیونـدد؛ ھمچنـان  یالھـ یعمر بـه لقـا یارھاکھمانند اعمال و  یه با اعمالک
د: عمر بر تخت گذاشته شد و قبـل یگو یه مکعباس آمده است  ث ابنین از حدیحیصح
مـن خواندنـد و  یو نماز م  ردهکه برداشته شود مردم بر گرد او جمع شده و دعا کنیاز ا

ام را گرفت. ناگھان دیدم که او علـی  بودم. کسی مرا غافلگیر کرد و شانهھا  آن انیدر م
د یرا به جا نگذاشـت یسکطالب است که بر عمر ترحم نمود و گفت: بعد از خود بن ابی

ه کـن دارم یقـیت باشد. به خدا قسـم مـن یارھاکتر از  ش در نزد من محبوبیارھاکه ک
ه کـدم یشـن یم ج امبریـار از پیدھـد، چـون بسـ یقـت قـرار میخداوند تو را بـا دو رف

ر و کم؛ و من و ابـوبیر و عمر داخل شدکم؛ من و ابوبیر و عمر رفتکفرمود: من و ابوب یم
 ٣م.یرون رفتیعمر ب

ر و عمر فتـوا کابوب هافت به گفتی یا سنت نمیتاب و کای را در  م مسألهکعباس ح ابن
د: یـگو یه مکـد آورده یـز یبا سند خودش از عبدالله بـن اب یه دارمکداد. ھمچنان  یم
بـود بـه آن حکـم  یشـد، اگـر در قـرآن م یده میپرس یا مسأله هعباس دربار اگر از ابن«
داد.  یافت از آن خبـر مـی یم یزیچ ج افت و از رسول خدای یداد و اگر در قرآن نم یم

 ر (مترجم)کو ابوب ج رمکاامبر یپ یعنی -١
 ٧/٤٤٠به یش یمصنف: ابن اب -٢
 ٤/١٨٥٩ل الصحابه یتاب فضاک؛مسلم  ٣٦٨٥ح  ٧/٤١ یل الصحابه فتح الباریتاب فضاک یبخار -٣

 ٢٣٨٩ح 
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داد و اگـر از  ر و عمر فتوا مـیکبابو هیافت، به گفت آن نمی هاگر در سنت چیزی را دربار
 ١».داد یخودش فتوا م یافت براساس رأی ینم یزیآن دو چ
عمـر بـوده و بـر  ین مـدح و ثنـا بـرایوتریکه متضمن نکن منقوالت از صحابه یدر ا
ن یند، بزرگتـرک ین و مقام ارجمند او در علم و عمل به سنت داللت میاو بر د یاستوار

 یگیری علـ از موضـع یرویـستمگر است، ھمچنان که پ ین رافضیا یل در رد ادعایدل
امامت و عصمت اوست، الزامی است. اگـر  یه مدعک یجانیت یمخصوصًا درباره عمر برا

  ردهکـ یمـ کرفته و سـنت را تـر یخود م یمعتقد است به رأ یجانیه تکعمر آن چنان 
نـد، و کمر مالقات ع یارھاکه خداوند را با مانند اعمال و کند ک یآرزو م یاست، چرا عل

و  یه علـکنیا ایدھد؟  یت است به قول او فتوا میبزرگوار اھل ب هه از ائمکعباس  چرا ابن
 اند!! ابن عباس ھم گمراه بوده

 یرافضـ یو اقوال او ثابت شده اسـت بـر بطـالن ادعـا سآنچه از زندگی عمر  -٤
از آن بـوده  یرویـن افراد به نصـوص و پیبندتریاز پا سداللت دارد، چون عمر 

گـران یو د یو آجر یاز آن جمله دارم باره مشھور است؛  نیاست و اقوال او در ا
 هه با شما دربارکند یآ یم یسانک«د: یگو یه مکاند  ردهکح از او نقل یبا سند صح

د، چـون اھـل سـنت یـنکجـدال ھا  آن نند با سنت باک یشبھات قرآن جدال م
گاهک هدربار  ٢».ترندتاب خدا آ

 سدربـاره منقـوالت عمـر  یا ژهیـن فصـل ویتابش، اعالم الموقعکم در یابن قامام 
 ید: اھل رأیگو یاختصاص داده است؛ از آن جمله عمر م یرامون برحذر داشتن از رأیپ

بـه  یاند. پس با رأ ت آن ناتوان شدهیل و از فھم آن عاجز و از روایبه دشمنان سنت تبد
د: سـنت آن یـگو یز میـد، و نیزیبپرھ ینتان از راید: در دیگو یز میاند. ن جنگ آن رفته

امـت سـنت  یرا برا یاند، اشتباھات رأ مقرر داشته ج امبریه خداوند و پکاست  یزیچ
  ٣د.یقرار ندھ

 .١/٧١ یسنن دارم -١
ه کاد آور شده است یو محقق  ١/٢٥٠ یبرکابن بطه االبانة ال ٥٢عة صیالشر یآجر ١/٦٢ یدارم -٢

 ز آن را آورده است.ین ١/١٢٣ در شرح اصول اعتقاد اھل السنة ییاکاست و الل حیسندش صح
 .٥٥-١/٥٤ن یاعالم الموقع -٣
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 ١ح است.یامًال صحک سن آثار از عمر ید: اسناد ایگو یم میق ابن
و اجتھاد خـودش بـا  یه با رأکرود  ین باشد چگونه گمان میش ایھا ه گفتهک یسک

ن کرممیـامًال غکن امر یه اکداند  ند؟ کسی که تأمل و تدبر نماید، میکنصوص مخالفت 
 و محال است.

اسـت،   ردهکـل یالقلوب را تعط  هسھم مؤلف سه عمر کنیبر ا یمبن یجانیت هگفت -٥
ه در کـاو نسبت به شرع و مقاصد و اھداف آن است  یاطالع یل جھل و بیبه دل

ھـا  یدراز ن زبانیـه خـودش در اکـاسـت   ردهکدرازی  زبان سعمر  باره به نیا
 است.  ردهکار کجھالتش را آش

ھاسـت و بنـابراین بـه دسـت آوردن دل یچون سھم مؤلفه القولـب در اسـالم بـرا
 از بـهیـاز اشخاص و بزرگان و به خاطر ن یبه دست آوردن دل بعض یعت اسالم برایشر
روان آن یـرومنـد شـد و پیه اسـالم نکـ یرا مقرر داشته است، و ھنگام ییھا سھمھا  آن
 بـه یازیبه مؤلفه القلوب ندھند، چون ن یزیه چکن اشد یصحابه بر ا یار شدند، رأیبس
 ن رفته است.یشد از ب یھا داده مه بدان خاطر بدانک یندارند و سببھا  آن

ه خداونـد کـه کـ: از آنجـا انـد ه گفتهیـحنف یاز علما یبعض«د: یگو یم یامام قرطب
سـت خوردنـد، کفـار شکرده است و کت کرومند و مسلمانان را با عزت و شویاسالم را ن

 ٢».ه سھم مؤلفه القلوب ساقط شودکر متفق شدند کصحابه در زمان خالفت ابوب
 یسھمھا  آن هکنقل نشده است  یزیچ یاز عمر و عثمان و عل«د: یگو یابن قدامه م

 ٣».به مؤلفه القلوب داده باشند
بـه  یه در عھـد خـود سـھمکـنیاند بـر ا ه صحابه اتفاق داشـتهکدھد  این نشان می

بـر  یثالثه، عمر و عثمـان و علـ یه خلفاکاست  یزین ھمان چیالقلوب ندھند. ا مؤلفه 
ه کـاند اّما قطعی بودن سقوط سھم مؤلفه القلوب و نسبت آن به صحابه چنـان  آن بوده

انـد، محـل بحـث و  ردهکن مورد نقـل یاند و اجماع را در ا احناف گفته یاز علما یبعض
ه کـالقلوب بـوده اسـت، ھمچنان هبه مؤلف یزیاز صحابه ندادن چ اختالف است، مشھور

سـقوط  یلـکبه طـور ھا  آن هکنست یار اکن یاست، الزمه ا  ردهکنقل ھا  آن قدامه از ابن

 .١/٥٥ن یاعالم الموقع -١
 .٨/١٦٨ یر قرطبیتفس -٢
 .٩/٣١٦ یالمغن -٣
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 یه آن را فقـط بـراکـه احتمـال دارد کـاند و بل داشـتهسھم مؤلفه القلـوب را در نظـر 
 یبـه آن بـاق یازیـانـد، چـون ن دهیمعاصران خود به خاطر قدرت گرفتن اسالم الزم ند

 از آن را الزم ندانند.یه در ھر زمان و مکانی نکنینمانده است نه ا
القلوب دو  اسقاط سھم مؤلفةه علمای پس از صحابه در کن است ین مطلب ایگواه ا

بر ایـن باورنـد  یگرید ساقط شود و گروه دین سھم بایه اکای معتقدند  رأی دارند: عده
از یـنھـا  آن شـود اگـر بـه ین مییاز تعین امر براساس نیبماند و ا ید باقین سھم بایکه ا

ھا  آن ن برداشت فھمیا یشود در غیر این صورت خیر. مبنا یداده مھا  آن باشد سھم به
 رود. ین دو نظر احتمال میدام از اکه به ھرکرد صحابه است کاز عمل

سھم [مؤلفه  یعلما در مورد بقا«د: یگو یرده و مکاختالف نظر علما را نقل  یقرطب
انـد: بـا قـدرت  گـران گفتهیو د یاند؛ عمر و حسـن و شـعب القلوب] اختالف نظر داشته

ھب ن مشـھور مـذیـن صنف منقطع شده اسـت، و ایآن، سھم ا یرگیگرفتن اسالم و چ
 ھا) است. ی(حنف یو اھل رأ کمال

ه کـن دارد یـاز به ایماند، چون امام ن یم یباقھا  آن اند که سھم از علما گفته یگروھ
 رده است.کن آن را قطع یند و عمر به خاطر قدرت گرفتن دکاز نو به اسالم دعوت 

ن بـاره یـچ نسـخی در ایدم، گفـت: ھـین بـاره پرسـیـدر ا ید: از زھریگو یونس می
 دانم. ینم

از بـه یه نکباشد  یسکم ثابت است، و اگر کن حین اید: بنابرایگو یابوجعفر نحاس م
از او بـه مسـلمانان  یه ضـررکـم آن رود یدست آوردن دل او باشد (مؤلفه القلوب) و ب

 شود. یا امید رود که اسالم او بھتر شود، سھمی از زکات به او پرداخت میبرسد و 
ھـا  آن نیاز پیدا شود، زکات بـهھا  آن اگر بعضی اوقات بهگوید:  قاضی عبدالوھاب می

 شود. داده می
م برطرف و اگـر کن حیباشد ا ید: به نظر من اگر اسالم قویگو یم یابن العرب یقاض

ھـا بـدان ج ه رسـول خـداکـشود ھمچنـان  یداده مھا  آن دا شود سھمیاز پیھا نبدان
با غربت آغاز شده و دوباره با ھمان ه: اسالم کح آمده است یث صحیپرداخت، در حد یم

 ١گردد. یغربت بازم

 .٨/١٦٨ یر قرطبیو تفس ١٤٥ح  ١/١٣٠مان یتاب االکح مسلم یصح -١
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مـان روشـن ین مسأله دو موضوع براین اقوال از صحابه و علما در ایاز خالل عرضه ا
 شود: یم

عمـر  یسھم مؤلفه القلوب در ھنگام قدرت اسالم تنھا رأ یه رأی منع اعطاکنیا -١
از عمر، یعنی عثمـان راشد بعد  هفیثر صحابه است و دو خلکه قول اکنبوده و بل

انـد. پـس چـرا از  ردهکنقـل ھا  آن ه علما ازکاند ھمچنان  ز بر آن بودهین یو عل
راشد پـس از  هفیه عموم صحابه و دو خلکشود آن ھم در رأیی  یعمر بدگویی م

 اند. ز بر آن بودهی) نیاو (عثمان و عل
اه معصـوم اسـت، از خطا و سھو و غفلت و اشـتب یه علکن باورند یان بر ایاگر رافض

ه امـام معصـوم او در تمـام کـند ک یبدگویی م یا پس چرا این رافضی از عمر در مسأله
 امت به جا گذاشته است؟ یمدت خالفتش بر آن بوده و بعد از خودش آن را برا

ھـا  آن از بـهیردن سھم مؤلفه القلوب در ھنگام قدرت اسالم و عدم نکپرداخت ن -٢
ست و بنابراین نسـبت یدر وقت حاجت نھا  آن سھم یلکموجب از دست رفتن 

صحابه بـه سـبب  یهدادن سقوط سھم مؤلفه القلوب به طور مطلق به عمر و بق
در عھد خودشان محل بحث و اختالف است تا جایی که نص صـحیح ھا  آن منع

ایـن  یھا یین صـورت بـدگویاز آنان در تصریح به حکم مذکور آمـده اسـت. بـد
ه او سھم مؤلفه القلوب را با وجـود ایـن کنیش در ایادعابر  یاز عمر مبن یرافض

 شود. یاست، دفع م  ردهکل یتاب خدا ھست تعطککه در 
ز از یـشـتر نیه بکـر آن و بلیـثابـت اسـت نظ سعمـر  یششم: آنچه از اجتھاد و رأ

آن سـخن گفتـه  هدربـار سه عمرکاست  یتر از مسائله بزرگکثابت شده است  سیعل
ز خواھـد یـن سی، به طریق اولی بدگویی به علـسن مورد به عمریاست، و بدگویی در ا

 بود.
ان و طعـن و اتھـام بـر اجتھـاد یدر رد خودش بر رافضـ /هیمیت خ االسالم ابنیش
 سیه علـکست بلین سعمر  هژی، ویه اجتھاد به رأکن است ید: جواب ایگو یم سعمر

د و ابن مسـعود و یعثمان و زر و کن ابوبیاست. ھمچن  ردهک یشتر از آن اجتھاد به رأیب
ریختن خون اھل قبلـه و  هدربار سیعل یاند. و رأ ردهک یم یصحابه اجتھاد به را یهبق

 ھای بسیار بزرگ بود.امثال آن از مصیبت
 ید: بـه علـیـگو یه مکس بن عباد آمده است یره از حسن از قیدر سنن ابوداود و غ

بـه  ج ه رسـول خـداکاست  یمانیعھد و پن یا ایه آکر خود به ما خبر ده یگفتم: از مس



 ٦٦٧  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ن به من نسپرده یچن ج شماست؟ گفت: رسول خدا یه نظر و رأکنیا ایشما داده است 
 ١ن نظر خودم است.یه اکاست بل

ن بـرخالف یدر مورد جنگ جمـل و صـف س یثابت است. بنابراین عل ین موضوعیا
ه خـوارج یـگ علگـران در جنـیرده اسـت، بلکـه از او و دکـنقل ن یزیجنگ خوارج چ

ن یدام در مـورد جنـگ جمـل و صـفکچ یاند. اّما ھ ردهکنقل  یحیث صحیش احادکسر
ت نداشـتند (قاعـدون)، کـه آنـان که در جنـگ شـرک یسانکاند مگر  ردهکنقل ن یزیچ

اگر بـد و مـذموم  یه نظر و رأکاند. معلوم است  ردهکقتال و فتنه نقل  کدر تر یثیاحاد
بـدتر و  یو نظـر یچ رأیشود و اگر بد و مـذموم باشـد ھـ نباشد صاحب آن مالمت نمی

ھـا  آن شـتنکختـه شـود، و یه خون ھزاران مسلمان بدان رکست ین یتر از نظر مذموم
ر یه خکنبود، بلھا  آن یایدن یو نه براھا  آن نید یمسلمانان نه برا یبرا یچ مصلحتیھ

 شتر شد.یشر ب متر وکبعد از آن 
ل یگـران در مسـایرد، پس نظر عمر و دیمورد سرزنش قرار نگ یین نظر و رأیاگر چن

ھـا  آن ن آراء بایدر ا یه علک یست در صورتیقابل سرزنش ن یارث و طالق به طریق أول
 ھا تنھا است.خودش در مورد ریختن خون یبوده و در رأ یکشر

شـده  کمسعود تـر و ابن یعل هاز گفت هکرا  یلیمسا یو محمد بن نصر مروز یشافع
ن آرا بـرخالف سـنت اسـت، یـاز ا یاریاند که این آرا نیز فراوانند و بس ردهکاست جمع 

ه کـن است یا یرده باشد، که نظر علکه شوھرش فوت ک یا زن حامله همانند رأی دربار
بـدان  ج امبریـات پیدر ح ککن اجل(مدت) است، ابوسنابل بن بعیاین زن دورتر هعد

ر نمود گفـت: کش او ذیامبر آمده و آن را پیش پیپ یعه اسلمیه سبک یفتوا داد و ھنگام
و » ٢ازدواج کـن یو با ھـر کـه خواسـت یا ه حالل شدهکد، بلیگو یابو سنابل اشتباه م«

 رده بود.که ھنگام حجة الوداع فوت کدر م شوھر این زن
گـران] یو د یازعمر [ماننـد علـ گناه باشد، پس گناه کسانی غیر یاگر اجتھاد به رأ

و نظر خود خون مسـلمانان را حـالل بشـمارد  یه با رأک یسکبزرگتر است، چون گناه 

 .٥/٥٠تاب السنة کسنن ابوداود  -١
 ٣٩٩١ح  ٧/٣١٠ یفتح البار ١٠فصل  یتاب المغازکن لفظ را آورده است در یر از ایبه غ یبخار -٢

ح  ٢/١١٢٢رھا بوضع الحمل یعنھا زوجھا و غ یتاب الطالق فصل انقضاء عدة المتوفکو مسلم 
١٤٨٤. 
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ند. و اگر کم کخودش ح یبه رأ یجزئ یا هیه در قضکاست  یسکتر از گناه بزرگ یبس
تـر یکبه صواب و درست نزد سنادرست، پس عمر  یاجتھاد، بعضی درست باشد و برخ

درسـت  یگران است و اگر اجتھاد ھمگیش از دیدرست در نظراتش ب یآرااست، چون 
اسـت  یدرست یوتر از رأیکه مصلحت آن بزرگتر باشد بھتر و نک یو صواب یباشد، درست

مسلمانان  یبرا یبزرگتر یھامصلحت یدارا سعمر  یمتر باشد، آراکه مصلحت آن ک
 بوده است.

ه مورد مـدح اسـت کن صحابه در آنچه درست، از مجتھدا یبه ھر حال: عمر در آرا
است  یزین موضوع چیل صحت ایمذموم دور بوده است. دل یتر و باالتر، و از رأیکنزد

ھا  آن ه بهکبوده اند  یسانکش یپ یدر امتھا«آمده است:  ج امبرین از پیحیه در صحک
 ١».است سباشد اوعمر ھا  آن از یکیشده است اگر در امت من  یالھام م
او ثابـت  یھااز تھمت سو بری بودن فاروق  یاین رافض یدالئل، بطالن ادعان یبا ا

 شود. یم

 ردند.کمخالفت  ریغدبر اینکه اصحاب با نص  یمبن یجانیت یادعا
 اجتھاد و به کارگیری رأی در مقابل نصـوص را هقضی«د: یگو یم ١٩٨در ص یجانیت

است به وجـود آوردنـد و در  سعمر بن خطاب ھا  آن ه در رأسکاز صحابه  یا مجموعه
عمـر  یو دفـاع از رأ یبانیح بـه پشـتیه چگونه در مقابل نص صـرکم یدیبت دیروز مص

 برخاستند.
را بـر  یعلـ ج امبریـه پکـر را یھرگـز نصـوص غـدھا  این هکم یریگ یجه میاز آن نت

 رفتند.ین نمود، نپذیمسلمانان به عنوان جانشنین خود مع
در  یبزرگـ یھا یامور مسلمانان را به عھـده گرفـت بـا سـخت یه امام علک یھنگام

ه بـدعتکـوشش نمود کار یف و قرآن روبرو شد و بسیشر یندن مردم به سنت نبوکباز
جـا که سـنت عمـر کـدند یشکاد یفر ین شده بود بردارد، اّما بعضیه داخل دکرا  ییھا

 .»رفت...
دربـاره  یجـانیت یو (ادعان موضوع در دو مسأله (نوشتن نامه) یجواب: رد مفصل ا

و بطالن او را روشـن نمـود. اّمـا  یه خداوند گمراھکر) گذشت یدر روز غد یخالفت عل

 .١١٤-٦/١١١منھاج السنة  -١
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نجا عمـر نـص ادعـا یکنم. در ا نص بر خالفت اشاره می هبه تناقض او در مسئل نجایدر ا
ه ایـن کـ یند، در صـورتک یرد، آن را رد میپذ یر نمیرا در روز غد یت علیننده بر وصک

 ین موضـوع اگـر بـرایپژوھشگر در ا«د: یگو یتاب مکاز  یگرید یرافضی در جا مؤلف
بـن  یه نص برامامـت علـکند یب یطرف باشد و تعصب نورزد، م روشن شدن حقیقت بی

ه مـن کـس کھر «فرماید:   یه مک ج امبریث پیطالب واضح و روشن است؛ مانند حدیاب
این حدیث را بعد از بازگشـت از حجـه  ج پیامبر» اوست یھم موال یاو باشم عل یموال

ه کـگفتن به علی مجلس بزرگی را ترتیب دادند  یکتبر یبرا یالوداع گفته است. گروھ
بـه بـه) «(گفتنـد:  یان بودنـد و میـگو یکن تبریـان ایز در میر و عمر نکخود ابوب یحت

 ١».یشد یھر مرد و زن مومن یطالب! تو موالیبن اب یعل یخوشا به حالت ا
از «انـد:  م گفتهیوتـاه اسـت؟ و از قـدکسـمان دروغ چقـدر یگـوییم: ر یواب مدر ج

 »  دروغش است. یدروغگو فراموش یھابتیمص
ار خواھد بود و در که دروغگو فراموشکن است یدروغ ا یھاد: از آفتیگو یابوحاتم م

 یند و نصـر بـن علـک یخود م ییاعالن به رسوا یا در ھر حال و وضعیگو ین حالتیچن
رده کـ کمـکان یـه دروغگویـبـر عل یفراموش هلیخداوند ما را به وس«د: یگو یم یجھم
 ٢».است
نـد کخود قرار داده تا اعتقادات فاسد خود را ثابت  هلیچون دروغ را وس ین رافضیا
ان سـاخته یـده و او را عریـاش را در بت گرفتار شده اسـت و خداونـد پـردهین مصیبه ا

ه کـاسـت  یبـرای علـ یالیت خیث نص بر وصیحده او درصدد اثبات ک یاست، در حال
ت بـه او یوصـ یبـرا یبـه علـ یکتبر یبرا یر مجلس مھمید: صحابه در روز غدیگو یم

گفتند: به  یه ھر دو مکر و عمر قرار داشتند کان ابوبیگو یکترتیب دادند، و در رأس تبر
بعـد . چنـد صـفحه یشـد یزن و مـرد مـؤمن ھـر یطالب! تو مـوالیبن اب یعل یبه ا

ر را یغـد هن صـحابه حادثـیـه اکـد: یگو یرده و مکرا فراموش ھا  این هه ھمکم ینیب یم
گیری  ه موضـعکـنص دال بر خالفت علـی را نیـز قبـول نداشـتند و بل رفته و ھرگزینپذ

لعنـت خداونـد بـر «عمـر بـن خطـاب بـود. ھا  آن مخالفت و دشمنی گرفته و در رأس
 »!ان بادیدروغگو

 .١٦١ت صیثم اھتد -١
 .٥٣-٥٢آورده است ص ن اقوال را ابن حبان در روضة العقالءیا -٢
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تـا …ندن مردم به سنت بـود کباز یبرا یالت بزرگکدچار مش یعل«ه کاو  هاما گفت
ن ھنوز بـدعتیخیاساس است، چون در زمان خالفت ش یامًال باطل و بک یسخن ،»آخر

ھـا را مـردم بـر سـنت بودنـد و بـدعتھـا  آن رده بـود و در تمـام دورانکـھا ظھـور ن
ان آنـان ظـاھر و یـن در مینداشت و موضوع د ییآشناھا  آن ھا باشناختند و بدعت ینم
ن بـود، یز چنـیان آنان مشھور و محترم بود، و در زمان عثمان نیبود و سنت در م یقو

ان مـردم بـدعت یـبه ظاھر شدن نمـود اّمـا در م اگر چه بدعت در اواخر عھد او شروع
ر منتشـر بـود و اھـل اسـالم در عـزت و یـه سنت تسلط داشـت و خکآشکاری نبود، بل

ھا  فتنه س یبوده و اھل شر در ذلت و حقارت بودند. اما در زمان خالفت عل یپارچگیک
رده و کـدا یـع رواج پیرده و تشـکـھا ظاھر شد، چون خوارج ظھور فراوان شد و بدعت

ف یر ضعیله اھل خین وسیخته شد و بدیمسلمانان مؤمن ر یھاامت متفرق شد و خون
قاتالن عثمان  هدربار س یا جایی که علشدند و بر مردم تسلط یافتند، ت یو اھل شر قو

س کـه ھـر کـاسـت  ین امریا». میتسلط ندارھا  آن ما بوده و ما بر کھا مالآن«گفت: 
 یچ مسلمان منصف و عادلیداند و ھ یخ داشته باشد آن را میبه تار ین اطالعیترکوچک

 ست.یر آن نکاز میان اھل سنت و اھل بدعت من
شـود  یاسـتوار م یند و جھالت و نـادانک یدا میو ھوس غلبه پ یه ھوک یاما ھنگام

ه کـنـد، ھمچنـان ک یر مـییـق تغیشود و حقا یم دگرگون میارھا عوض شده و مفاھیمع
 زند. یدست و پا م ین است، چون به طور شگفت آوریچن یجانیت تیوضع

 امت را به دست گرفت سنت را یخط رھبر یوقت ید: علیگو یه مکبینیم  یم یگاھ
د: اضـافه یگو یم» یاھل سنت واقع«تابش کھا را دور انداخت و در  رده و بدعتکاده یپ

نـدن مـردم بـه کرد بـه بازکـخالفت را به دست گرفت شروع  یوقت یامام علھا  این بر
ن یـد اکیـدر تأ ١ت المـال بـود.یه انجام داد توزیع بک یزین چی، و اولیسنت نبو یسو

مثـل  ین علیر المومنین، امید: با وجود ایگو یم تابکدر ھمان  یگریمطلب در جای د
ه] بـه یـرد، اما علی [سـالم اللـه علکعت وادار نیبه ب قبل مردم را با زور و اجبار یخلفا

ایجـاد نکـرد... تـا آنجـا کـه  یلیر و تبـدییـبند بوده و ھرگـز تغیام قرآن و سنت پاکاح

 .١٨٩عة ھم اھل السنة صیالش -١
                                                   



 ٦٧١  رد بر مطالب و سخنان مؤلف در کتاب (آنگاه هدایت شدم)

ه کـآن و سنت را بعـد از آن ه قرک یسک یطالب، ایابن اب یباد بر تو ا کد: مباریگو یم
 ١.یردکبردند، زنده  ین میگران آن را از بید

سخنش به عقـب  یگرید ید. ولی در جایگو ینجا میه مؤلف در اکاست  یزین چیا
 سطالب یبن اب ید: علیگو یتاب مککند. در ھمان  اش را نقض می بازگشته و این گفته

خـود در  یھـا یافعال و اقوال و داور د با تمام قدرت دریوشک یه مکبوده  یتنھا مخالف
نداشت، چـون او را بـه  یا دهیچ فایبازگرداند. اما ھ یام خالفتش مردم را به سنت نبویا

 ٢ردند.کمشغول  یسخت یھاجنگ
د: یگو یم» انیھمراه راستگو«تابش کدر  س یھمچنین در ضمن سخنش درباره عل

نان و کن) عھدشـیتکاز طرف (نـاه کبه اتمام رساند  ینیخون یھا خالفتش را در جنگ
د در یـه به شـھادتش انجامکل شد ین) منحرفان بر او تحمین) فاسقان و (مارقی(قاسط

 ٣خورد. یامبر حسرت میه ھمواره بر حال امت پک یحال
مـردم را  س یه علـکاو را  هن گفتیم؟ اینکق ین گفته او را تصدیدامکم یدان یما نم

ن یـقرآن را در میان امت اجرا کرد، تا ما ھم به او در اام کامبر بازگرداند و احیبه سنت پ
رده اسـت. یـا ایـن کـن یاش چنـ از دو گفته یکیه مؤلف در کیم چنانیبگو یکمورد تبر

بـود  ینیخون یھاندن مردم به سنت عاجز بود و علتش جنگکاو را که علی از باز هگفت
 ج ه او بر امت محمـدکم ھمچنان یرفت، تا حسرت بخوریان نپذیه جز با شھادت او پاک

 حسرت خورد.
اش را در  گیری عًا به امـت پاسـخ داده و موضـعید سرین سؤال متوجه اوست تا شایا

خـارج   ردهکـه به آن دچـار ک ین اضطرابیو امت را از ا  ردهکحساس روشن  هن مسئلیا
گرفته تا او  کمکاھل سنت  ییآموزان ابتدا ن مورد از دانشیه در اکندارد  یالکند. اشک

نند، ک کمکخوانده اند  ییدر دوره ابتدا سطالب یبن اب یره علیرا در مورد آنچه از س
ه در گذشـته از کـند ھمچنانکن مورد استفاده یدر اھا  آن و از  ردهکال را حل کن اشیو ا
 ٤رده و به آن صراحتًا سخن گفته است.که در نجف استفاده یعلم هان حوزکودک

 .١٩٨عه ھم اھل السنة صیالش -١
 .٢٦٠ھمان منبع  -٢
 .٨١ن صیون مع الصادقکال -٣
 .٥٤-٥٣ت صیثم اھتد -٤
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م. از یرسـ یم» ت شـدمیآنگـاه ھـدا«تـاب اول او کدر  یجـانیان رد تینجا به پایدر ا
ش یرضـا یبـرا یخود و سـبب تقربـ یخالص برا ین اثر را عملیه اکخداوند خواستارم 

از من رخ داده مرا مورد بخشش قرار دھد، و مسلمانان  یقرار دھد و اگر اشتباه و سھو
له آن باطـل ینندگان را بـه وسـک لینندگان و تبدک فیرا بدان نفع رسانده و شبھات تحر

 ند. ک

 نيآله و صحبه أمجع ینا حممد و علينب یاهللا عل یو صل
 انیپا

 
 
 



 

 

 منابع و مصادر

 قرآن کریم 
 منابع اھل سنت و جماعت

لإلمام عبيداهللا بن  اإلبانة الصغر (الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة): -١

معطي، نرش املكتبة الفيصلية  حممد بن بطة العكربي، حتقيق: رضا بن نعسان

 هـ.١٤٠٤

لإلمام  املذمومة): اإلبانة الكرب (اإلبانة عن رشيعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق -٢

لعكربي، حتقيق: رضا بن نعسان معطي، دار الراية، الطبعة عبيداهللا بن حممد بن بطة ا

 هـ.١٤٠٩األوىل 

أليب بكر حممد بن عبداهللا ابن العريب، حتقيق: حممد عبدالقادر  أحكام القرآن: -٣

 عطا،دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.

أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري،  األدب املفرد مع رشحه فضل اهللا الصمد: -٤

 هـ.١٤٠٧اخلطيب، املكتبة السلفية، الطبعة الثالثة،  ج أحاديثه: حمب الدينخر

ملحمد نارصالدين األلباين، املكتب  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: -٥

 هـ.١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية 

االستيعاب يف معرفة األصحاب املطبوع بذيل اإلصابة البن حجر: أليب عمر  -٦

مكتبة ابن تيمية، القاهرة  اهللا بن عبدالرب، حتقيق: طه حممد الزيني،يوسف بن عبد

 هـ.١٤١٤

لعزالدين عيل بن حممد بن األثري، حتقيق: الشيخ عيل  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: -٧

 حممد عوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
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شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: طه لإلمام  اإلصابة يف متييز الصحابة: -٨

 هـ.١٤١٤حممد الزيني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

ابن  عبداهللا هـ) حتقيق: د.٢١٩أليب بكر عبداهللا بن الزبري احلميدي (ت أصول السنة: -٩

 هـ.١٤١٦سليامن الغفييل، نرش وتوزيع دار البخاري، املدينة املنورة، ط األوىل 

بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: كامل يوسف احلوت، عامل  أليب االعتقاد: -١٠

 هـ.١٤٠٣الكتب، ط األوىل 

لفخرالدين الرازي، بمراجعة عىل سامي  اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني: -١١

 هـ.١٤٠٢النشار، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان 

بن أيب بكر بن قيم  لشمس الدين أيب عبداهللا حممد أعالم املوقعني عن رب العاملني: -١٢

 هـ.١٣٨٨اجلوزية، تعليق: طه عبدالرؤوف سعد، النارش: مكتبة الكليات األزهرية 

أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية،  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: -١٣

هـ، حتقيق: حممد سيد كيالين، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ٧٥١املتوىف سنة 

 هـ.١٣٨١ه، مرص احللبي وأوالد

هـ) حتقيق ٤٣٠للحافظ أيب نعيم األصبهاين، املتوىف ( اإلمامة والرد عىل الرافضة: -١٤

الدكتور عيل بن حممد نارص الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة 

 هـ.١٤٠٧األوىل 

، املتوىف لإلمام أيب عمر يوسف بن عبدالرب االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء: -١٥

 هـ) دار الكتب العلمية.٤٦٣سنة (

لإلمام أيب سعد عبدالكريم بن حممد بن منصور السمعاين، املتوىف سنة  األنساب: -١٦

الطبعة األوىل  هـ) حتقيق: عبداهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية،٥٦٢(

 هـ.١٤٠٨



 ٤٢٣  منابع و مصادر

 إلسامعيل بن عمر بن كثري الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث: -١٧

 هـ.١٣٩٩هـ) حتقيق: أمحد شاكر، مكتبة دار الرتاث، الطبعة الثالثة ٧٧٤(ت

للحافظ ابن كثري، حتقيق: د. أمحد أبو ملحم، د. عيل نجيب  البداية والنهاية: -١٨

 هـ.١٤٠٨دار الريان للرتاث، الطبعة األوىل  عطوي،

اجلمييل، مكتبة عبداهللا :دكرتتأليف بذل املجهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود: -١٩

 هـ.١٤١٤الثانية  الغرباء األثرية، املدينة املنورة، الطبعة

حممد عبدالستار التونسوي، دار النرش اإلسالمية العاملية،  بطالن عقائد الشيعة: -٢٠

 باكستان. فيصل أباد،

هـ) حتقيق: الشيخ قاسم ٩١١لإلمام جالل الدين السيوطي (ت تاريخ اخللفاء: -٢١

 هـ.١٤٠٦العثامين، دار القلم، بريوت، لبنان، ط األوىلالشيخ حممد  الرفاعي،

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  تاريخ الطربي (تاريخ األمم وامللوك): -٢٢

 أبوالفضل إبراهيم. هـ) حتقيق: حممد٣١٠(ت

اهللا بن عساكر، خمطوط  أليب القاسم عيل بن احلسني بن هبة تاريخ مدينة دمشق: -٢٣

 الظاهرية.

هـ) ٢٧٦لإلمام أيب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة (ت :تأويل خمتلف احلديث -٢٤

 هـ.١٤٠٩حتقيق: حممد حمي الدين األصفر، املكتب اإلسالمي، ط األوىل 

 أليب املظفر اإلسفرائيني، حتقيق: كامل يوسف احلوت، ط األوىل، التبصري يف الدين: -٢٥

 الكتب. عامل

د.حممد أحمزون،  حدثني:حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات الطربي وامل -٢٦

 هـ.١٤١٥األوىل ط مكتبة الكوثر، الرياض،
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 لبدر الدين أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا الزركيش التذكرة يف األحاديث املشتهرة: -٢٧

ط  مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، حتقيق: هـ)٧٩٤(ت

 هـ.١٤٠٦األوىل 

هـ) علق عليه: ٧٤٨أمحد بن عثامن الذهبي (تلإلمام حممد بن  ترتيب املوضوعات: -٢٨

 هـ.١٤١٥كامل ابن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

 أليب احلسن اجلرجاين، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي التعريفات: -٢٩

 وأوالده بمرص.

الفداء إسامعيل بن للحافظ عامدالدين أيب  تفسري ابن كثري (تفسري القرآن العظيم): -٣٠

 هـ.١٣٨٨هـ) ط دارإحياء الرتاث العريب، بريوت ٧٧٤كثري (ت

لإلمام أيب احلسني حممد بن احلسني البغوي  تفسري البغوي (معامل التنزيل): -٣١

هـ) حتقيق: خالد ابن عبدالرمحن العك، مروان سوار، دار املعرفة، بريوت، ٥١٦(ت

 هـ.١٤٠٦لبنان، ط األوىل 

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  (جامع البيان يف تأويل القرآن):تفسري الطربي  -٣٢

 هـ.١٤١٢هـ) دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل ٣١٠(ت

أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري  تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن): -٣٣

مد عثامن، دار القرطبي، تعليق: حممد إبراهيم احلفناوي، خرج أحاديثه: د. حممود حا

 هـ.١٤١٤احلديث، القاهرة، ط األوىل 

هـ) ٨٥٢لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر (ت تقريب التهذيب: -٣٤

 هـ.١٤٠٦تقديم ومقابلة: حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، حلب، ط األوىل 

كريا لإلمام ز التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير مع رشحه تدريب الراوي: -٣٥

 هـ.١٣٨٥هـ) ط الثانية٦٧٦حييى بن رشف النووي (ت



 ٤٢٥  منابع و مصادر

هـ) ٤٦٣للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي (ت تقييد العلم: -٣٦

 م.١٩٧٤حتقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، ط الثانية 

هـ) دار ٥٩٧للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي البغدادي (ت تلبيس إبليس: -٣٧

 ملدين للطباعة والنرش.ا

لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، املطبوع بحاشية املستدرك  التلخيص: -٣٨

 هـ.١٤١١للحاكم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

أليب بكر  التمهيد والرد عىل امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة: -٣٩

حممد عبداهلادي أبو ريده،  مد اخلضريي،هـ) حتقيق: حممود حم٤٠٣الباقالين (ت

 هـ.١٣٦٦بريوت، لبنان، دار الفكر العريب

ملحمد بن أمحد بن عبدالرمحن امللطي  التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع: -٤٠

هـ) تعليق: حممد زاهد الكوثري، مكتبة املثنى بغداد، مكتبة املعارف، ٣٧٧(ت

 هـ.١٣٨٨بريوت 

مد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي البستي لإلمام احلافظ حم الثقات: -٤١

 هـ.١٣٩٥هـ) مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد الدكن، اهلند ٣٥٤(ت

لإلمام أيب عمر يوسف بن  جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله: -٤٢

 هـ) تقديم عبدالكريم اخلطيب، دار الكتب٤٦٣عبدالرب النمري القرطبي (ت

 هـ.١٤٠٢اإلسالمية، القاهرة، ط الثانية 

للحافظ قوام السنة أيب القاسم  احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة: -٤٣

إسامعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين بتحقيق: د. حممد بن ربيع مدخيل (اجلزء 

ألوىل األول) والشيخ حممد بن حممود أبو رحيم (اجلزء الثاين) دار الراية للنرش، ط ا

 هـ.١٤١١
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للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين  حلية األولياء وطبقات األصفياء: -٤٤

 هـ) النارش مكتبة اخلانجي بمرص.٤٣٠(ت

هـ) املطبوع ضمن ٢٥٦لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري (ت خلق أفعال العباد: -٤٥

شأة املعارف عقائد السلف، مجع: عيل سامي النشار، عامر مجعي الطالبي، النارش من

 باألسكندرية.

إلحسان إهلي  الرد عىل الدكتور عيل عبدالواحد يف كتابه بني الشيعة وأهل السنة: -٤٦

 هـ.١٤٠٥ظهري، ادارة ترمجان السنة، الهور، باكستان، ط األوىل 

هـ) حتقيق: ٨٨٨أليب حامد حممد املقديس (ت رسالة يف الرد عىل الرافضة: -٤٧

 هـ.١٤٠٣السلفية، اهلند، ط األوىل الرمحن، الدار  عبدالوهاب خليل

للشيخ حممد بن عبدالوهاب، حتقيق: نارص بن سعد  رسالة يف الرد عىل الرافضة: -٤٨

 هـ.١٤٠٠الرشيد، ط الثانية 

هـ) حتقيق: ٦٢٠ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس (ت الرقة والبكاء: -٤٩

ة، بريوت، ط األوىل حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الدار الشامي

 هـ.١٤١٥

لإلمام احلافظ أيب حاتم حممد بن حبان البستي  روضة العقالء ونزهة الفضالء: -٥٠

هـ) حتقيق: حممد عبدالرزاق محزة، حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ٣٥٤(ت

 هـ.١٣٩٧

للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار األرقم،  رياض اجلنة يف الرد عىل أعداء السنة: -٥١

 هـ.١٤٠٥الثانية ط 

أليب جعفر أمحد الشهري باملحب الطربي، جشتي  الرياض النرضة يف مناقب العرشة: -٥٢

 كتبة فيصل آباد.م



 ٤٢٧  منابع و مصادر

للشيخ حممد نارصالدين  سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها: -٥٣

 طبعة مكتبة املعارف بالرياض. -٢طبعة املكتب اإلسالمي.  -١ األلباين:

هـ) املكتب ٢٨٧مرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين (تأليب بكر ع السنة: -٥٤

 هـ.١٤٠٥اإلسالمي، حتقيق: الشيخ حممد نارصالدين األلباين، ط الثانية 

هـ) حتقيق: د.عطية ٣١١أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل (ت السنة: -٥٥

 هـ.١٤١٠الزهراين، دار الراية للنرش والتوزيع، ط األوىل  

هـ) حتقيق: د.حممد ٢٩٠ن عبداهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل (تأليب عبدالرمح السنة: -٥٦

 هـ.١٤٠٦سعيد القحطاين، دار ابن القيم، ط األوىل 

هـ) حتقيق: ٢٧٥لإلمام احلافظ أيب عبداهللا بن يزيد القزويني (ت سنن ابن ماجه: -٥٧

 حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

هـ) ٢٧٥أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين (ت لإلمام احلافظ سنن أيب داود: -٥٨

 سورية. تعليق: عزت عبيد الدعاس، عادل السيد، دار احلديث، محص،

أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح): -٥٩

هـ) حتقيق: إبراهيم عطوه عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ٢٩٧(ت

 رص.احللبي وأوالده بم

 هـ) حتقيق:فؤاد٢٥٥لإلمام احلافظ عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي ( سنن الدارمي: -٦٠

 هـ.١٤٠٧أمحد زمزيل، خالد السبع العلمي، دار الريان، ط األوىل

٦١- :هـ) ٤٥٨لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي (ت السنن الكرب

 دارالفكر.

عبدالرمحن بن شعيب النسائي  لإلمام احلافظ أيب سنن النسائي (املجتبى): -٦٢

 هـ.١٣٨٣هـ) رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب بمرص، ط ٣٠٣(ت
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لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  سري أعالم النبالء: -٦٣

 هـ.١٤١٣هـ) حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط التاسعة٧٤٨(ت

 ار الفكر، القاهرة.أليب حممد عبدامللك بن هشام، د السرية النبوية: -٦٤

أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور  رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة: -٦٥

هـ) حتقيق: د. أمحد بن سعد محدان الغامدي، دار طيبة ٤١٨الطربي الاللكائي (ت

 للنرش، الرياض.

هـ) ٣٢٩لإلمام أيب حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري (ت رشح السنة: -٦٦

 هـ.١٤٠٨حممد سعيد القحطاين، دار ابن القيم، ط األوىل  حتقيق: د.

لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي، املطبعة املرصية،  رشح صحيح مسلم: -٦٧

 هـ.١٣٤٧ط األوىل  باألزهر،

لإلمام القايض عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي  رشح العقيدة الطحاوية: -٦٨

ملحسن الرتكي، شعيب األرنؤوط، مؤسسة هـ) حتقيق: د. عبداهللا بن عبدا٧٩٢(ت

 هـ.١٤١٣الرسالة، ط الثانية 

حممد حامد  هـ) حتقيق:٣٦٠لإلمام أيب بكر حممد بن احلسن اآلجري (ت الرشيعة: -٦٩

 هـ.١٤٠٣ الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل

هـ) دار ١٠٨٩لإلمام أيب الفرج عبداحلي بن العامد احلنبيل (ت شذرات الذهب: -٧٠

 هـ.١٣٩٩املسرية، بريوت، ط الثانية 

للقايض أيب الفضل عياض بن موسى  : ج الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٧١

 اليحصبي األندليس، حتقيق: عيل حممد البجاوي، النارش، دار الكتاب، بريوت.

للشيخ إحسان إهلي ظهري، نرش ادارة ترمجان السنة، الهور،  الشيعة وأهل البيت: -٧٢

 هـ.١٤٠٤باكستان، ط السابعة 



 ٤٢٩  منابع و مصادر

للشيخ إحسان إهلي ظهري، نرش ادارة ترمجان السنة، الهور،  الشيعة والتشيع: -٧٣

 هـ.١٤٠٤باكستان، ط الثانية 

للشيخ إحسان إهلي ظهري، نرش ادارة ترمجان السنة، الهور،  الشيعة وحتريف القرآن: -٧٤

 هـ.١٤٠٤باكستان، ط الرابعة 

أيب الفوز حممد أمني بن للعالمة  الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد: -٧٥

هـ) حتقيق: د. سعد الشهري، د. فهد السحيمي، د. جازي ١٢٤٦عيل السويدي (ت

 اجلهني، رسائل علمية مطبوعة عىل اآللة الكاتبة.

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن : ج الصارم املسلول عىل شاتم الرسول -٧٦

بداحلميد، من توزيع هـ) حتقيق: حممد حمي الدين ع٧٢٨عبدالسالم بن تيمية (ت

 هـ.١٣٩٨إدارات البحوث العلمية، دار الكتب العلمية 

للعالمة أيب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري، دار  الصحاح يف اللغة والعلوم: -٧٧

 احلضارة العربية، بريوت.

لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري  صحيح البخاري: -٧٨

البن حجر، ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي،  هـ) املطبوع مع فتح الباري٢٥٦(ت

 تصحيح: حمب الدين اخلطيب، النارش دار املعرفة، بريوت.

للشيخ حممد نارصالدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط  صحيح اجلامع الصغري: -٧٩

 هـ.١٤٠٨الثالثة 

للشيخ حممد نارصالدين األلباين، النارش: مكتب الرتبية  صحيح سنن ابن ماجه: -٨٠

 هـ.١٤٠٧دول اخلليج، ط األوىل العريب، ل

لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  صحيح مسلم: -٨١

 هـ) حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا.٢٦١(
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لإلمام أمحد بن حجر اهليتمي  الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة: -٨٢

ج أحاديثه وعلق عليه: عبدالوهاب عبداللطيف، النارش هـ) خر٩٧٤املكي (ت

 هـ.١٣٨٥مكتبة القاهرة، ط الثانية 

للشيخ حممد نارصالدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط  ضعيف اجلامع الصغري: -٨٣

 هـ.١٤١٠الثالثة 

للقايض أيب احلسني حممد بن أيب يعيل، النارش دار املعرفة للطباعة  طبقات احلنابلة: -٨٤

 ريوت، لبنان.والنرش، ب

٨٥- :أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي، دار صادر، بريوت. الطبقات الكرب 

للشيخ حممد بن نارصالدين األلباين، املطبوع مع كتاب  ظالل اجلنة يف ختريج السنة: -٨٦

 هـ.١٤٠٥السنة البن أيب عاصم، ط الثانية 

للشيخ سليامن بن محد  عبداهللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم: -٨٧

 هـ.١٤٠٥العودة، النارش دار طيبة للنرش والتوزيع، ط األوىل 

أليب عمر أمحد بن حممد بن عبدربه األندليس، مكتبة النهضة املرصية،  العقد الفريد: -٨٨

 هـ.١٣٨١القاهرة، ط الثانية 

للدكتور عيل بن نفيع العلياين، مكتبة الصديق، ط األوىل  عقيدة ابن قتيبة: -٨٩

 هـ.١٤١٢

هـ) املطبوعة ٣٢٢لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي (ت العقيدة الطحاوية: -٩٠

مع رشحها البن أيب العز احلنفي، بتحقيق: د. عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، 

 هـ.١٤١٣وشعيب األرنؤوط، ط الثانية 

لإلمام : ج يالعواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النب -٩١

هـ) حتقيق: حمب الدين ٥٤٣أيب بكر حممد بن عبداهللا ابن العريب (ت القايض

 هـ.١٤٠٥اخلطيب، دار الكتب السلفية، ط األوىل 
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مجع الشيخ أمحد بن عبدالرزاق  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: -٩٢

 هـ.١٤١٢الدويش، طبع ونرش مكتبة العبيـكان، ط الثانية 

لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر  خاري:فتح الباري برشح صحيح الب -٩٣

 هـ) مطبعة املعرفة، بريوت.٨٥٢العسقالين (ت

ملحمد بن عيل الشوكاين  فتح القدير بني فني الرواية والدراية من علم التفسري: -٩٤

 هـ) دار الفكر للطباعة والنرش.١٢٥٠(ت

ق: هـ) حتقي٤٢٩لعبدالقاهر بن ظاهر بن حممد البغدادي (ت الفرق بني الفرق: -٩٥

 حممد حميى الدين عبداحلميد، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد املعروف بابن حزم  الفصل يف امللل واألهواء والنحل: -٩٦

األندليس، حتقيق: د.حممد إبراهيم نرص، د.عبدالرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، 

 هـ.١٤٠٥

هـ) حتقيق: ويص اهللا بن ٢٤١ن حنبل (تلإلمام أيب عبداهللا أمحد ب فضائل الصحابة: -٩٧

 هـ.١٤٠٣حممد عباس، ط جامعة أم القر، ط األوىل 

هـ) حتقيق: عبدالرمحن بن ١٢٥٠ملحمد بن عيل الشوكاين (ت الفوائد املجموعة: -٩٨

 حييى املعلمي عبدالوهاب عبداللطيف، مطبعة السنة املحمدية.

 دي، ط عامل الكتب، بريوت،للعالمة حممد بن يعقوب الفريوز أبا القاموس املحيط: -٩٩

 لبنان.
لمحمد بن علي الشوکاني، تحقیق: د. إبراھیم  قطر الولي علی حدیث الولي: -١٠٠

 ھالل، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
للعالمة عزالدين أيب احلسن عىل بن أيب الكرم حممد بن حممد  الكامل يف التاريخ: -١٠١

 هـ.١٣٨٥صادر بريوت، لبنان  بن عبدالكريم املعروف بابن األثري، دار

لإلمام احلافظ أيب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين، دار  الكامل يف ضعفاء الرجال: -١٠٢

 هـ.١٤٠٤الفكر، ط األوىل 
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الكتاب اللطيف لرشح مذاهب أهل السنة ومعرفة رشائع الدين والتمسك  -١٠٣

حممد هـ) حتقيق: د.عبداهللا بن ٣٨٥أليب حفص عمر بن أمحد بن شاهني (ت بالسنن:

 هـ.١٤١٦البصريي، مكتبة الغرباء األثرية، ط األوىل 

ملحمد  كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم: -١٠٤

هـ) حتقيق: حممد عثامن اخلشت، مكتبة ٤٧٠بن مالك بن أيب الفضائل احلامدي (ت

 ابن سينا.

للشيخ  ألسنة الناس: كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل -١٠٥

 هـ) دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.١١٦٢إسامعيل بن حممد العجلوين (ت

لإلمام أيب بكر أمحد بن عيل املعروف باخلطيب البغدادي  الكفاية يف علم الرواية: -١٠٦

 هـ) منشورات املكتبة العلمية باملدينة املنورة.٤٦٣(ت

ام جالل الدين عبدالرمحن لإلم الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة: -١٠٧

 هـ.١٤٠٣السيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان 

لإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  لسان العرب: -١٠٨

 هـ.١٤١٤املرصي، دار صادر، بريوت، ط الثالثة 

 لعبدامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويني املعروف ملع األدلة يف عقائد أهل السنة: -١٠٩

هـ) حتقيق: فوقيه حسني حممود، القاهرة، الدار املرصية ٤٧٨بإمام احلرمني (ت

 هـ.١٣٨٥للتأليف 

لإلمام موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن  ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد: -١١٠

 هـ.١٤٠٦هـ) حتقيق: بدر البدر، ط األوىل ٦٢٠قدامة املقديس (ت أمحد بن حممد بن

للحافظ نورالدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  الفوائد: جممع الزوائد ومنبع -١١١

 م.١٩٦٧هـ) النارش دارالكتب، بريوت، لبنان، ط الثانية ٨٠٧(ت



 ٤٣٣  منابع و مصادر

مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم  جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية: -١١٢

 هـ.١٣٩٨وابنه حممد، تصوير الطبعة األوىل 

بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة  للشيخ اإلمام حممد بن أيب خمتار الصحاح: -١١٣

 م.١٩٨٦لبنان، بريوت، 

هلوي،  خمترص التحفة اإلثني عرشية: -١١٤ تأليف شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدّ

اخترصه وهذبه السيد حممود شكري األلويس، حتقيق: حمبّ الدين اخلطيب، املطبعة 

 هـ.١٣٧٣السلفية، القاهرة، 

اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق: لإلمام أيب عبد املستدرك عىل الصحيحني: -١١٥

 هـ.١٤١١مصطفى عبدالقادر عطا، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

هـ) ملتزم ٢٤١لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل (ت مسند اإلمام أمحد: -١١٦

 النرش والطبع، دار الفكر العريب.

ن عبدالسالم بن لألئمة من آل تيمية: جمدالدي املسودة يف أصول الفقه: -١١٧

عبداهللا، وشهاب الدين عبداحلليم بن عبدالسالم، وشيخ اإلسالم أمحد بن 

 عبداحلليم، مطبعة املدين، مرص.

ملحمد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، حتقيق: حممد نارصالدين  مشكاة املصابيح: -١١٨

 هـ.١٤٠٥األلباين، املكتب اإلسالمي، ط الثالثة 

لإلمام أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة  املصنف يف األحاديث واآلثار: -١١٩

هـ) حتقيق: حممد عبدالسالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ٢٣٥(ت

 هـ.١٤١٦األوىل 

لإلمام أيب سليامن بن محد اخلطايب البستي  معامل السنن رشح سنن أيب داود: -١٢٠

بريوت، لبنان، ط  هـ) ترقيم: عبدالسالم عبدالشايف، دار الكتب العلمية،٣٨٨(ت

 هـ.١٤١١األوىل 
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لإلمام أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي، دار إحياء الرتاث  معجم البلدان: -١٢١

 هـ.١٣٩٩العريب، بريوت 

هـ) ١٢٤لإلمام حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن شهاب الزهري (ت املغازي: -١٢٢

 هـ.١٤٠٠حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، ط األوىل 

 الكتب. ملحمد بن عمر الواقدي، حتقيق: ماردسن جونس، بريوت، عامل املغازي: -١٢٣

ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس  املغني: -١٢٤

هـ) حتقيق: د. عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، د. عبدالفتاح حممد احللو، ٦٢٠(ت

 هـ.١٤٠٦هجر للطباعة، القاهرة، ط األوىل 

للعالمة الراغب األصفاين، حتقيق: صفوان عدنان  القرآن:مفردات ألفاظ  -١٢٥

 هـ.١٤١٢داوودي، دار القلم، الدار الشامية، ط األوىل 

لإلمام احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر  املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم: -١٢٦

حتقيق: حميى الدين ديب مستو، يوسف عىل بديوي... دار ابن  هـ)٦٥٦القرطبي (ت

 هـ.١٤١٧مشق، دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت، ط األوىل بريوت، د كثري،

للعالمة الشيخ  املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة: -١٢٧

حممد عثامن اخلشت، دار الكتاب  هـ) حتقيق:٩٠٢حممد عبدالرمحن السخاوي (ت

 هـ.١٤٠٥العريب، ط األوىل

هـ) ٣٣٠يب احلسن األشعري (تأل مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني: -١٢٨

 هـ، مكتبة النهضة املرصية.١٣٨٩حتقيق: حممد حميى الدين عبداحلميد، ط الثانية 

أليب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار  مقاييس اللغة: -١٢٩

 هـ.١٤١١اجليل، بريوت، ط األوىل 

تيمية،  لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن مقدمة يف أصول التفسري: -١٣٠

 حتقيق: حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، ط اخلامسة.



 ٤٣٥  منابع و مصادر

لإلمام احلافظ رساج الدين عمر بن عيل املشهور بابن  املقنع يف علوم احلديث: -١٣١

امللقن، حتقيق: عبداهللا يوسف اجلديع، دار فواز للنرش، اإلحساء، ط األوىل 

 هـ.١٤١٣

هـ) ٥٤٨بن عبدالكريم الشهرستاين (تلإلمام أيب الفتح حممد  امللل والنحل: -١٣٢

 هـ.١٤١٣حتقيق: األستاذ أمحد فهمي حممد، دار الكتب العلمية، ط الثانية 

لإلمام شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف: -١٣٣

 حتقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل. -١ اجلوزية:

 هـ.١٤٠٨قيق: أمحد عبدالشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، حت  -١٣٤

للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي، حتقيق: د. عبداهللا  مناقب اإلمام أمحد: -١٣٥

 هـ.١٣٩٩بن عبداملحسن الرتكي، ط األوىل 

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيق: حممد رشاد  منهاج السنة: -١٣٦

لثقافة والنرش بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط األوىل، سامل، طبع ادارة ا

 هـ.١٤٠٦

أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي  املوافقات يف أصول الرشيعة: -١٣٧

 هـ) ترقيم: عبداهللا دراز، املكتبة التجارية بمرص.٧٩٠(ت

هـ) حتقيق: ٥٩٧أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي (ت املوضوعات: -١٣٨

 هـ.١٤١٥محدان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل توفيق 

أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  ميزان االعتدال يف نقد الرجال: -١٣٩

 حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنرش.

لإلمام أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري  النهاية يف غريب احلديث: -١٤٠

 ـ).ه٦٠٦(ت
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هـ) حتقيق: حممد ٧٧٤أليب الفداء إسامعيل بن كثري (ت النهاية يف الفتن واملالحم: -١٤١

 أمحد عبدالعزيز، املكتب الثقايف للنرش والتوزيع، القاهرة.

لإلمام أيب عبداهللا حممد بن عبدالواحد املقديس  النهي عن سب األصحاب: -١٤٢

دار ابن العامد، هـ) حتقيق: حميى الدين نجيب، دار العروبة، الكويت، ٦٤٣(ت

 هـ.١٤١٣بريوت، ط األوىل 

أليب حممد عبداهللا بن حممد األندليس القحطاين، تصحيح  نونية القحطاين: -١٤٣

 هـ.١٤٠٩وتعليق: حممد أمحد سيد أمحد، مكتبة وادي التوزيع، ط األوىل 

أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: -١٤٤

 م.١٩٤٨هـ) حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، ط األوىل ٨٦١(تخلكان 



 

 

 یان رافضیعیش یها تابکمنابع و 

أليب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس، منشورات األعلمي  االحتجاج: -١

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانية للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط 

حممد بن حممد بن النعامن امللقب (باملفيد) تصحيح وتعليق: عيل أكرب  االختصاص: -٢

 الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم، إيران.

هـ، ١٤٠٢حممد احلسني آل كاشف الغطاء، ط الرابعة  أصل الشيعة وأصوهلا: -٣

 ت، بريوت، لبنان.منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعا

 تأليف حمسن األمني العاميل، طبعة دار التعارف، بريوت. أعيان الشيعة: -٤

تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، ط الثانية  أمايل الطويس: -٥

 هـ.١٤٠١

حممد بن احلسن (احلر العاميل) حتقيق: أمحد احلسيني، نرش دار الكتاب  مل اآلمل: -٦

 ان.اإلسالمي، قم، إير

تأليف نعمة اهللا املوسوي اجلزائري، مطبعة رشكة جاب تربيز،  األنوار النعامنية: -٧

 إيران.

حسني بن الشيخ حممد العصفور البحراين،  األنوار الوضية يف العقائد الرضوية: -٨

 حتقيق: أبو أمحد أمحد ابن خلف بن أمحد العصفور البحراين.

الشيخ املفيد بن حممد بن حممد النعامن، تأليف  أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات: -٩

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣نرش دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، لبنان 

أليب حممد الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري، الطبعة األوىل  اإليضاح: -١٠

 م، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان.١٩٨٢ - هـ١٤٠٢
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تأليف حممد بن احلسن احلر العاميل،  ة:اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجع -١١

 املطبعة العلمية، قم، إيران.

تأليف حممد باقر املجليس، ط  بحار األنوار اجلامعة لدور أخيار األئمة األطهار: -١٢

 هـ، مؤسسةالوفاء.١٤٠٣الثانية 

هلاشم بن سليامن احلسيني البحراين، املطبعة العلمية، قم،  الربهان يف تفسري القرآن: -١٣

 هـ.١٣٩٣ط إيران، 

أليب جعفر بن حممد بن احلسن بن  : ج بصائر الدرجات الكرب يف فضائل آل حممد -١٤

 هـ.١٣٦٢فروخ (الصفار) منشورات األعلمي، طهران، تاريخ الطبعة 

 (جمهول املؤلف) مطبعة حيدر بريس، الهور. حتفة عوام مقبول: -١٥

نرش املكتبة ملحمد بن مسعود بن عيايش املعروف (بالعيايش)  تفسري العيايش: -١٦

 العلمية اإلسالمية، طهران.

هـ، مطبعة ١٣٨٧أليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، ط الثانية  تفسري القمي: -١٧

 النجف.

عبداهللا املامقاين، طبع يف املطبعة املرتضوية يف النجف  تنقيح املقال يف علم الرجال: -١٨

 هـ.١٣٥٢سنة

 دن.حممد التيجاين الساموي، مؤسسة الفجر، لن ثم اهتديث: -١٩

أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابوية  ثواب األعامل وعقاب األعامل: -٢٠

 القمي، تعليق: عيل أكرب الغفاري، النارش قم كتبي نجفي، مكتبة الصدوق، طهران.

سالمي بازار احممد باقر املجليس، انتشارات علمي  :تأليف حق اليقني (فاريس): -٢١

 شريازي.

 عبداهللا شرب، دار الكتاب اإلسالمي. ن:حق اليقني يف معرفة أصول الدي -٢٢

 منشورات املكتبة اإلسالمية الكرب. ازمخيني، تأليف:  احلكومة اإلسالمية: -٢٣



 ٤٣٩  های شیعیان رافضی منابع و کتاب

أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (الصدوق) تصحيح:  اخلصال: -٢٤

 عيل أكرب الغفاري، نرش مكتبة الصدوق، دار التعارف.

راين، دار األضواء، بريوت، لبنان، ط هت گغا بزرآ الذريعة إىل تصانيف الشيعة: -٢٥

 هـ.١٤٠٣

أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس، املطبعة احليدرية يف النجف،  رجال الطويس: -٢٦

 هـ.١٣٨٠

احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل املعروف (بالعالمة)  رجال العالمة احليل: -٢٧

 يدرية بالنجف.م منشورات املطبعة احل١٩٦١-هـ١٣٨١الطبعة الثانية 

تأليف حممد بن عمر بن عبدالعزيز الكيش،  رجال الكيش (معرفة أخبار الرجال): -٢٨

 املطبعة الصفوية ببلدة بمبئ باي دهوين.

الرجعة: أمحد بن زين الدين األحسائي، الطبعة الثانية منشورات مكتبة العالمة  -٢٩

 احلائري العامة، كربالء.

 لساموي، مؤسسة الفجر، لندن.حممد التيجاين ا الشيعة هم أهل السنة: -٣٠

لزين الدين حممد عيل بن يونس العاميل  الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم: -٣١

 النباطي، عنيت بنرشه: املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، مطبعة احليدري.

 هـ، مطبوعات النجاح، القاهرة.١٣٩١حممد رضا املظفر، ط الثالثة  عقائد اإلمامية: -٣٢

تأليف املوسوي الزنجاين النجفي، مؤسسة الوفاء،  عقائد اإلمامية اإلثني عرشية: -٣٣

 بريوت، لبنان.

أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي،  علل الرشائع: -٣٤

 م.١٩٦٦ - هـ١٣٨٥منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها يف النجف 

املرتىض املدعو: باملوىل حمسن الكاشاين  تأليف حممد بن علم اليقني يف أصول الدين: -٣٥

 (اليوجد مكان الطبع وتارخيه).



 جدفاع از آل و اصحاب پیامبر     ٤٤٠

 النعامن. أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس، ط الثانية، طبع يف مطابع الغيبة: -٣٦

م، ١٩٨٤-هـ١٤٠٤للحسن بن موسى النوبختي، ط الثانية  فرق الشيعة: -٣٧

 منشورات دار األضواء، بريوت، لبنان.

 مد التيجاين الساموي، مؤسسة الفجر، لندن.حم سألوا أهل الذكر:اف -٣٨

حسني بن حممد تقي النوري  فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب رب األرباب: -٣٩

 الطربيس، طبعة حجرية.

م، مؤسسة بريوت، ١٩٨٣-هـ١٤٠٣أليب جعفر الطويس، ط الثالثة  الفهرست: -٤٠

 لبنان.

الغفاري،  يل أكربأليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق: ع الكايف: -٤١

 النارش دار الكتب اإلسالمية، طهران.

 كتاب سليم بن قيس الكويف: منشورات مؤسسة األعلمي، بريوت، لبنان. -٤٢

روح اهللا اخلميني، ترمجه عن الفارسية: د. حممد البنداري وعلق  كشف األرسار: -٤٣

 عامن.م، دار عامر للنرش والتوزيع، ١٩٨٧-هـ١٤٠٨عليه: سليم اهلاليل، ط األوىل 

أليب احلسن عيل بن عيسى األربيل، النارش مكتبة بني  كشف الغمة يف معرفة األئمة: -٤٤

 هـ.١٣٨١هاشمي، تربيز، املطبعة العلمية، قم، تاريخ الطبع 

 ليوسف البحراين، إصدار مكتبة نينوي احلديثة، طهران. الكشكول: -٤٥

صدوق) ط الثانية، أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني (ال كامل الدين ومتام النعمة: -٤٦

 نرش دارالكتب اإلسالمية، طهران.

 حممد التيجاين الساموي، مؤسسة الفجر، لندن. ألكون مع الصادقني: -٤٧

ليوسف بن أمحد البحراين،  لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث: -٤٨

-هـ١٤٠٦حتقيق: حممد صادق بحر العلوم، دار األضواء، بريوت، لبنان، ط الثانية 

 م.١٩٨٦



 ٤٤١  های شیعیان رافضی منابع و کتاب

لفخر الدين الطرحيي، حتقيق: السيد أمحد احلسيني، النارش  جممع البحرين: -٤٩

 هـ.١٣٦٢مرتضوي، تاريخ الطبع 

تأليف أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ط الثانية، النارش دار الكتب  املحاسن: -٥٠

 اإلسالمية، قم، إيران.

الشيخ حممد آل تأليف حسني بن  املحاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلراسانية: -٥١

م، منشورات دار املرشق ١٩٧٩-هـ١٣٩٩عصفور الدرازي البحـراين، ط األوىل 

 العريب الكبري، بريوت، البحرين.

هـ، دار ١٤٠٤حممد باقر املجليس، ط الثانية  مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول: -٥٢

 طهران. الكتب اإلسالمية،

 نرش مكتبة املاحوزي، البحرين. مفتاح اجلنان: -٥٣

سعد عبداهللا األشعري، نرش مؤسسة مطبوعايت عطاين، طهران  قاالت والفرق:امل -٥٤

 م.١٩٦٣

أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه، منشورات  من الحيرضه الفقيه: -٥٥

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان.

ر راين، مطبعة سعيد مشهد، نرش داهت گغا بزرآ نقباء البرش يف القرن الرابع عرش: -٥٦

 هـ.١٤٠٤الثانية  املرتىض للنرش، مشهد إيران، ط
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